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RESUMO 
 

 

 

Este trabalho tem como objetivo realizar um debate teórico-metodológico acerca da pesquisa 

sobre a experiência dos trabalhadores da agroindústria por meio da analise do processo de 

industrialização de pintainhos na Unidade de produção de Pintainhos no Distrito de Vila 

Celeste em Santa Helena-PR, de 2006 a 2010. Neste sentido, realizo um debate 

historiográfico a cerca da metodologia do trabalho com história oral sobre os trabalhadores e 

as relações de poder, que vivenciam no mundo do trabalho e no mundo dos trabalhadores. 

Dialogo com reflexões da Sociologia do Trabalho, acerca do modo de produção e reprodução 

do sistema capitalista em que estamos inseridos. Pontuando o processo de industrialização da 

Cooperativa Lar, analiso como ocorre a construção da memória oficial da empresa, como está 

dimensionado a cadeia produtiva de frango no município na empresa e os elementos sociais 

que constituem e concentram a organização da industrialização e engorda do frango no 

município de Santa Helena e o abate em Matelândia. Para compreender como os 

trabalhadores significam este processo e explicam a experiência cotidiana de trabalhar na 

agroindústria e viver no meio rural enquanto trabalhadores da indústria.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Agroindústria de aves; trabalhadores; industrialização; História do 

Trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

 

A escolha dos sujeitos e do tema desta pesquisa, os Trabalhadores da Unidade de 

Produção de Ovos (UPO), Unidade de Produção de Matrizes (UPM) e Unidade de Produção 

Pintainhos (UPP), a problematização do setor do agronegócio, encontram-se em diálogo com 

minha trajetória de vida e trabalho, as mudanças de percepção de mundo, os envolvimentos, o 

engajamento social e político nos anos de graduação. É neste mesmo sentido que trabalho 

com as noções e conceitos das interpretações da historiografia, problematizando o processo 

histórico de instalação da Unidade de Produção de Pintainhos, no Distrito de Vila Celeste de 

2006 a 2010, em Santa Helena – PR. 

Nos últimos anos, vivenciei novas experiências através de envolvimento com as 

questões e disputas de projetos políticos, conhecendo diferentes programas políticos de 

partidos e instituições/organizações de classe. Com os diferentes sujeitos e situações, disputei 

e defendi, junto a outros grupos, políticas alternativas públicas para o Ensino Superior, 

questionei e discordo da perspectiva das normas Plano Diretor de Santa Helena e Marechal 

Cândido Rondon; posicionei-me na luta pela permanência da gratuidade do transporte público 

intermunicipal para os alunos do Ensino Superior em Santa Helena; e a indignação diante do 

conhecimento da grande quantidade de recursos públicos destinados ao setor do agronegócio 

através das secretarias de indústria e agricultura de Santa Helena, que, em alguns casos 

claramente foram retirados da educação
1
. Essas questões corroboraram e redirecionaram os 

interesses de pesquisa e atuação política. 

Neste sentido, à medida que avançavam os debates na Universidade, complicava e 

complexificava a vivência dentro e fora deste espaço. Ao mesmo tempo, o debate teórico se 

aproximava da realidade por mim percebida diante do grupo ao qual estava ligada e com os 

quais disputava. 

As contradições vividas na minha classe e os problemas enfrentados pelo projeto 

social que defendo é algo em grande medida confuso a explicar, pois o pertencimento, a 

identidade de classe, a prática intelectual e social se distanciavam, promovendo angústias.
2
 

Havia a necessidade da compreensão histórica do que ocorria, por que acontecia desta forma. 

                                                      
1
 Documentos e publicações comprovam, que recursos destinados ao transporte inter-municipal público para o 

Ensino Superior e direcionados um valor aproximado para a ampliação da UPP da Lar no distrito de Vila Celeste 

no município de Santa Helena. (Apêndice 01 e 02). 
2
 Cf. THOMSON, A. Quando a memória é um campo de batalha: envolvimentos pessoais e políticos com o 

passado do Exército Nacional. Projeto História, São Paulo, n.16, EDUC, fev.1998. p. 284. Acerca do 

envolvimento e dos conflitos psíquicos que direciona nossas questões e perspectivas na investigação. 
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A pesquisa é uma forma de desconstruir esta separação de universidade/trabalho, ensino e 

pesquisa e atuação social, pois a pouca experiência que obtive nas muitas idas e vindas a 

campo durante o estudo e das poucas aulas que substitui outros educadores, percebi que os 

filhos dos “grupos dominados em luta”, ou seja, os trabalhadores produtores e produtos deste 

contemporâneo (meado da década de 1990) processo de industrialização dos produtos da 

agricultura na Região Oeste do Paraná
3
, são os alunos com os quais nos relacionamos em 

salas de aula (profissionais de educação em geral), nas escolas públicas municipais e 

estaduais, ou mesmo os próprios acadêmicos
4
. 

Somos nós acadêmicos expropriados do direito da gratuidade do transporte para 

estudar e os trabalhadores, muitos deles conhecidos e familiares, que são explorados no 

interior da indústria, pela mesma empresa que tem sua atuação legitimada pela ideia de 

“progresso” elaborada pelo poder público. Os professores, na sua maioria, não se questionam 

sobre essa dinâmica de sustentação da dominação de classes, que implica em como os 

sujeitos, “os alunos” com os quais trabalham, vivem. 

Como salienta Antônio de Pádua Bosi e Rinaldo José Varussa
5
, acrescido da 

inquietação de Jean Chesneaux
6
, de recolocar a escrita da história como campo de luta e 

disputa de projetos sociais. A perspectiva historiográfica assume através da prática política da 

pesquisa um diálogo com a experiência destes diversos sujeitos ou “grupos dominados em 

luta” contra a ordem social existente. Assim, neste processo de construção da consciência 

intelectual e política de definir para quem escrevemos e como escrevemos, quais projetos 

apontamos como alternativa a realidade, de como e por que elencamos nossos problemas de 

pesquisa. Recolocamos continuamente o problema de pensar quais os objetivos da escrita da 

história, como pensamos a relação passado/presente no diálogo com as fontes, com a 

realidade, com a bibliografia, com os trabalhadores e a significação das relações de poder 

vivenciadas.
7
 

                                                      
3
 VARUSSA, R. Industrialização, trabalhadores e Justiça do Trabalho no Oeste do Paraná (década de 1990): 

algumas considerações. Revista Tempo da Ciência, UNIOESTE, v. 13, 2006, p. 145-156. 
4
 PEREIRA, F. G. A experiência Operária: jovens trabalhadores universitários do setor agro-industrial no 

município de Marechal Cândido Rondon/PR. In: II Simpósio Nacional em História – Trabalho, Cultura e 

Poder: “O Ofício do Historiador”. UNIOESTE – Campus de Marechal Cândido Rondon – PR 2010. (Caderno 

de Resumos) p. 47.  
5
 BOSI, A. P. VARUSSA, R. J. Trabalho e movimentos sociais: refletindo sobre o compromisso social do 

historiador. Tempos Históricos, EDUNIOESTE, v. 12, 1º semestre de 2008, p. 183-191.   
6
 CHESNEAUX, J. Devemos fazer tábula rasa do passado? São Paulo: Ática, 1994. 

7
 FENELON, D. R. O historiador e a cultura popular: história de classe ou história do povo? História & 

Perspectivas, Uberlândia, UFU, n. 40, 27-51, jan./jun. 2009. p.27-51. 
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A democratização da “reflexão histórica” se dá à medida que a escrita da história passa 

pelo campo de interpretação dos sujeitos e deixa de ser “monopólio dos especialistas” e 

possibilita a construção de outras formas de olhar e pensar o presente e aponte projetos 

alternativos de futuro elaborados, construídos e disputados pela força de transformação dos 

próprios “sujeitos dominados em luta”. 

Trata-se de aprender a repensar as práticas teórico-metodológicas que norteiam a 

perspectiva da História Oral
8
, refletindo sobre as possibilidades e limites

9
. O diálogo que o 

pesquisador estabelece com os diferentes sujeitos, de acordo com Alessandro Portelli, que 

narram suas experiências, e por meio delas constroem seus significados através de sua 

subjetividade “que diz respeito a um indivíduo”. A narrativa oral é meio para compreender os 

lugares de onde os sujeitos falam de suas interpretações da “dimensão estruturante da vida 

social” 
10

. 

O desafio é historiorcizar como e porque as pessoas “compreendem” e “explicam” a 

condição individual e coletiva diante das circunstâncias vividas e relações de poder que estão 

determinadas
11

, pois as memórias dos sujeitos são narrativas da experiência vivida, como 

aponta Paulo Roberto Almeida, “de uma trama social” 
12

, em que se coloca em enfrentamento 

das condições de classe.  

Interpretar as memórias dos trabalhadores é compreender os sentidos que estão em 

construção no presente sobre experiências do mundo do trabalho e dos trabalhadores no 

momento da entrevista, que significam o passado, disputam interpretações com outras versões 

hegemônicas do presente sobre o sentido da relação intra classes e da luta de classes
13

. 

As questões que nos inquietam não estão necessariamente nas abordagens 

historiográficas, mas no diálogo que estabelecemos a partir delas com a realidade constituída. 

                                                      
8
 Cf. PORTELLI, A. A filosofia e os fatos. Narração, interpretação e significado nas memórias e nas fontes orais. 

Tempo, Rio de Janeiro, UFF, vol.1 nº. 2, 1996. p. 59-72. THOMSON, A. Quando a memória é um campo de 

batalha: envolvimentos pessoais e políticos com o passado do Exército Nacional. Projeto História, São Paulo, 

n.16, EDUC, fev.1998. p. 277-293. 
9
 Cf. KHOURY, Y. A. Do mundo do Trabalho ao Mundo dos Trabalhadores. Mundo dos trabalhadores, lutas e 

projetos: temas e perspectivas de investigação na história contemporânea. In: PORTELLI, A. at al; VARRUSSA, 

J. R (org.). Mundo dos trabalhadores, lutas e projetos: temas e perspectivas de investigação na 

historiografia contemporânea. Cascavel/PR: EDUNIOESTE, 2009. p.123-139.  
10

 TELLES, V. S. Mutações do trabalho e experiência urbana. São Paulo, Tempo Social, USP, v.18, n.1. 2006, 

p. 173-195. 
11

 MARX, K.  O capital: critica da economia política. Livro I. Tradução Reginaldo Santa Anna. 22 ed. Rio de 

janeiro. Civilização brasileira, 2008. “o homem constrói sua história a partir de condições determinadas”. 
12

ALMEIDA, P. R. “Cada um tem um sonho diferente”: histórias e narrativas de trabalhadores no momento de 

luta pela terra. In: ALMEIDA, P. R; KHOURY, Y. A.; MACIEL, L. A. (Orgs.) Outras histórias: memórias e 

linguagens. São Paulo: Olho d'Água, 2006. p 44-60. 
13

 Cf. CALVO. C. R. Muitas memórias, outras historias de uma cidade. Lembranças e experiências de viveres 

urbanos em Uberlândia. In: FENELON, D. R., et al. Muitas Memórias, outras histórias. São Paulo: Olho d‟ 

Água, 2004.  
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Precisamente, recorremos à historiografia para pautar nosso olhar, direcionar e reformular 

nossos questionamentos constantemente. Isso leva a repensar as certezas ou “verdades 

históricas”. Isso não é uma prática pejorativa na História e dos historiadores diante das demais 

ciências, mas de uma ciência que busca “avançar” na percepção e questionamento das 

relações humanas nas variadas conjunturas sociais problematizadas e, neste trabalho 

especialmente, a situação da classe trabalhadora na agroindústria.  

Trata-se de recolocar a historicidade na escrita da história, na intervenção dos sujeitos 

em movimento, e preocupar-se com a transformação, compreender os sentidos empregados as 

permanências, refletir como e porque as releituras dos sujeitos, de si e de seu passado, que a 

partir do presente são elaboradas. A escrita e reflexão histórica é um campo de disputas 

inconcluso e em movimento em que o historiador e suas escolhas refletem as transformações 

que buscam suas expectativas, seus sonhos e projetos de sociedade. Ou caberia, então, dizer o 

lugar “[...] a partir de onde falamos com quem falamos e, fundamentalmente, que projetos de 

sociedade que buscamos efetivar com o diálogo consubstanciado naquelas questões (...) não é 

sobre quem falamos, mas para que e a quem” 
14

. O compromisso com a profissão e os sujeitos 

por meio da pesquisa de suas interpretações das experiências sociais.  

Existe uma versão hegemônica, aparentemente única, historicamente constituída, que 

considera as memórias dominantes a perspectiva de permanência e sustentação da 

subordinação da maioria. A pesquisa, ao estabelecer o diálogo com os trabalhadores, 

preocupa-se em estabelecer uma versão que disputa o sentido do processo de industrialização 

contemporâneo da região e questiona as especificidades do processo vivenciado pelos 

trabalhadores, no caso aqui, de Santa Helena. 

A defesa do projeto social não pode silenciar os sujeitos e seus projetos. Uma 

preocupação sempre presente é não subordinar as falas dos entrevistados aos conhecimentos 

históricos construídos pelos conceitos, noções, perspectivas, questionamentos sociais amplos 

e diferentes dos sujeitos com os quais busquei estabelecer diálogo. Assim, aprendo a refletir 

sobre novos sentidos e significados construídos através das narrativas das experiências. 

Como já apontei inicialmente, a experiência de trabalho se relaciona com as opções de 

sujeito e tema. Na minha trajetória familiar, as pessoas trabalharam ajudando seus pais na 

roça, experiência essa que reconstruíram com os filhos. Os filhos (nossa geração) trabalharam 

mais no serviço de casa. Recordo de quando eu era criança e minha irmã mais velha chegava 

                                                      
14

 BOSI, A. P. VARUSSA, R. J. Trabalho e movimentos sociais: refletindo sobre o compromisso social do 

historiador. Tempos Históricos, EDUNIOESTE, v. 12, 1º semestre de 2008. p. 183-191. 
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da escola, preparava o almoço e ia a pé levar marmita para nosso pai que trabalhava o dia todo 

como segurança em um conjunto residencial de praia
15

 para burgueses de fora. 

Nossos pais trabalhavam de segunda a segunda e nós estudávamos, circunstância e 

necessidade que nos colocou trabalhar antes de concluir o Ensino Fundamental. Meu irmão, 

por exemplo, vendia picolé e engraxava sapato. Depois de ocupações como doméstica e de 

babá, busquei vaga de emprego no Lar Supermercado, onde trabalhei por 23 meses e 15 dias, 

na filial de Santa Helena. 

A Cooperativa Agroindustrial Lar atua em atividades diversificadas na Região Oeste 

do Paraná (em torno de 12 municípios) 
16

, também contando com unidades no Estado do Mato 

Grosso do Sul e no país vizinho Paraguai. Estão entre as atividades desenvolvidas pela 

empresa o comércio de insumos e supermercados, recepção de produtos agropecuários e 

agrícolas, industrialização de soja, mandioca e vegetais congelados de rápido preparo, 

frigorífico de aves, posto de gasolina, frota própria de transporte de mercadorias da Lar, além 

de comercialização de soja, milho e produção de suínos e pintainhos em escala industrial em 

seus complexos agroindustriais (CAI)
17

. 

A organização industrial da produção e do trabalho, com objetivo de manufaturar 

produtos agropecuários por meio da utilização de trabalhadores em espaço fabril, é uma 

experiência relativamente nova para os trabalhadores do município de Santa Helena.
18

 Este 

processo de industrialização reorganiza e redireciona o trabalho e trabalhador na cadeia 

produtiva dos frangos de corte no município, que são exportados para mais de 30 países
19

. A 

cadeia produtiva do frango na Cooperativa Lar está distribuída da seguinte forma: a Unidade 

de Produção de matrizes, ovos e pintainhos em Vila Celeste
20

, que são distribuídos pela região 

de abrangência dos avicultores integrados a empresa. O frango de corte, após a engorda nestes 

                                                      
15

 Conjunto residencial Marinas. 
16

 Os municípios são: Santa Helena, Missal, Itaipulândia, Santa Terezinha do Itaipu, São Miguel do Iguaçu, 

Diamante do Oeste, Serranópolis, Ramilândia, Matelândia, Medianeira, Céu Azul e Vera Cruz do Oeste.   
17

 BELUSSO, D. O papel da empresa cooperativa no espaço da agroindustrialização. Marechal Cândido 

Rondon/PR 2003. Monografia – TCC  - Geografia, UNIOESTE. . p. 11. 
18

Município do Oeste do Estado do Paraná com aproximadamente 23.207 habitantes de acordo com 

levantamento do IBGE 2010 apurado 96% até a data de acesso 21 de Outubro de 2010. Disponível em 

<http://www.censo2010.ibge.gov.br/resultados.php?&ue=41>. 
19

GOZER, D. F. et al. Cooperativa Agroindustrial Lar: conciliando a doutrina cooperativista com a 

competitividade de mercado. Disponível em: < http://www.sober.org.br/palestra/13/532.pdf > Acesso em: 20 

de maio de 2010. 
20

  O distrito de Vila Celeste teve uma grande importância econômica para o Município de Santa Helena antes da 

construção da barragem da Usina de Itaipu em meados dos anos 1980, desde então o número de moradores deste 

distrito diminuía. As pessoas que moravam no distrito trabalhavam na lavoura, aviários ou se deslocavam para 

outros lugares para trabalhar. 
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aviários, são transportados para o Frigorífico da Lar, em Matelândia, onde são abatidos, 

processados e embalados para exportação. 

A agroindústria, enquanto área temática de pesquisa de produção, e a experiência 

social dos trabalhadores é o objeto principal de preocupação na investigação das dinâmicas 

sociais que vem sendo estabelecidas, modificadas, reordenadas pela intervenção e relação 

com este movimento contemporâneo, estabelecido como dominante e condicionante, no 

entanto vivenciado, negociado e reinterpretado pelos trabalhadores no espaço de 

industrialização no qual estão inseridos. 

Este movimento histórico provocou-me a uma série de questionamentos: Como está 

sendo a inserção destes homens e mulheres no trabalho industrial? Como eles significam e 

descrevem este processo? Qual importância social para História considerar esses sujeitos? 

Quais caminhos teórico-metodológicos devo construir para que suas histórias, memórias e 

narrativas de vida e trabalho construam a história dos trabalhadores do século XXI no Brasil? 

Como poderei escrever a história sem anulá-lo e nem anular-me? Como escrever uma história, 

sem que o sentido da palavra do outro não seja anulada pela presa ou arrogância de tornar o 

conhecimento histórico como verdade absoluta? Construir uma explicação histórica é um 

procedimento metodológico, em que o diálogo entre o pesquisador e fonte seja demonstrado 

muitas vezes pelo conflito das percepções deles e minha sobre trabalho e a lógica que engloba 

a intervenção das cooperativas agroindustriais? Como proceder metodologicamente com as 

noções e referenciais
21

 para não nos tornarmos reféns delas? As questões e preocupações 

teórico-metodológicas colocadas são parte da reflexão e críticas levantadas por historiadores
22

 

na problematização no mundo do trabalho e dos trabalhadores. 

A “narrativa oral” é meu documento. São as evidências do processo histórico. O 

desafio é compreender e interpretar como e por que o entrevistado narrou desta forma, porque 

ordenou a entrevista por determinados “fatos objetivos”, que sentido atribuiu a eles em suas 

trajetórias de vida e ocupação. São questões do presente que possibilitam refletir acerca da 

relação entrevistador e entrevistado e, também, enquanto parte da escrita da História
23

.  

                                                      
21

 KHOURY, Y. A. O Historiador, as fontes orais e a escrita da História. ALMEIDA, P. R.; MACIEL, L. A.; 

______. (orgs.) Outras Histórias: memórias e linguagens. São Paulo: Olho d‟Água, 2006. p 22-43. 
22

 Cf. BOSI, A. P.; VARUSSA, R. J. Trabalhadores e trabalho no Oeste do Paraná: trajetórias de pesquisa. In: 

ALMEIDA, P. R.; VARUSSA, R. J.; et al. (Orgs.). História, poder e práticas sociais. Cascavel: 

EDUNIOESTE, 2006. p. 44-45. Neste artigo os autores criticam os pesquisadores quando em dado momento 

deixam de “manter um dialogo constante os trabalhadores e com nossas próprias posições”, ou seja, escreve a 

história através da fala dos sujeitos, projetando sobre o entrevistado mais “autonomia” no processo do que ele 

realmente tem.   
23

 VARUSSA, R. J. “Catadores de papel em Marechal Cândido Rondon-PR: memórias, narrativas, experiências 

de vida e de trabalho”. In: ALMEIDA, P. R.; KHOURY, Y. A.; MACIEL, L. A; (Orgs.). Muitas linguagens, 

outras histórias. São Paulo: Olho D‟Água, 2006. p. 110-129. 
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O tema “cooperativa” é objeto de pesquisa de economistas, administradores, 

geógrafos, pautado por preocupações de suas áreas, mas em sua maioria sobre a perspectiva 

da produtividade das cooperativas, da inserção dos produtos no mercado, seja local, regional e 

até mundial, da implementação e ampliação do setor da indústria de alimentos na região. No 

entanto, é silenciado o processo de trabalho que possibilita esta “produção” e o sentido da 

interferência deste movimento na vida dos sujeitos que os produzem. Salvo alguns estudos 

como o de Diane Belusso, Rosane Toebe Zen e Anna Luisa Finkler (pesquisas e reflexões 

sobre as relações de trabalho nas cooperativas e complexos agroindustriais) sobre associados 

e trabalhadores envolvidos no processo de reorganização do trabalho industrial, por meio da 

prática capitalista do gerenciamento empresarial do trabalho do e no campo na região Oeste
24

. 

O diálogo com tal reflexão é importante à medida que permite que a pesquisa 

problematize mais detidamente os modelos e formas pelas quais se realiza a exploração do 

trabalho no Oeste do Paraná, em específico os trabalhadores da Unidade Industrial de 

Produção de Pintainhos da Vila Celeste. 

Trata-se de compreender através das diferentes linguagens e expressões durante os 

primeiros contatos, entrevistas, conversas, festas da comunidade, costumes construídos pela 

classe trabalhadora e das narrativas orais, como é significado o mundo do trabalho pelos 

trabalhadores – o que inclui as relações de poder dentro e fora da fábrica. Tenho convivido, na 

medida do possível, com estas pessoas e observo que as narrativas e as experiências sociais 

delas trazem mais elementos para problematizar as transformações, mudanças e permanências 

do processo de reorganização do trabalho no campo
25

. 

Os questionamentos lançados aos trabalhadores foram no sentido de entender a relação 

que os mesmos estabelecem com a máquina e a dinâmica industrial que vem ocorrendo na 

região. Para tanto, na produção das narrativas orais, os indaguei sobre o cotidiano de trabalho; 

divisão de funções; custos de deslocamento e alimentação; qual o olhar dos trabalhadores 

sobre “o que é oferecido pela empresa” enquanto atrativo para empregar-se na Lar (cestas 

básica, adicional de produção, Unimed); relação existente entre os trabalhadores dentro e fora 

da empresa; como é dividido e organizado o espaço de trabalho; qual a compreensão que os 

trabalhadores têm da cadeia produtiva do frango; como e por que e, se em algum momento, os 

                                                      
24

 TOEBE ZEN, R. O processo de trabalho dos avicultores parceiros da Sadia S. A: controles, mediações e 

autonomia. 142 fls. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Unioeste, 

Cascavel, 2009. FINKLER, A. L. Os problemas de saúde dos trabalhadores e a relação com o processo de 

trabalho em frigoríficos. 94 fls. Monografia (TCC em Enfermagem) – Unioeste, Cascavel, 2007. 
25

 MOREIRA, V. J. A experiência social de trabalhadores oveiros e a produção de ovos e aves no tempo do 

“tubarão de galinhas”. II Simpósio Nacional em História – Trabalho, Cultura e Poder: “O Ofício do 

Historiador”. UNIOESTE – Campus de Marechal Cândido Rondon – PR 2010. 
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trabalhadores perceberam ou identificaram mudanças no tempo da produção através da 

inserção de novas tecnologias, ou mesmo da intensificação do ritmo de trabalho; suas 

trajetórias de vida e trabalho; quais as atividades que mais são realizadas por trabalhadores da 

Vila Celeste dentro da Lar; segundo eles mesmos, qual o motivo desta separação ou divisão; 

os motivos que os levaram a trabalhar na Lar; como eles percebem as diferentes formas de 

atrelamento do empregado com a empresa; como percebem a fiscalização do Ministério do 

Trabalho e a atuação do Sindicato; como analisam suas próprias condições de sobrevivência e 

da família a partir da remuneração e dos “benefícios” concedido pela empresa
26

. 

Trata-se de problematizar as relações sociais de trabalho por meio da subjetividade, da 

forma que os sujeitos significam o vivido, por meio de suas narrativas, construindo suas 

memórias, que nos possibilitam conhecer os significados que atribuem a fatos de suas 

experiências de classe. De acordo com Portelli, 

 

[...] Consiste precisamente em expressar o significado da experiência através 

dos fatos: recordar e contar já é interpretar. A Subjetividade, o trabalho 

através do qual as pessoas constroem e atribuiu os significados a própria 

experiência e a própria identidade, construindo por si mesmo o argumento 

[...]
27

. 

   

Para contar algo ao “outro” existe um ritual de escolher como falar? O que falar? O 

que posso dizer ao outro que possa interessar-lhe? Esse ritual de preparação anterior a 

entrevista ocorre com entrevistador e entrevistado. No entanto, o momento de diálogo na 

realização da entrevista possibilita a ambos repensar e reconstruir a sua interpretação sobre os 

temas que estavam em discussão.   

Durante as entrevistas, as expressões de insegurança, de medo, a gagueira e até mesmo 

as falas em tom mais baixo, que durante as transcrições são quase incompreensíveis, marcam 

as relações de poder, conflito de interesses, compreensão do sentido de trabalho e de como é 

vivenciado e significado pelo trabalhador, meio pelo qual também aponta para o indício do 

que pode ou não se falar sobre o viver de classe, dentro da produção e fora da fábrica. 

As relações de poder que constroem pressões dentro do trabalho normalmente podem 

ser problematizadas nas relações sociais fora da linha de produção, como afirma Edmundo 

Fernandes Dias, “para captar o significado pleno dessa armadilha é preciso compreender o 

                                                      
26

 Conforme roteiro de entrevista elaborado em parceria com o orientador para produção das entrevistas, (Anexo 

I).  
27

 PORTELLI, A. A filosofia e os fatos. Narração, interpretação e significado nas memórias e nas fontes orais. 

Tempo, Rio de Janeiro: UFF, Vol.1 nº. 2, 1996. p. 60. 
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que é o modo de produção capitalista (...) é produtor e reprodutor das relações sociais 

capitalistas (...) das classes e de seu permanente e irreversível antagonismo (...)” 
28

.   

A cultura constituída pelo modo de viver e trabalhar da classe trabalhadora é 

estabelecido pela disputa de sentidos, valores, sonhos, expectativas, decepções e práticas 

sociais que possibilitam identificar proximidades de interesses. O sujeito dá sentido ao vivido, 

a trajetória, ao contar oralmente utiliza-se de expressões próprias do trabalho ou elaboradas 

pelos trabalhadores pelas experiências e identifica os limites nelas colocadas entre os sujeitos 

e os grupos ao qual pertencem ou querem se distanciar na prática social de classe
29

. 

A cultura do grupo se expressa, como aponta Yara Khoury, por meio da subjetividade 

dos sujeitos, seja na forma em que interpretam a condição de que estão “[...] nos modos de 

projetar, trabalhar, morar, se relacionar, se comunicar, festejar, comemorar [...]” tudo que o 

constitui enquanto sujeito pertencente a um grupo ou classe social que identificamos através 

de sua narrativa que são mediados por “valores, sentimentos, interesses, costumes, tradições, 

memórias e expectativas” 
30

, atribuídos em uma relação de afirmação ou enfrentamento do 

outro. Ou seja, os sentidos das falas atribuídos a diferença em relação ao pesquisador, pois 

para o narrador contar é um ato de escolher como falar ao outro o que é importante para ele no 

entendimento de tais circunstâncias vivenciadas na suas relações sociais.  

A memória é o meio pelo qual se constrói a atribuição de sentidos ao presente e ao 

passado, à medida que relatam suas experiências as circunstâncias e dinâmicas em que está 

inserido, em que é possível refletir sobre os motivos que leva os sujeitos a narrar algo de uma 

forma e não de outra.  

A forma como os trabalhadores compreendem e significam as relações de poder na 

organização do trabalho, o modelo produtivo partindo de seu lugar na produção, atribuindo 

valores e sentidos que para os trabalhadores tem as mudanças no seu trabalho e na 

organização geral do espaço produtivo, a importância da elaboração de sentido próprio de 

pertencimento a algum lugar quando da construção das memórias sobre suas trajetórias de 

trabalho e vida pensadas a partir de sua condição presente. 

Os embates em torno do sentido do trabalho, que busco ressaltar aqui, é a luta das 

classes em todos os espaços, a organização do espaço produtivo, na aceitação e na negação 

                                                      
28

 DIAS, E. F. Reestruturação produtiva”: forma atual da luta de classes.1998, p. 46. Disponível em:  

<http://www.revistaoutubro.com.br/edicoes/01/out01_03.pdf > .Acesso em  08 Jun. 2010 . 
29

 Cf. HOGGART, Richard. Utilizações da cultura: aspectos da vida da classe trabalhadora. Lisboa: Presença, 

1973. v.1. p. 20-24. 
30

 KHOURY, Y. A. Muitas memórias, outras histórias: cultura e o sujeito na história. In: FENELON, D. R. et al. 

(Orgs.). Muitas memórias, outras histórias. São Paulo: Editora Olho d‟Água, 2004. p. 127. 
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das condições da cultura hegemônica
31

 (como se da à relação entre as classes e suas culturas) 

e na interpretação que os trabalhadores fazem deste processo, por meio de suas memórias e 

nas práticas sociais cotidianas.  

Na compreensão das “tramas sociais” que constituem a experiência dos trabalhadores, 

analiso panfletos produzidos e veiculados pela empresa junto aos trabalhadores e as relações 

de trabalho na disputa e contraposição com a opinião dos trabalhadores sobre a forma de 

organização do espaço da UPP. 

O mundo da produção estampa seus resultados, sua adequação aos padrões exteriores 

e “seus” extraordinários lucros. No entanto, quem produziu estas mercadorias foram os 

trabalhadores. Quais suas condições de vida? Como vivenciam e significam a produção? 

Pode, assim, compreender a perspectiva do mundo dos trabalhadores, especificamente dos 

trabalhadores da agroindústria. 

O agronegócio vem nos últimos anos transformando as relações de produção e a 

organização do trabalho na agricultura e na indústria de alimentos em todo o Brasil, alterando 

o mercado de oferta de trabalho, constituindo-se a principal possibilidade de inserção dos 

trabalhadores no mercado de trabalho “formal” ou “informal” na região Oeste do Paraná. A 

problemática do agronegócio tornou-se possibilidade contemporânea de pesquisa, pelas suas 

implicações na realidade da região e pelas alterações que provoca no ambiente e na vida das 

pessoas. É um setor que tem apresentado um “crescimento econômico extraordinário” 

sustentado pelo trabalho. Investigar e problematizar essas dinâmicas e as experiências dos 

trabalhadores possibilita-nos perceber a complexidade das relações sociais de trabalho e de 

poder, a dinâmica social da produção e reprodução do capitalismo agroindustrial. 

A sociologia do trabalho, com autores como Edmundo Fernandes Dias
32

, Vera da 

Silva Telles
33

 e Marco Aurélio Santana
34

, guardando as especificidades de suas perspectivas e 

interpretações sociais, contribui para possibilitar e dimensionar os métodos e mecanismo do 

processo da organização do trabalho, à medida que orienta a não compartimentarmos e 

limitarmos o alcance temporal e territorial desta reorganização do trabalho chamada por 

Ricardo Antunes de “reestruturação produtiva” 
35

. No entanto, a reorganização do trabalho 

                                                      
31

 Cf. KHOURY, Y. A O historiador, as fontes orais e a escrita da história. 2006, p. 24-25. 
32

 DIAS, op. cit. p. 46. 
33

 TELLES, op. cit. p.173-195. 
34

 SANTANA, M. A. O mundo do trabalho em mutação: As reconfigurações e seus impactos. Caderno do 

Instituto Humanista Unisinos (IHU). Ano 3-nº34, 2005. p. 12-15. 
35

ANTUNES, R. As mutações no mundo do trabalho na era da mundialização do capital. Educ. Soc., 

Campinas, vol. 25, n. 87, p. 335-351, maio/ago. 2004. Disponível em: < http://www.cedes.unicamp.br > Acesso 

em: 4 abr. 2009.  
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não é historicamente nova, mas a questão é como os trabalhadores compreendem este 

processo que orienta o momento de produção e reprodução do mundo em que vive. 

Marco Aurélio Santana discute que ao implantar novos modelos produtivos ou alterar 

técnicas de organização do trabalho na indústria, no caso do Brasil, deve-se contextualizá-las 

a partir da realidade e dos próprios modelos de gestão da produção e de trabalho
36

. Cabe 

ressaltar que a perspectiva de Santana limita-se à compreensão do mundo do trabalho e 

remete às questões da organização dos trabalhadores, as entidades e movimentos sociais 

coletivos, perspectiva a qual busco não limitar a compreensão histórica, pois parto da 

realidade dos trabalhadores com os quais dialogo sobre o processo de industrialização. Em 

grande medida, é esta “articulação entre métodos e técnicas”, sobre as quais fala Santana
37

, 

que iremos analisar através dos relatos dos trabalhadores e regulamento interno de fabricação, 

guia de dinâmicas sobre qualidade na fabricação, panfletos com a orientação do sistema de 

gestão da empresa, livro de memória da Lar e revistas periódicas de divulgação dos “feitos” 

elaborados pela empresa. São materiais à disposição no entreposto comercial de Santa Helena, 

materiais de circulação interna da indústria e livro de distribuição gratuita para os associados. 

Os meios e mecanismos de comunicação que a empresa constrói para o trabalhador 

são entregues para orientar e disciplinar o trabalho, na tentativa de atender aos padrões de 

fabricação que, de acordo com a empresa, lhes são impostos pelo mercado, que ao mesmo 

tempo busca rastrear a produção e estabelecer regras nos contratos de exportação. 

A indústria que vem se expandindo e ofertando “emprego” em Santa Helena é o setor 

agroindustrial, com os salários baixos, intensas e repetitivas jornadas de trabalhos, bancos de 

horas, que não são pagos aos trabalhadores, cestas básicas, condições estas em que se 

estabelecem as lutas de classes e subordinando um número considerável de pessoas.  

Estas perspectivas analíticas da sociologia no diálogo que busco estabelecer com a 

historiografia do trabalho sobre a percepção dos trabalhadores e suas experiências sociais, 

constituem o meio pelo qual penso os mundos dos trabalhadores, ampliando a percepção das 

relações sociais afirmadas a partir da produção. Tratamos de homens, mulheres, crianças, 

adolescentes, jovens, idosos, que pensam e significam suas relações de classe e que buscam 

transformar a realidade, sendo que a classe não é algo estanque e pré-definido, mas que se faz 
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 SANTANA, 2005. p. 12-15. 
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 Idem. Ibidem. p. 13. 
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da experiência social, como aponta Edward Palmer Thompson
38

 em seus estudos sobre a 

classe operária inglesa.  

Pensar em conjunto com a tradição da História Social do Trabalho, a Sociologia do 

Trabalho, fundamentalmente, com a problematização das fontes, para possibilitar e 

dimensionar como estes sujeitos se constituem enquanto classe, suas práticas e percepções do 

mundo no qual vivem. Preocupou-me os sentidos próprios por eles atribuídos e suas vivências 

para compreender como se colocam politicamente na classe e em enfrentamento à condição 

que lhe é imposta ou mesmo negociada intra e entre classes. Ou, como afirma Dias:  

 

A gestão do processo produtivo é a forma condensada da política dos 

dominantes. Condensada porque impõe, no processo de trabalho, a 

desigualdade real e a impossibilidade da cidadania na esfera do privado. 

Mais ainda: cria/amplia as condições da desigualdade no todo do corpo 

Social (...)
39

.  

 

A ordem produtiva ou organização da produção se espalha pela sociedade. O problema 

neste sentido é que a abordagem sociológica de Edmundo Fernandes Dias não historiciza o 

processo social, ou como os sujeitos vivenciam e explicam o processo. As implicações são 

que a abordagem macroestrutural não possibilita percebendo, assim, as particularidades da 

implantação da unidade de produção, o que silencia as formas de ação e as interpretações que 

nos mundos do trabalho são elaborados na luta de classes. Isso não é uma particularidade de 

Dias, pois também ocorre em Santana
40

 e Antunes
41

. No entanto, em Telles
42

 sua 

interpretação co-relacional analisa dialeticamente a condição e posicionamentos dos 

trabalhadores diante da dinâmica social estruturante.   

A produção é pensada, organizada, gerenciada por um modelo produtivo da empresa, 

que estabelece práticas de disciplinamento aos seus funcionários, mas mesmo assim tem de 

                                                      
38

 THOMPSON, E. P. A formação da classe operária inglesa. A árvore da liberdade. 3 ed. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, v. 1, 1997. ______. A formação da classe operária inglesa. II: A maldição de Adão. 2ª ed. Rio de 
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(Orgs.) Campinas: UNICAMP, 2001. ______. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular 

tradicional. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
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 DIAS, E. F. “Reestruturação produtiva”: forma atual da luta de classes. p. 47. (Grifo do Autor). 
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enfrentar a resistência do trabalhador. Esta subjetividade de classe não é algo controlado pelo 

capital e os trabalhadores dimensionam em suas experiências e memórias sobre o trabalho. 

A cadeia produtiva de frango emprega formal e informalmente a maior parte dos 

trabalhadores nas cidades com os menores números de habitantes da região. De acordo com o 

Sistema Nacional de Empregos – SINE, no ano de 2010, em Santa Helena foram direcionados 

494 trabalhadores para o setor do agronegócio. Destes, 211 foram trabalhar na Copagril em 

Marechal Cândido Rondon, na Unidade Industrial de Frangos, e 283, na Lar UPP. Lembrando 

que a Lar abarca atividades como entreposto de insumos agrícolas, supermercado, fábrica de 

ração, totalizando atualmente 151 funcionários e mais os 412 da UPP no Distrito de Vila 

Celeste de Santa Helena, somente no mês de setembro de 2010. Ou seja, do total de 909 

empregos encaminhados pelo SINE, 54.34% foram para o setor de agronegócio e, destes, 57% 

foram para a LAR e 43%, para COPAGRIL
43

.  

Refletir acerca da Unidade de Produção de Pintainhos do Distrito de Vila Celeste de 

Santa Helena remete-nos à necessidade de caracterizar o processo de expansão do 

agronegócio ligado a agroindustrialização. Atualmente, no município de Santa Helena a 

Cooperativa Agroindustrial Lar detém aproximadamente 126 aviários em parceria com os 

produtores rurais do Município para a produção de aves de corte e abateu 40.777.763 frangos 

até o mês de setembro deste ano. Ainda conta com uma Unidade de Produção de Rações para 

suínos, bovinos e aves, além, é claro, da Unidade de Produção de Pintainhos, que produziu o 

total de 18.237.312 ovos e 44.554 pintainhos em 2010.
44

 Como aponta Vinício Costa Braga, o 

setor do agronegócio no Brasil, de acordo com dados oficiais:  

 

O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio em 2005 foi de R$537.628 

milhões, dos quais R$377.995 milhões provenientes da agricultura e 

R$159.632 milhões da pecuária. Em relação ao PIB Brasil o PIB do 

agronegócio representou 27,9%. (CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA 

E PECUÁRIA DO BRASIL (CNA) (2005) (sic) [...] Segundo dados da 

Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), em 2005 o agronegócio foi 

responsável por 36,9% das exportações [...] que além da conquista de novos 

mercados como China, Rússia, países do Oriente Médio, Chile, Indonésia, 

novos produtos vêm ocupando papel de destaque, como as exportações de 

carne bovina e suína
45

. 

                                                      
43

 Foram números referentes ao período de Agosto de 2009 a Setembro de 2010 apurados diretamente no SINE 

no município de Santa Helena. 
44

 De acordo com dados da SEAB, escritório de Santa Helena. 
45

 BRAGA, V. C. Análise da viabilidade na implantação de biodigestores para tratamento e valorização de 

dejetos suínos na franja Brasil-Agroceres PIC. Patos de Minas – MG, 2006. Disponível em: < 

http://www.administradores.com.br/informe-se/producao-academica/analise-da-viabilidade-na-implantacao-de-

http://www.administradores.com.br/informe-se/producao-academica/analise-da-viabilidade-na-implantacao-de-biodigestores-para-tratamento-e-valoracao-de-dejetos-suinos-na-granja-brasil-agroceres-pic/739/
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Pode-se considerar neste quadro, juntamente com a carne suína e bovina, a ampliação 

da demanda mundial por carne de frango atendida pelas agroindústrias da região Oeste do 

Paraná: Lar, Copagril, Copacol, Diplomata, Sadia, com atenção especial para o sistema de 

cooperativas agroindústrias, que instalam em suas áreas de atuação atividades 

complementares de uma mesma cadeia produtiva, como é caso do frango, suíno, bovino 

leiteiro e produção de sementes para ração, entre outros. 

A Cooperativa Lar, no município de Santa Helena, é a principal indústria instalada e 

obtém junto ao poder público um significativo número de recursos, como podemos perceber 

através da Lei n. 1.836, de 23 abril de 2009, aprovada na Câmara Municipal de Vereadores. 

Foram destinados 1,1 milhões de reais para “incentivos destinados a ampliação do matrizeiro 

e do incubatório, da Cooperativa Agroindustrial Lar, Unidade localizada no Distrito de Vila 

Celeste”. Os recursos foram para a manutenção e ampliação dos galpões e do incubatório 

existentes no interior da UPP. Juntam-se as “doações de recursos e estruturas” de julho de 

2005, agosto de 2001, novembro de 2001, junho de 2001, abrangendo esta e outras atividades 

que a empresa gerencia no Município
46

. 

Segundo a fala da prefeita do município de Santa Helena, Rita Maria Schmidt, e do 

vice e secretário da Agricultura, Edmar Santin, esses recursos são destinados para o 

“desenvolvimento social e econômico do município”.  Procurando justificar e defender as 

relações sociais de poder e interesse privado sobre o orçamento público direcionando pessoal 

e material com os financiamentos da produção, com programas como PROAVES
47

, palestras 

para reforçar o caráter “empreendedor da atividade produtiva” e da personificação da atuação 

da empresa no município. “Esforços” que o poder Executivo, Legislativo (muitos são 

produtores e associados como verifiquei pessoalmente) fazem para subsidiar o setor do 

agronegócio. 

No primeiro capítulo, a preocupação inicial é a desconstrução da ideia de “progresso” 

construída pela classe dominante do setor agroindustrial, construída por meio dos materiais de 

imprensa e de práticas hegemônicas, que naturaliza sua dominação da direção da 

industrialização na região, silenciando os problemas sociais que impactam a vida dos 

trabalhadores, ou mesmo limitando ao reflexo sobre a oferta de emprego no mercado de 

                                                                                                                                                                      
biodigestores-para-tratamento-e-valoracao-de-dejetos-suinos-na-granja-brasil-agroceres-pic/739/ > Acesso em: 

08 de Ago. 2010. p. 76. 
46

 Trata-se das leis respectivamente citadas na ordem Lei nº1. 548/2005; nº 1.345/2001; nº 1.360/2001; nº 

1.331/2001. 
47

 Programa da Prefeitura Municipal que visa incentivar a produção de aves. Disponível em: 

http://www.santahelena.pr.gov.br 

http://www.administradores.com.br/informe-se/producao-academica/analise-da-viabilidade-na-implantacao-de-biodigestores-para-tratamento-e-valoracao-de-dejetos-suinos-na-granja-brasil-agroceres-pic/739/
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trabalho. Problematizo os materiais da empresa, um dos meios pelos quais busca impor aos 

trabalhadores práticas organizativas do processo produtivo, a dominação e como os 

trabalhadores significam esse processo. 

No segundo capítulo, realizo um estudo sobre como os trabalhadores interpretam as 

relações de aproximação e identificação com os colegas de trabalho no interior do espaço 

produtivo e fora dele, baseando-me em algumas questões: Como descrevem o espaço 

produtivo a partir da atividade que exercem na produção? Como os trabalhadores atribuem 

sentidos aos treinamentos técnicos da empresa? Que relação estabelece a partir das tarefas que 

já cumpriram ou cumprem na indústria? E mesmo como isso é pensado fora do espaço da 

produção? Como os trabalhadores descrevem as relações de trabalho? E como constroem 

sentidos para o trabalho e sobre a condição de trabalhador? Estas questões não estão 

separadas, mas correlacionadas nas falas e nas dinâmicas sociais. Na dificuldade de fazer com 

que os leitores compreendam o desenvolvimento do raciocínio, é parte do processo de escrita 

e elaboração das ideias que possibilitarão o aperfeiçoamento da compreensão das dimensões 

vividas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

CAPÍTULO I 

 

 

Relações de poder e a produção na Cooperativa Agroindustrial Lar: lógica da 

dominação e relações de trabalho na UPP 

 

 

Na perspectiva de relativizar o que é colocado como realidade e de perceber como se 

deu o processo de construção da memória oficial acerca do processo de industrialização que 

vem ocorrendo na região Oeste, dirigido pelos empresários das agroindústrias, analiso como a 

Cooperativa Agroindustrial Lar vem construindo de diferentes maneiras (com livros 

autobiográficos, revista da empresa, programa de rádio, imprensa privada) a sua interferência 

nas relações sociais em Santa Helena, sobretudo na vida dos trabalhadores, que vendem sua 

força de trabalho a empresa, constitui a problematização desse capítulo. 

 As cooperativas agroindustriais tomam os espaços da cidade e do campo não somente 

no Estado do Paraná, mas em grande parte do Brasil
48

. Intervém nas regiões de abrangência 

através de suas construções de memórias
49

 oficiais de “pioneiros”, práticas políticas, projetos 

particulares de interferência social, implantação de “novas tecnologias”, retenção de recursos 

públicos, que sustentam, legitimam e naturalizam a dominação de classe. São os 

“empreendedores” do “cooperativismo” que consolidam um modelo de produção capitalista 

na Região Oeste do Paraná
50

.  

Talvez lhes pareça pretensiosa tal formulação, mas não é meu objetivo discutir a 

abrangência nacional das práticas de uma cooperativa que inicia como produtora de cereais 

(apoiada pela Igreja Católica), com pequeno armazém de produtos agrícolas diversos. No 

entanto, o meu interesse é a partir da década de 1960, em que se acentua o processo das 

relações capitalistas no campo e a agroindustrialização
51

. Esse processo buscou ordenar a 

produção para venda nos centros urbanos, primeiros processos de industrialização dos 

produtos do campo, criando os primeiros frigoríficos não mais artesanais, que durante a 

década de 1970 se caracterizaram pelo início do processamento industrial da matéria-prima 

agrícola e criação de sistemas logísticos com recursos do Estado para o setor do agronegócio, 

como é o caso do Projeto Iguaçu de Cooperativismo (PIC) e dos sistemas de financiamento 

                                                      
48

 MIZUSAKI, M. Y. Território e reestruturação produtiva na avicultura. Dourados/MS: Ed. da UFGD, 

2009. fls. 356. 
49

 Cf. KHOURY, Y. A. Muitas memórias, outras histórias: cultura e o sujeito na história. In: FENELON, D. R. et 

al. (Orgs.). Muitas memórias, outras histórias. São Paulo: Editora Olho d‟Água, 2004.  
50

 Devido ao contato com os associados da Lar fiquei sabendo que atualmente há associados com terras no Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia,  Pará  entre outros estados do país. 
51

 MULLER, G. Insistindo na recência do complexo agroindustrial brasileiro. Revista de Economia Política. 

Vol.3, nº2, Abril-Junho de 1983. p.147-149. 
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público da produção agrícola por meio das cooperativas. Como aponta Mayco Luis Winter, 

seriam as bases técnicas e financeiras do processo de agroindustrialização da Cooperativa 

Agroindustrial Lar
52

. Partindo destas informações, é possível afirmar que a industrialização 

iniciada através das cooperativas de cereais redefine o padrão de acumulação, redirecionando 

a forma e os mecanismos de atuação, assim como o território de intervenção na região.  

Nas últimas décadas, a atual Cooperativa Agroindustrial Lar passou a beneficiar e 

industrializar produtos agrícolas e intermediar a comercialização a nível nacional. De acordo 

com os “números da economia”, vem se destacando como exportadora de carnes para Europa, 

Ásia e Oriente Médio. A pesquisa parte apenas de aspectos particulares desse amplo 

problema.   

A ação deste “cooperativismo” construiu ideias, ideais e sonhos no “discurso” e nas 

práticas, meios pelos quais se tornou hegemônico. A intervenção deste “cooperativismo”, 

segundo a memória oficial da Lar, dos “pioneiros”, que seriam então migrantes gaúchos de 

origem “alemã”, “católicos”, que, ironicamente, vêm para o Oeste do Paraná, com a chamada 

“marcha para o Oeste”, destruindo tudo em nome do “progresso”, do “desenvolvimento 

econômico”, do “avanço tecnológico” e do “agregar valor”.  

As questões não se esgotam. Por meio de alguns elementos da memória oficial é 

possível lançar questionamentos acerca da relação entre os grupos dominantes de Santa 

Helena e a Cooperativa Agroindustrial Lar. Um dos meios de intervenção da cooperativa e 

dos seus “associados” (a minoria), foi ocupar cargos no setor público e a maioria os pequenos 

proprietários
53

. 

Ressalto isto porque, de acordo com “os economistas” do “desenvolvimento regional”, 

dos cursos de graduação e pós-graduação em agronegócio
54

 ou gestão empresarial da 

propriedade rural, a ideologia dominante é da subordinação da classe trabalhadora ao setor 

agrícola. Então, a “vocação” agrícola do Paraná é “de fato” a “justificativa” da 

industrialização e diversificação de atividades, podendo então “agregar valor” à matéria-prima 

do campo. Esta leitura da realidade está, ao que parece, em consonância com a “história 

oficial da Lar”, que é o marco da “terceira fase”, direcionado pelo Projeto Iguaçu de 

                                                      
52

 WINTER, M. L. Cooperativismo e reorganização do espaço no Oeste do Paraná: o caso da Cooperativa 

Agroindustrial Lar. 65fls. Trabalho acadêmico (TCC) - Geografia - UNIOESTE. Marechal Cândido Rondon, 

2009. p. 29. 
53

TOEBE ZEN. R. Avicultores: trabalhadores ou pequenos proprietários? Disponível em: 

<http://www.uel.br/grupo-pesquisa/gepal/terceirosimposio/rosanetoebe.pdf>. Acessado em 02 de Mar. de 2010. 
54

 Cursos ofertados nas Universidades Particulares e Públicas da região, principalmente na área de 

Administração com ênfase em Agronegócio na Facimed, Falub ou mesmo pelos cursos de tecnólogos em 

produção na UTFPR em Medianeira, de Ciências Agrárias de Marechal Candido Rondon e Ciências Exatas da 

UNIOESTE. 

http://www.uel.br/grupo-pesquisa/gepal/terceirosimposio/rosanetoebe.pdf
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Cooperativismo – PIC, que indica ter iniciado em meados de 1971, com a transferência da 

sede administrativa para Medianeira e que teria “[...] notável expansão nos anos de 1980 e 

1990 com a conquista de mercado, mudança de razão social, consolidação de marcas, geração 

de empregos, incentivo a modernas técnicas de agricultura, suinocultura, gado leiteiro e 

avicultura (...), agregando valores [...]”
55

.  

 O processo de “reestruturação” da dinâmica de funcionamento da cooperativa, que se 

adapta às demandas dependentes do mercado externo, para tanto que se integram as 

cooperativas a fluxos de escoamento. A consolidação dos CAI abre mercado para os produtos 

do campo e a chamada “missão” da doutrina cooperativista realizada pela empresa
56

. No 

entanto, é necessário um parêntese a essa versão dominante. Não é a única versão e basta ver 

pela necessidade de se construir uma memória oficial. A luta social entre capital e trabalho 

permeia os campos das memórias das relações de trabalho, que se faz presente no 

agronegócio, na agroindústria, como meio de compreender as relações de produção e 

organização do trabalho entre campo/cidade. 

O PIC, segundo a Cooperativa Lar, trata-se de uma iniciativa do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA-PR), Departamento de Assistência ao 

Cooperativismo no Paraná (DAC), Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná 

(Acarpa), que teriam realizado estudos para a instalação de um programa para organizar, 

sistematicamente, o atendimento das demandas do cooperativismo das regiões Oeste e 

Sudoeste do Estado, atuando em 44 municípios
57

. Aponta na avaliação da viabilidade 11 

cooperativas. Chamo a atenção para este estudo em relação à historiografia do trabalho, que 

vem pesquisando o processo de industrialização na região, estando na lista, entre outras, a 

Cooperativa Mista, do município de Francisco Beltrão; Cooperativa Sipal Ltda, do município 

de Medianeira; Cooperativa Mista Rondon, do município de Marechal Cândido Rondon; 

Cooperativa Agrícola do Oeste, do município de Toledo e Cooperativa Agrícola Mista, do 

município de Palotina. Ou seja, alguns estudos da Geografia e da História, em Marechal 

Cândido Rondon, estudam ou estudaram estas cooperativas, mas sem essa perspectiva de 

conjunto. 

                                                      
55

 MARIN, R. Lar na História: os 40 anos da cooperativa agroindustrial Lar. Cascavel, GráficaTuicial, 2005. 

p.30-31. 
56

 GOZER, D. F. et al. Cooperativa Agroindustrial Lar: conciliando a doutrina cooperativista com a 

competitividade de mercado. Disponível em: < http://www.sober.org.br/palestra/13/532.pdf > Acesso em: 20 

de maio. 2010. 
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 MARIN, op. cit. p.53.  
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Cabem ressalvas no sentido de que a memória da Lar silencia como se constituiu o 

processo para a consolidação deste projeto. E que são questões para pesquisas futuras, que 

demanda uma temática do projeto PIC, com recorte a partir do período de 1970. No entanto, é 

uma possibilidade a ser analisada, à medida que podemos visualizar e constatar pelos órgãos 

oficiais, como estão delimitadas as áreas de atuação das cooperativas, de forma centralizada, e 

a organização de entrepostos, quando atuam em mais de um município, em especial se 

compararmos a Lar, que até há pouco detinha monopólio de atuação em Santa Helena, e a 

Copagril, principalmente em Marechal Cândido Rondon. São orientações que estão colocadas 

nos pontos de avaliação do PIC, questões estas que permanecem em aberto, pois mesmo 

apontando falências e conflitos, cabe pesquisar. 

A empresa Lar deslocou-se para Medianeira, construindo lá armazéns de grão, assim 

como nos municípios de São Miguel do Iguaçu e Santa Helena. Trocou de razão social e 

passou a chamar Cotrefal, comprou parte da falida Frimesa (o frigorífico) 
58

 e começou a 

trabalhar com soja. Ampliou seu quadro de associados para mais de três mil. O processo é 

complexo, mas o interessante é que este processo confirma a presença da Lar no município de 

Santa Helena  em 1973. Alguns moradores que residem no município há mais tempo, 

inclusive, confirmam a existência dos proprietários de terras e associados à Lar desde meados 

de 1960, como é caso do senhor Naudé Pedro Prates.
59

 

Na primeira semana do mês de outubro de 2010, mais especificamente no dia 1º, a 

emissora de rádio local
60

 divulgou a notícia tão esperada: o setor do agronegócio representaria 

o segundo lugar como setor responsável do PIB nacional, de acordo com órgão do governo.  

A impressa divulga o que vêm sendo apontado como tendência pelas pesquisas “econômicas” 

e, como muitos autores ao se referirem à agroindústria, sempre são levados a demonstrar em 

números a importância econômica no desenvolvimento da região. Isto leva a questionar por 

que e como este poder tão impactante e abrangente foi construído. O PIC pode ser uma 

evidência de como este projeto foi levado a cabo por órgão do estado. Mas, e depois?  

Voltando no tempo e pensando sobre o presente, não esquecendo de vislumbrar como 

será no futuro, a atividade agrícola predominaria como poder econômico e dominação política 

em Santa Helena. Quando a “cooperativa” Lar começou atuar no Município, tratava-se de 

                                                      
58

 MARIN. op. cit. p.89. 
59

 Em 1973 o prefeito nomeado pela intervenção militar foi Paulo Sinval Prates, membro de família proprietária 

de terras (no Brasil e Paraguai) e associado a Lar em meados de 1960, ocupou cargos do poder legislativo e 

executivo entre 1969 a 1986. 
60

 Rádio Grande Lago do Município de Santa Helena/PR, de propriedade de Naudé P. Prates, foi prefeito 

nomeado em Santa Helena e, de acordo com Roberto Marin, negociou entre os “principais líderes do 

movimento” de indenização com a construção da barragem de Itaipu. Cf. MARIN. op. cit. p.86. 
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uma cooperativa de grãos, depois suínos e, no ano de 2003, instalou na sede do município a 

Unidade Industrial de Ração. No ano de 2006, inaugurou a Unidade Industrial de Produção de 

Pintainhos (UPP). 

Pelos dados que expus e outros que analisei, constatei a concentração da produção de 

suínos e aves que vem ocorrendo sobre os Distritos e Linhas de Santa Helena. Atualmente a 

Lar detém 136 aviários de frangos e a maioria dos chiqueiros de suínos. Na produção de aves 

de engorda e abate, a empresa atualmente controla o processo produtivo desde pintainhos até 

a saída para Paranaguá. 

Nesse momento, tornou-se importante para compreensão de como a empresa constrói 

e significa a sua identidade na relação com trabalhadores e associados. E isto foi possível por 

meio da “autobiografia” da empresa, que é o livro “Lar na História”, encomendado pelo 

diretor presidente Irineu da Costa Rodrigues
61

 a Roberto Marin
62

. Tratou-se de mais um 

esforço como a empresa se apropria e faz “uso” das memórias dos primeiros associados da 

então Cooperativa Mista Agrícola-Sipal Ltda. – Comasil (1964-1973) para construir a 

“história oficial” acerca do processo histórico que construiu a empresa Cotrefal (1973-2001) 

e, mais tarde, a Lar. Mesmo se tratando da versão hegemônica, as memórias dos “pioneiros” 

ao que parece não está consolidada e moralmente aceita, permanecendo em disputa. Isso se 

percebe pela prática de constantemente “ter de ser” reforçada nos meios de comunicação dos 

quais a empresa dispõe, como a Revista Informativa e o programa de rádio. 

 A empresa delimitou como marcos e personagens a “trajetória dos pioneiros” na 

fundação a partir da relação com a Igreja Católica; a biografia dos presidentes relacionada à 

legalização, os empréstimos, o envolvimento com cooperativistas; o PIC, a soja e a 

industrialização, como caminho que orientou a Cooperativa Lar, e que justifica e legitima o 

poder estabelecido na região, ainda mantido atualmente – a versão hegemônica da 

industrialização, que desconsidera a perspectiva das muitas histórias dos trabalhadores.           

Atualmente, estão em fase de ampliação as estruturas físicas do complexo de produção 

de aves da Lar. Entre 2009 e 2010, a UPP encontrou-se em ampliação da estrutura física, bem 

como do número de trabalhadores
63

. Estabeleceu-se para 2012 a conclusão da ampliação do 

Frigorífico em Matelândia, que ampliará a capacidade de abate de 138 mil para 280 mil 
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 É presidente da Cooperativa Lar desde 1991, além de outras titulações que tem descrito autobiografia da Lar. 

MARIN, 2005. p.99-105. 
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 Formado em Filosofia na Universidade Federal de Santa Maria, escritor de três livros de romance e poesia. 

Atualmente editor e redator da Revista da Lar. 
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 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR. Projetos 2010 em conclusão. 2010. (Apêndice). 
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frangos/hora
64

. Também estão buscando ampliar o número de aviários de 454 para 804 até 

2012, convencendo os avicultores a ampliarem a capacidade dos aviários em torno de 17.500 

frango por lote
65

. Articulado a esse processo, se prevê a conclusão da ampliação da Unidade 

de Produção de Rações em Santa Helena para dezembro de 2010, que passará a ter capacidade 

de produção de 1600 toneladas/dia
66

. Neste sentido, há a previsão da construção de mais uma 

fábrica de ração somente para frangos em São Miguel do Iguaçu, onde há atualmente uma 

unidade de produção de ovos que são incubados no Distrito de Vila Celeste, Santa Helena. 

 As informações acima descritas e que se segue, se encontram no folder de divulgação 

da Cooperativa Lar. Sobre os projetos que estão em conclusão em 2010, estabelece-se os 

seguintes detalhes acerca da UPP: 

 

Ampliação de três processos: Recria, Produção e Incubatório, que 

aumentarão em 100% a capacidade de fornecimento de pintainhos á 

produtores da Lar. Para o processo de recria foram construídos cinco núcleos 

de quatro aviários de 205x14m, totalizando 20 aviários, todos já alojados. 

Para a produção de ovos férteis, estão sendo construídos e instalados 

equipamentos em sete núcleos de quatro aviários, que serão alojados até 

fevereiro de 2011, totalizando 28 aviários e capacidade para alojar 470.000 

aves. O Incubatório será totalmente climatizado e duplicara sua capacidade 

de eclosão para 270.000 ovos por dia o investimento total é de R$32 

milhões. [...]
67

.  

 

 Nota-se que a empresa passa, desde sua origem, por um processo contínuo de 

reorganização da produção no complexo de aves. No entanto, aponto para a necessidade de 

problematizar o complexo industrial de aves, como está organizado o trabalho e produção a 

partir da lógica da Lar. Depois, passaremos aos sujeitos e suas interpretações.  

O Distrito de Vila Celeste em Santa Helena, onde se encontra a UPP, tem acesso à 

rodovia PR 495, que liga Santa Helena a Medianeira, que, por sua vez, dá acesso à rodovia 

BR 277, e, assim, ao município de Matelândia, onde se localiza o frigorífico, que fica às 

margens da rodovia BR 277. Após os pintainhos saírem da UPP em Santa Helena, são 

deslocados para os aviários dos associados da Lar. Após 46 dias, são recolhidos e levados 

para o frigorífico em Matelândia. Depois de processadas neste frigorífico, as aves são levadas 

através da rodovia BR 277 até o Porto de Paranaguá, onde passam por Inspeção Federal e 
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encaminhamento a exportação. O tempo para esse processo de industrialização do frango e o 

deslocamento até o Porto de Paranaguá gira em torno de 16 horas. 

Para tornar a produção de frango de corte disponível no mercado nacional e 

internacional, a empresa estabeleceu seus entrepostos comerciais disponibilizando para o 

agricultor associado auxílio veterinário, sendo que nestes locais o agricultor/produtor 

associado/integrado
68

 também faz os pedidos de pintainhos. Os frangos são engordados num 

período entre 44 a 48 dias, sendo que a média é de 46 dias, alimentados com a ração 

produzida na Unidade Industrial de Rações da Lar em Santa Helena.  

Durante o período de crescimento do frango nos aviários, os veterinários da empresa 

acompanham o crescimento, mortalidade, fazem orientação técnica e prescrição de 

medicamento e informam sobre peso das aves ao frigorífico
69

. A ordem para recolha para o 

abate parte de Matelândia, que o determina de acordo com sua produtividade e dependendo da 

disponibilidade de mão-de-obra e funcionamento das máquinas. A “recolha de frangos” é 

divulgada pela emissora de rádio em um programa para o qual a empresa comprou o espaço
70

, 

transmitido nas cidades onde tem atividades da Lar.  As pessoas que trabalham na “recolha” 

normalmente residem nas comunidades onde o integrado tem o aviário. Estes trabalhadores, 

não têm um trabalho fixo, se sustentam, na maioria, de ocupações temporárias e têm suas 

remunerações estabelecidas por aviário recolhido, costumam migrar de um distrito e/ou linha 

a outro(a) para trabalhar
71

. São contratados pelo integrado para recolher os frangos dos 

aviários e armazenar nos caminhões da empresa, que saem das propriedades diretamente para 

o município de Matelândia para o abate.  

Constatei durante a pesquisa nas visitas realizadas ao entreposto comercial, ao 

supermercado, em diálogos com os trabalhadores, além da historiografia sobre o modo de 

produção capitalista e as especificidades das cooperativas, que a lógica de organização da 

produção e comercialização da Lar é atrelar ao máximo possível o pequeno proprietário e 

produtor de aves aos seus produtos e serviços, como, por exemplo, os entrepostos comerciais 

referidos anteriormente. Neles encontramos agrônomos e veterinários para “cuidar” 

especialmente da criação e engorda de aves, suínos e do gado leiteiro. Neste mesmo espaço, 

                                                      
68

 Nomenclaturas utilizadas não apenas pela empresa Cooperativa Agroindustrial Lar, mas pelo conjunto das 

agroindústrias de industrialização de aves e suínos.  
69

 Dois em Santa Helena que cuidam de 126 aviários, cuja capacidade aproximada pode chegar a 1. 800 frangos 

cada. 
70

 Nas emissoras da região, na Rádio Grande Lago, no caso de Santa Helena, mesmo que haja uma rádio 

comunitária, segundo o que se ouve falar é que a primeira é mais ouvida no interior para saber das coisas que 

possam interessas o agricultor e os moradores dos distritos e linhas no interior do município.  
71

 Algumas pessoas costumam os chamar de graxains devido a atividade de recolha de galinhas, mas cabe 

pesquisa mais direcionada ao uso popular do termo. 
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há a venda de insumos agrícolas, medicamentos veterinários e informações acerca do mercado 

de commdities da soja e milho, valor/kg dos produtos pecuários. Exemplo de como funciona a 

interação entre agricultura e indústria e das relações sociais demarcadas pela empresa.  

Outra questão importante é entender como estão organizadas as divisões de atividades 

no interior da empresa, entre operacional, industrial, comercial e financeira. O operacional 

trabalha com a distribuição de produtos nas unidades de venda – sejam eles os entrepostos ou 

supermercados –, transporte produção industrial, manutenção do sistema de informática 

interno (chamado de SICOP) e instalações internas não terceirizadas. A indústria realiza o 

processamento dos produtos oriundos das propriedades rurais, produz mercadorias para venda 

nos supermercados da rede interna e demais mercados ou para exportação, como é o caso do 

frango. 

A comercialização ocorre em diversas frentes, buscando atender a todas as 

necessidades que empresa mesma constrói, tendo como base a matéria prima produzida 

(plantada, colhida, engordada) na propriedade rural dos associados (ou nas unidades 

industriais). Neste sentido, percebi, por meios anteriormente apontados, a forma como a 

empresa se dirige aos associados e os pressiona a diversificar a produção e aderirem às novas 

atividades, passando, dessa forma, a desenvolvê-las nas propriedades rurais. 

Tendo apresentado a amplitude da empresa e como está organizada entre as atividades 

inter-relacionadas, volta-se a atenção para a organização do trabalho, a partir da lógica da 

empresa na UPP. 

As matrizes que põem ovos chegam à UPM com média de três a cinco dias e ficam 

alojadas nos galpões por 6 meses na recria e mais 11 meses na produção
72

. A “vida útil” da 

galinha poedeira na indústria de pintainhos é de 17 meses. O local de recria também é 

chamado de matrizeiros. Para a preparação das “futuras galinhas” poedeiras, para que ganhem 

o peso ideal e desenvolvam os atributos necessários e, principalmente, que não morram, são 

realizados acompanhamentos periódicos de peso, vacinação, observado se não estão doentes, 

como o “rabo torto”, machucadas devido à aglomeração ou brigas entre os animais, que nestes 

casos são eliminadas. Os trabalhadores recolhem as galinhas mortas e fazem compostagem
73

. 

Os trabalhadores dão água e alimentam as galinhas com ração, sempre controlando o peso, 

dividindo e separando as galinhas em boxes por lotes (leve, médio e pesado).  

                                                      
72

 Os núcleos de recria são 01, 02, 03, 04,05 e os núcleos de produção são 06, 07, 08, 09, 10. 
73

 Compostagem é o local onde são colocados os frangos descartados da produção; são mortos e cobertos com 

serragem em sala isolada fora dos galpões para evitar contaminação para os demais frangos. 
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A empresa, através da indicação do técnico em produção, faz acompanhamento dos 

relatórios diários de produção elaborados pelos líderes de núcleo, nos quais constam  

informações sobre os núcleos, tais como, níveis de temperatura, mortalidade e motivos, 

quantidade de ração administrada, quantidade de animais por box, vacinação e peso. 
74

  

A organização do trabalho e a produtividade, que em linhas gerais indica a quantidade 

de trabalhadores por núcleo a cada atividade, a média durante o dia e a noite vem se 

alterando
75

. Quando as galinhas começam a produzir ovos antes do momento de trocar de 

galpão, os ovos produzidos na recria são descartados. 

A transferência é realizada durante a noite pelos trabalhadores dos núcleos e leva de 

dois a três dias. O trabalhador responsável pela transferência de aves da Recria (matrizeiro) 

para Produção começa a jornada de trabalho às 19 horas e, na maioria das vezes, vai além das 

5 horas da manhã do dia seguinte. O número de trabalhadores recrutados varia de acordo com 

a necessidade da empresa para transferência das aves, bem como da disposição em pagar 

horas extras e o adicional noturno, pago apenas a partir das 22 horas. Pode ser contratado 

grupo de 12 ou até mais de 30 trabalhadores. 

Os caminhões utilizados na transferência têm capacidade para 435 aves, levando em 

torno três minutos para carregar um caminhão, seis minutos até chegar ao núcleo de produção 

do caminhão e mais o tempo para descarregar. As aves são transferidas por pesos: leve, médio 

e pesado. De acordo com os trabalhadores, durante uma noite chegou-se carregar 40 mil aves. 

As pessoas que trabalham na transferência não trabalham durante o dia e dispõem de 

um dia de folga. São avisados com uns dias de antecedência, têm uma hora e meia de 

descanso e lanche, que é servido às 24 horas. Para este trabalho, deslocam-se trabalhadores de 

todos os distritos e linhas, que são funcionários da empresa, não somente moradores do 

distrito sede. 

O controle do peso das galinhas é realizado por um grupo chamado de equipe de 

seleção, com doze pessoas, que é responsável por todos os núcleos, e se dividem em dois 

grupos de seis, compostos por três “balanceras”
76

 e três “lançadores”
77

. E assim são 

selecionadas e separadas nos boxes, nos quais são feitas três seleções, até a transferência.  

                                                      
74

 Informações estas que organizei de acordo com as informações prestadas pelos trabalhadores durante as 

entrevista. 
75

 Na recria em 2009 eram cinco trabalhadores e 2010 eram oito a nove, não havendo necessidade de 

alimentação noturna, na produção comparando a quantidade de trabalhadores em 2009 eram dezoito e 2010 eram 

trinta durante o dia, e com mais três raçoeiros durante a noite. 
76

 Trabalhadores que ficam controlando a balança e pesando as galinhas, são três de cada lado do galpão. 
77

 Trabalhadores que pegam a galinha e levam para o trabalhador que está na balança. 
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Nos galpões de produção trabalham os coletores de ovos, o fiscal de mesa, 

“mesário”
78

, e dois raçoeiros
79

. O trabalho funciona a partir da coleta de ovos, que são limpos 

ainda nas áreas de trabalho. Os ovos são colocados em bandejas e levados até a uma mesa 

onde um trabalhador faz uma nova limpeza e os colocam em bandejas de 24 ovos, depois em 

um carinho, que é levado para fumegação. A fumegação é realizada em uma sala separada 

com a utilização de formol em pó, que é colocado para queimar com o objetivo de higienizar, 

ficando ali até a manhã do dia seguinte.  

 Da sala de fumegação, os ovos são transportados com caminhões pelo motorista e o 

auxiliar até o incubatório e descarregados na entrada da sala de ovos. Na sala de ovos, sete 

trabalhadores selecionam novamente e transferem os ovos para bandejas de 96 ovos, que vão 

para os carrinhos das incubadoras, onde permanecem durante 19 dias. Durante estes 19 dias, 

os operadores de máquina abrem as máquinas, observam e retiram os ovos que estouram, pois 

podem contaminar os demais ovos. Depois, é levado à máquina de seleção de ovos férteis e os 

inférteis e, na mesma máquina, o ovo é vacinado. Para essa atividade são necessários dois 

trabalhadores para a preparação da vacina, dois trabalhadores no manuseio das bandejas dos 

carrinhos da incubadora na máquina, dois trabalhadores na retirada dos ovos, que colocam nos 

carrinhos do nascedouro, e dois trabalhadores, geralmente mulheres, na limpeza e um líder da 

sala de vacina. Diariamente, são nove trabalhadores e mais dois operadores de máquina no 

período noturno.  

No incubatório, as salas são organizadas na seguinte forma: sala de ovos, incubadora, 

sala de vacina dos ovos e nascedor. Desse momento em diante tem-se os pintainhos, que são 

levados para a sala de seleção de machos e fêmeas, alocados em caixas, passando para sala de 

expedição, onde são vacinados com um vapor de água e antibiótico e encaminhados para os 

avicultores.  

  Neste ciclo produtivo, o ovo leva 24 horas da produção até encubatório. Do momento 

que entra no encubatório até sua saída, constitui um total de 22 a 23 dias. Depois, são 

entregues aos avicultores com 24 a 26 dias, distribuídos nos municípios de São Miguel do 

Iguaçu, Céu Azul, Diamante D‟Oeste, Itaipulândia, Missal e Santa Helena e nos seus distritos 

de Sub Sede e São Clemente. Quando aumenta a produção os pintainhos, são comercializados 

com a Copagril e a Coopavel.  

                                                      
78

 O pré-requisito para mesário é saber ler, escrever e contar. A atividade é exercida geralmente por mulheres e 

sua função é registrar a bandeja, lotes de ovos, descrevendo hora da recolha, quantas bandejas no lote. Ovos 

recolhidos em um dia são liberados na próxima manhã, são fumegados, o mesário faz ou outros serviços como 

qualquer trabalhador, assim que entram os trabalhadores já vão recolhendo ovos; essa é a rotina o dia todo. 
79

 Responsável em dar a ração às aves. 
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A área que compreende a cadeia produtiva do frango nos aviários de engorda dos 

associados da Cooperativa Agroindustrial Lar mede de 100 a 130m de comprimento por 12 ou 

14 de largura, com capacidade de 17.500 frangos, podendo extrapolar essa quantidade. Por 

exemplo, os novos aviários de 100 x 12 metros, com capacidade para 17.500 por lote
80

, sendo 

que agricultor pode alojar até 18.000 frangos por lote, com perda de 500 a 1.000 frangos por 

motivos doença e queda de energia, ficando a perda abaixo de 10% do lote, porcentagem 

considerada normal. Um mesmo avicultor consegue produzir em média de seis a sete lotes por 

ano, com intervalos de 6 a 15 dias de vazio para higienização dos aviários, seguindo as 

instruções das normas técnicas da empresa e dentro do sistema de “5 S”
81

. 

A Cooperativa Lar contratou dois veterinários para atuar na unidade do município de 

Santa Helena. Um veterinário, de acordo com o mapa da SEAB, presta assistência na região 

do Distrito de São Roque e de Santa Clara, com 38 aviários, e ainda cuida dos aviários em 

Missal. E o outro presta assistência técnica no restante do Município, que se estende do 

Distrito de São Clemente (Linha União) ao Distrito de Moreninha, com 88 aviários, como 

pode ser observado no mapa (apêndice 07). A Lar produziu, em setembro de 2010, 

18.837.312 frangos em Santa Helena, de acordo com dados da SEAB. 

Como podemos acompanhar no mapa da SEAB, Santa Helena (Apêndice 08), a 

distribuição dos aviários por todo o município totaliza 252 aviários, sendo que 97 são em 

parceria com a Copagril, distribuídos de acordo com o Mapa (Apêndice 09 – Copagril), 

concentrando-se na área do Distrito de São Clemente, alguns no Distrito de Sub Sede e três 

mais próximos do centro urbano de Santa Helena. Em parceria com a Sadia, são 27 aviários 

concentrados na região de São Roque e Santa Clara (Apêndice 10). No comparativo de 

produção anual de frangos de corte em Santa Helena pela Lar, é de  9.657.951 em 2009 e de 

40.777.763  até setembro de 2010. 
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 REVISTA DA LAR, n.20-ano IV mar. Abr. 2010. p.12.  
81

 Durante a pesquisa percebi os trabalhadores falarem muito sobre a equipe dos “5 S”, que fiscaliza todos os 

espaços da produção avaliando como está o “ambiente de trabalho”, atribuindo nota e fazendo periodicamente 

palestras sobre os “5 sensos”. Os cinco sensos seriam: Utilização: “deixar no espaço de trabalho somente o 

material necessário para o trabalho e identificá-los”, no sentido de deixar o espaço transitável, ter os 

equipamentos de trabalho sempre que se faça necessário e que todos saibam de que setor é o material, em caso 

de burlar as regras ficaria mais fácil identificar e cobrar o trabalhador. Organização: “ordenar os materiais de 

forma sistemática para rápido acesso”, ou seja, tornar a realização da tarefa mais rápida de acordo como a ordem 

de cada tarefa seja mais produtiva. Limpeza: “praticar a limpeza como rotina e, sobretudo não sujar” é algo que 

pode ser compreendido pela fiscalização e cobrança dos lideres em manter as áreas de trabalho sempre limpas, o 

tempo todo durante o trabalho, em especial nos núcleos tem uma mulher que tem “obrigação” de fazer isso, 

conta com a colaboração dos demais não deixando as coisas fora do lugar, sendo que esta também trabalha 

cuidado das galinhas. Saúde: “manter as condições de trabalho, físicas e mentais favoráveis a saúde”. O 

trabalhador é responsável pela saúde no espaço de trabalho. Autodisciplina: “praticar os demais sensos como 

rotina. Manter bons hábitos” todos os dias desde que entra até sair do trabalho, auto-cobrar em manter a ordem 

para que o trabalho seja mais produtivo. Não pude apurar como funciona este sistema de “5 S” nos aviários. 
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A capacidade de produção do frigorífico é de 128 mil frangos/dia
82

, com uma média 

de 8.500 frangos/hora, abatidos em duas nórias
83

 simultâneas, sendo que a capacidade do 

frigorífico é de 10 mil frangos/hora. No entanto, de acordo com aconversa com o veterinário e 

zotecnista da empresa em Santa Helena, não é alcançada devido a falhas na produção, falta de 

frango e mão de obra, sendo que a empresa está contratando presidiários em Foz do Iguaçu 

para trabalhar na produção no frigorífico. Mas estas contradições diversas discuto mais 

detidamente no Segundo Capítulo, quando discuto as experiências dos trabalhadores na 

produção de frangos (veterinários, grachains, tratadores, vigias, vacinadores de frango e de 

ovos, motoristas e seus auxiliares, lavadeiras de uniformes, líderes de setor e até mesmo 

atividades que me foram narradas referindo-se às dinâmicas diferentes, que não a que estou 

analisando agora).  

Com dados da SEAB e de técnicos da Lar, partindo da afirmação de que são 

produzidos cerca de 10.500.000 de ovos mensalmente na UPO, com cinco núcleos com quatro 

galpões, totalizando 20 galpões que alojam 10 mil galinhas somente na recria. Na produção de 

ovos são cinco núcleos de quatro galpões, totalizando 28 galpões que alojam 12 mil galinhas 

mensalmente e produzem, segundo o técnico, 10.500 ovos/mês em Vila Celeste. Se 

pensarmos acerca da produção, exclusivamente do Incubatório, temos que considerar que os 

ovos produzidos em São Miguel do Iguaçu são incubados em Santa Helena e voltam para lá. 

Sendo assim, a SEAB não controla estes números e indica que a produção diária de pintainhos 

em 2009 foi de 150 mil e em 2010 de 320 mil, quando comparados com a produção diária de 

ovos: em 2009, produziu-se 35.800, e, em 2010, 18.237.312. São números cujas somas não 

conferem, pois os números que a Lar repassa para a SEAB não possibilitam vislumbrar 

separadamente a produção, mas indicam uma intensificação do trabalho no incubatório devido 

a demanda de transferência  de São Miguel. 

A Cooperativa Agroindustrial Lar também produz ovos para comercialização, cuja 

produção está concentrada em São Roque, de acordo com o relatório de Departamento de 

Agropecuária do Município, no qual contém informações como nomes dos produtores, 

localidades, tamanho em comprimento dos aviários e empresas com as quais os proprietários 

rurais têm parcerias. Totalizam 138 aviários de aves de corte com parcerias da Lar, 12 com a 

Copagril, 18 com Sadia, 03 indefinidos suas parcerias e tamanho, 04 indefinidas parcerias e 

finalidade das unidades de aviário. São 10 produtores de aves para produção de ovos para 
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 De acordo com informações conseguidas por telefone com responsável pelo frigorífico em Matelândia. 
83

 É a corrente que vai transportando o frango pendurando pelo pé e passando pelas etapas da produção de 

acordo com Mauro veterinário da Cooperativa Agroindustrial Lar em Santa Helena. 
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comércio, num total de 38 aviários em concentrados no Distrito de São Roque e na Linha 

Santa Clara.
84

 No entanto, de acordo com os dados cedidos por funcionário da empresa, são 

126 aviários de corte com parceria da Lar no município. A SEAB indicou 136, justificando 

que somente em 2010 foram construídos 50 novos aviários em Santa Helena.  

Apesar das controvérsias acerca dos números exatos de aviários com parcerias com a 

empresa, a Lar tem 454 aviários e, destes, 126 estão localizados em Santa Helena. É um 

número expressivo que indica, entre outras coisas, a concentração dos aviários na região e um 

dos motivos para que a cadeia produtiva do frango esteja concentrada aqui no município de 

Santa Helena, com incubatório, fábrica de ração e produção de matrizes. 

Sobre como é organizado o trabalho no interior da unidade de produção de pintainhos, 

percebi, com a ajuda dos trabalhadores e articulando interpretação das entrevistas, que, 

principalmente, os materiais de formação dos trabalhadores são panfletos impressos ou 

copiados. Esses materiais são destinados aos trabalhadores desde seu primeiro dia de trabalho 

para entenderem como a empresa organiza e controla as normas da produção.  

Nos diálogos produzidos na pesquisa de campo, questionei os trabalhadores sobre 

como era a utilização destes materiais, pois seus conteúdos giram entorno de “guias de 

dinâmicas e palestras”, com roteiro do programa de qualidade de produção “5 S” e política 

interna da empresa sobre a organização da produção. Os trabalhadores chamam este material 

de “as normas”, “as leis”, “programa de qualidade da empresa”, “as regras do „5 S‟ lá di 

dentro” , ou ainda “os negócios do ISO 9000”, que são utilizados na dinâmicas de grupo para 

a “qualificação” do trabalhador.  

O primeiro material que problematizo trata-se do guia da palestra denominado “ISO 

9001: 2000?”
85

. Os trabalhadores relatam que recebem da empresa o que eles costumam 

chamar de “treinamento” após aproximadamente dois meses de trabalho. Os palestrantes são 

do setor de Recurso Humanos (RH) da sede administrativa de Medianeira. É com a utilização 

deste guia articulado à explicação aos trabalhadores dos motivos que, segundo a empresa, é 

importante seguir as normas internacionais e, assim, impondo por meio delas a forma como as 

diversas atividades devem ser realizadas. Destaca-se o controle sobre os processos de 

produção. A palestra ocorre na Associação dos Funcionários da Lar na sede do município 

durante a noite, sendo dirigida especialmente para os contatados nos últimos dois meses. Os 

materiais não são recolhidos e os trabalhadores os levam para casa, pois, segundo os 

trabalhadores, o objetivo é que eles estudem as normas em casa. No entanto, percebi que a 
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 Relatório da Secretaria de Agricultura/ Departamento de Agropecuária do município (apêndice 11)  
85

 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR.  ISO 9001: 2000? (Apêndice 12). 



 

 

38 

maioria descarta os materiais poucos dias depois. Ao que parece, é algo que não precisa ser 

estudado em casa, pois há equipes dos “5 S” e líderes, que cobram diariamente os 

trabalhadores, constituindo em rotina de trabalho. 

O panfleto contém o assunto introduzido com uma questão e logo em seguida uma 

explicação contendo em destaque “NORMA INTERNACIONAL”. Segundo a empresa, não 

se trata de uma imposição dela e sim do mercado sobre a empresa, que os trabalhadores têm 

por obrigação entender que a ideia geral é a MELHORIA CONTINUA para atender à 

SATISFAÇÃO DO CLIENTE. 

A direção da empresa não se coloca como sujeito que produz e pressiona tal 

organização da produção, e sim que é levada a tal atitude diante da pressão do mercado. Não 

menciona os lucros advindos desta “melhoria contínua” e nem os “prejuízos” dos 

trabalhadores. A ideia de positividade está explícita na palavra MELHORIA, para atenderem 

a demanda do “cliente”, que os próprios trabalhadores sequer imaginam de quem se trata. 

Os CLENTES são os novos mercados que a produção vem atendendo. Mas as 

melhorias podem ser novas máquinas, outras técnicas e prática de fabricação, mudanças nas 

formas de se fazer o trabalho, o que implica na mudança das relações entre os trabalhadores. 

Segundo os trabalhadores, esse guia é utilizado juntamente com um segundo material 

denominado “De que forma o seu trabalho pode influenciar na satisfação do Cliente?”
86

, 

também muito significativo, pois tenciona direcionar a ação do trabalhador para a “satisfação 

dos clientes”. Para isso, seria preciso que os trabalhadores soubessem o que é importante para 

o “cliente”. Os “Requisitos do Cliente” seriam qualidade, respeito ao prazo de contrato, 

transmitir segurança na negociação e cumprir com as leis na transação estabelecida. 

Para tornar-se mais didático e eficiente o intento da disciplinarização e organização do 

trabalho, o meio encontrado pela empresa para chamar a atenção do trabalhador para o 

objetivo “a produção em maior quantidade, menos tempo, de acordo com organização por ela 

estabelecida”, utilizou-se de um desenho, que apresenta a figura central expressando um 

“sorriso” ao ver que suas exigências foram atendidas. 

A empresa utiliza-se do exemplo de um procedimento que garante a produção: a 

“manutenção preventiva”. E, depois, afirma aos trabalhadores que a empresa não quer 

“máquina parada”, produtos fora dos padrões de qualidade nem atrasos na entrega. É 

interessante como a empresa redireciona seu discurso como se o sujeito a quem se está 

atendendo com este comportamento fosse o CLIENTE e não a EMPRESA. 
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Depois, a empresa diz ao trabalhador o que é IMPORTANTE relacionado a sua 

atividade para a qual necessita domínio. Novamente, observa-se a metodologia de perguntas e 

respostas diretas e objetivas, um verdadeiro manual de deveres que indica no que o 

trabalhador deve orientar seu trabalho, métodos, técnicas e orientações de como fazer o 

trabalho em cada setor. O interessante é que nenhum trabalhador mencionou os manuais e 

normas técnicas como presentes nos espaços de trabalho. No entanto, quando conversei 

informalmente com um técnico da UPP, o mesmo mencionou que há um revezamento entre os 

dois nos fins de semana e que este material é todo digitado e enviado para Medianeira. O 

material que orienta as possíveis formas de reordenar o espaço de trabalho passou 

despercebido nas minhas indagações e agora percebo sua importância na ordem produtiva. 

Mas porque será que os trabalhadores não se dão conta do material ou então ignoram sua 

importância em relação à intervenção de como trabalhar? 

Afirmar com toda certeza como são utilizados estes registros não é possível, mas é 

possível levantar hipóteses sobre sua finalidade e uso. São meios de registros do processo 

produtivo, que provavelmente são analisados por engenheiros e técnicos que gerenciam a 

produção, modificando o que não está de acordo com o esperado do trabalho. A atenção é 

para a forma nem um pouco velada de coerção e controle dos trabalhadores e da produção, 

uma vez que os trabalhadores, na construção das suas memórias, silenciam sobre meus 

questionamentos em relação à opinião sobre as práticas adotadas pela empresa e pelos 

funcionários. 

Alguns trabalhadores, com os quais me relaciono em espaços diversos de 

sociabilidade, reclamam do controle da ameaça de punição (desemprego, entre outros) se algo 

sair errado ou fora do que se espera como atitude, comportamento e obediência do 

trabalhador. De acordo com esses relatos, os monitores chamam a atenção para os “itens de 

controle”, pois isso aumentará a produtividade, que é repassada aos trabalhadores, por meio 

“produção” que definem bônus de produtividade, pagos por atenderem à meta estabelecida 

para o mês, ou mesmo superá-las a cada dia. Dessa forma, intensifica-se o processo de 

exploração no interior do trabalho, mas a remuneração é muito baixa, representando a ideia de 

participação nos lucros que empresa tenta passar por diferentes meios de assistencialismo que 

camuflam a exploração. 

Na problematização deste processo, Anna Finkler chama atenção às transformações 

ocorridas nas agroindústrias na década de 1980, com automação, diversificação de produtos 

derivados das aves e reorganização da produção e do trabalho, que em meados de 1990 teria 

intensificado a exploração da força de trabalho no interior do complexo industrial de aves, 
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como analisa seu estudo: 

  

[...] Os frigoríficos tornaram-se locais de trabalho que exigem esforços 

repetitivos, onde o trabalho exercido é determinado pela velocidade da 

esteira, desconsiderando a biologia, o estado de saúde e a resistência física 

que cada trabalhador tem em particular. Com isso, ocorre sobrecarga física e 

psicológica no indivíduo, evoluindo, posteriormente, para adoecimentos ou 

mesmo acidentes de trabalho decorrentes do processo de trabalho [...]
87

.  

 

As pesquisas e artigos encontrados até o momento, salvo algumas exceções em alguns 

aspectos, como é o caso do estudo de Winter
88

, que realiza apontamentos sobre como é a 

relação da cooperativa Agroindustrial Lar com os associados/produtores de suínos, pautam-se 

na perspectiva de enaltecer os mecanismos de produtividade das empresas, analisam a questão 

cooperativista sob o prisma desenvolvimentista do Oeste Paranaense, nunca sobre a 

experiência de trabalho vivida no interior das diferentes unidades produtivas das mesmas, que 

até o momento não foi realizada.  

O guia de “Bom Atendimento”, anteriormente analisado, tem a intenção de explicar ao 

trabalhador qual o objetivo do treinamento e quais os meios e formas que eles se dão. Na 

sequência, o mesmo material apresenta os pontos da política do sistema de gestão da empresa 

e indaga o trabalhador como ele faz para “se enquadrar” e utiliza o exemplo da produção de 

área a qual o panfleto é direcionado a produção. E, por fim, um aviso de que todos devem 

saber o seu lugar, o lugar do seu trabalho nesta política, ou seja, fazê-la funcionar.  

As chamadas “Políticas do Sistema de Gestão”
89

, às quais me referi anteriormente, é 

um material copiado e entregue aos trabalhadores em reuniões, na apresentação das normas 

técnicas internas da empresa, no primeiro dia em que o funcionário inicia os trabalhos na 

empresa. 

Este material é o meio que a empresa tem de apresentar a “amplitude” da Lar ao 

trabalhador, explicando cada ponto de suas políticas e articular com a necessidade do 

trabalhador saber os rendimentos que deve ter na sua atividade e as normas a serem atendidas. 
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Tratando-se de um quadro com cinco tópicos que estabelecem uma relação ideológica de 

igualdade entre trabalhadores e produtores como “sujeitos” com os quais a política da 

empresa se ocupa ou não. 

O material tem os mesmos objetivos do material anterior, destacando a política de 

sistema de organização do trabalho da “melhoria contínua” do processo produtivo e 

preservação do meio ambiente. A questão que o material suscita é: os trabalhadores, com os 

quais essa produção é viabilizada, são beneficiados em quê? E os “associados”, como devem 

ser identificados pelos trabalhadores? Novamente a empresa retira a sua responsabilidade 

acerca da figura do “patrão”, que recai sobre o associado que recebe os lucros, o que não 

acontece exatamente dessa forma. 

De acordo com a lógica expositiva da empresa, o objetivo é “organizar e capacitar 

funcionários e a família associada, proporcionando seu desenvolvimento econômico e 

social”
90

. Dispor os trabalhadores e produtores rurais de forma que a empresa consiga obter 

um controle otimizado da produção e ampliação da produtividade, o que acarreta no 

“desenvolvimento”, que não está definido como se dará, mas esta é expectativa construída no 

material. 

A ideia abstrata de “melhoria das condições de vida”, afirmado pela empresa, é 

reforçada na ideia popular de que se o trabalhador ingressa numa “empresa grande tem 

futuro”, ou seja, algo melhor virá. Mas, para que isso ocorra, caberia ao indivíduo se 

CAPACITAR, aproveitando os meios apresentados, impostos, pressionados, que a empresa 

elabora para os trabalhadores e produtores. Neste sentido, é importante pensar que os 

treinamentos no CDT (Centro de Treinamentos em Medianeira) são utilizados para ambos e 

tem cronograma de atividades e lugar, em que se intenta conformar os filhos dos associados 

da importância do cooperativismo para permanecer como classe dominante. 

Segundo Belusso, as disputas de classe acerca desta dinâmica social em 

transformação, o processo de agroindustrialização vem se caracterizando desde a década de 

1980 na região, na busca de “adequar a cooperativa ao caráter dos grandes grupos 

econômicos”, no intuito de não depender exclusivamente da matéria-prima, mas administrar o 

beneficiamento e comercializar dos produtos da propriedade rural. O agronegócio e a 

agroindústria expropriam a terra do trabalhador ao apropriam-se da renda capitalista da terra, 

sem concentrar em demasia a propriedade fundiária
91

.   
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Neste sentido, podemos perceber que o número de propriedades rurais na região não 

sofreu drástica diminuição em área. No entanto, como aponta Geraldo Müller, acarretou em 

mudança nas estruturas das “camadas”
92

, ou seja, as classes sociais no campo, muitos dos 

atuais auxiliares de produção da Lar, tem um passado de trabalho com a terra, seja como 

agricultor, meeiro, arrendatário, bóia-fria
93

. 

Estes antigos trabalhadores da agricultura (na maioria) e agora da indústria, logo ao 

entrar em contato com a empresa passam por treinamento. Além dos materiais já destacados, 

também são organizadas palestras sobre higiene assim que admitidos e manuais de práticas de 

fabricação, materiais escritos de maneira direta sobre organização do espaço de trabalho, 

outros explicando ao trabalhador sobre os procedimentos operacionais. Há também materiais 

sobre a atenção que os trabalhadores devem ter com as necessidades das aves (mesmo que os 

trabalhadores não tenham a suas necessidades básicas atendidas), treinamento de liderança, 

que ocorre periodicamente, auxílio do líder de setor e colegas para ensinar os novos 

funcionários a se adequar ao “jeito de fazer da empresa”. 

Outro ponto abordado neste mesmo material é “Fornecer insumos, produtos e serviços 

em conformidade com os aspectos legais, gerando satisfação e segurança aos associados e 

clientes”
94

. Colocar à disposição no mercado através de suas redes de entrepostos comerciais, 

supermercados e contratos de exportação a mercadoria produzida pela empresa, seja ela 

sementes, linha de alimentos industrializados, rações para suínos, bovinos e frangos, materiais 

para manutenção da produção, como botas, óleos lubrificante para máquinas e motores e loja 

de eletrodomésticos.  

Para os agricultores/associados são “oferecidos”, por conta de seu contrato de 

exclusividade com a empresa, assistência técnica agrícola e veterinária; produtos para bem 

feitorias nas propriedades; programa de rádio diário que tem função de comunicar aos 

associados compra e venda de equipamentos agrícolas, animais e áreas de terra, informar o 

cronograma do roteiro de recolha de frangos e leitões diários; comunicar os aniversários dos 

associados agradecendo por fazer parte da “família associada”, e assim é lembrado a 

construção e reforço de vínculos de um contrato de exclusividade da produção; a política do 

programa de rádio, que anuncia aos associados que se destacam por produtividade, 

engenheiros técnicos que falam sobre as questões que são de interesse da empresa para que os 
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associados “fiquem atentos” (expressão muito utilizada pelo comunicador do programa), 

afirmando aspectos da perspectiva ideológica hegemônica. 

O aspecto legal é utilizado para dar sentido de legitimar as práticas da empresa, pois 

geram impostos
95

, ao mesmo tempo que isso deverá “gerar” um sentimento de satisfação e 

segurança, pela produção estar na perfeita ordem, “a do mercado” e o “lucro sendo 

administrado por eles”.  

Já no tópico “receber, beneficiar e industrializar a produção agropecuária agregando 

valor às cadeias produtivas” trata-se de manufaturar as matérias-primas que são produzidas 

por seus associados (frango, soja, milho, mandioca, trigo, entre outros) e compradas de 

produtores rurais em geral, que são industrializadas e destinadas ao mercado interno, como é 

caso de alimentos com a marca da empresa e as carnes destinadas prioritariamente para 

exportação. 

Podemos analisar a cadeia produtiva, o processo de organização do trabalho para 

produção do frango de corte para exportação, em que “buscar a excelência através da 

melhoria contínua dos processos, produtos e serviços”, trata-se do quarto objetivo da empresa, 

com a implantação de novas tecnologias, técnicas e métodos de aprimoramento quantitativo e 

qualitativo da produção de mercadorias, que é parte estruturante da “lógica sociometabólica 

do capital” como apontou István Mészáros
96

.  

No entanto, o fracionamento das tarefas na linha de produção não desapareceu e, 

provavelmente, não se extinguirá de repente no sistema capitalista contemporâneo como se 

teoriza, basta ver que o trabalho não é organizado mundialmente da mesma forma. Se no 

Brasil produze-se frango com o peito em direção do nascer do sol e pendurados pelo pescoço 

para vender a culturas islâmicas e asiáticas, lá se produz massivamente “bugigangas” 

compradas por brasileiros no Paraguai. A mundialização da produção estabelece sobre a 

classe trabalhadora mundial as condições nas quais se realiza o trabalho, mesmo que os 

motivos de “fato” dos tais padrões internacionais não sejam explicados aos trabalhadores.  

É neste sentido que o diálogo com a Sociologia do Trabalho torna-se importante, como 

Santana (2005) afirma ao apontar diferentes interpretações políticos e posicionamentos 

intelectuais sobre a idéia de “reestruturação produtiva”, questiona as contradições e limites da 

perspectiva de processo de transformação da produção linearizado. Assim, Santana nos leva a 

ampliar nossa reflexão no sentido de perceber, que os modelos são criados e reorganizados 
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diariamente de acordo com a necessidade do capital, no enfrentamento com as resistências 

dos trabalhadores
97

. Ou, como diz Vera S. Telles acerca da reflexão intelectual do mundo do 

trabalho, as transformações não são pensadas de acordo com o direito tão proclamado pelas 

classes trabalhadoras de tempos passados, a CLT, por exemplo
98

. 

Não foi possível apurar quantos trabalhadores no município têm o direito trabalhista e 

previdenciário respeitado com carteira assinada e contrato por tempo indeterminado, mas é 

prática da empresa se utilizar de contratos temporários de três meses de experiência, onde o 

trabalhador para garantir o emprego se sujeita a todas as ordens da empresa por medo do 

desemprego que funciona como meio coercitivo de extração da “mais-valia”. 

A questão expressa no tópico seguinte do documento é “preservar o meio ambiente”! 

Literalmente está em último lugar e evidencia a contradição entre as formas que se da à 

produção da empresa e as falácias divulgadas.  

Os 2.312 hectares de reflorestamento da Lar são exclusivamente de eucalipto, seja em 

Medianeira, São Miguel do Iguaçu, Céu Azul, no Estado do Mato Grosso do Sul ou na fábrica 

de ração ou na UPP, em Santa Helena. Em especial, neste último local pode-se perceber 

através de fotos que a plantação de eucalipto chega às margens do Lago de Itaipu, mesmo 

sabendo que consome muita água. Ou ainda, a falta de tratamento dado a produção de dejetos 

das aves e de suínos dos chiqueiros
99

, que tem parceria com a empresa ou da Unidade de 

Produção de Ração, que impregna o ar e pele dos trabalhadores com o cheiro de Premix
100

. O 

cheiro é insuportável e o corpo do trabalhador fica com manchas verde-azuladas, que 

demoram a sair devido ao uso dos produtos para fabricação. 

Outra questão criticada é o secador e armazém de sementes, que fica dentro da área 

urbana do município de Santa Helena, perto da “Fábrica de Ração”, como é chamado o lugar 

pelos moradores da cidade. O pó das sementes juntamente com a fumaça produzida pela 

queima da lenha, como força motriz das máquinas, exala mau cheiro que se dissemina em boa 

parte da cidade. 
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A construção da UPP primeiro utilizou-se da mão de obra dos moradores mais pobres 

do Distrito da Vila Celeste. Atualmente, eles são os auxiliares de produção, enquanto que os 

cargos mais importantes são ocupados pelos filhos dos associados. Lembrando que estes 

“associados” venderam as terras à Prefeitura Municipal, que “doou” a Lar, juntamente com 

outros “incentivos” à industrialização. Neste sentido, “os fins justificam os meios” e, assim, 

mantem-se a estrutura de classes.  

Outro material, intitulado “Normas de Boas Práticas de Fabricação (BPF)”
101

, é 

entregue para aos trabalhadores no dia da contratação e sobre ele o RH explica e realiza uma 

prova para que os funcionários fixem o conteúdo das normas da empresa e são fiscalizados 

pela equipe do “5 S”. É uma comunicação interna sobre as normas das boas práticas de 

comunicação, que são entregues aos trabalhadores logo que são admitidos na empresa. O 

objetivo geral é atentar aos novos empregados as formas de evitar a contaminação do produto 

por agentes “químicos, físicos e biológicos”. Trata-se de um documento revisado e isso 

significa que os primeiros funcionários não receberam o mesmo material.  

O documento é um manual de comportamento do funcionário dentro do espaço de 

trabalho, desde higiene pessoal, como banho, cortar e não roer as unhas, aparar a barba, não 

coçar a cabeça nem colocar o dedo no nariz e nas orelhas. Faz-se, também, a proibição de uso 

de qualquer objeto pessoal, como brinco, anel, relógio, acessórios, bem como o uso de unhas 

pintadas com esmalte e a adequação do vestuário. Estabelece-se em que condições o 

trabalhador deverá entrar para trabalhar depois do banho e utilizar o uniforme completo da 

empresa, com os equipamentos de segurança (os uniformes não podem estar sujos ou 

rasgados). O material ainda informa as proibições ao nas dependências da fábrica, como 

consumir alimentos e mascar chicletes ou balas durante o horário de trabalho. Também diz 

quais suas obrigações, como manter uniformes e calçados limpos, cumprir o horário 

estabelecido hierarquicamente, manter o espaço de trabalho limpo e organizado, troca de 

roupa e destino da roupa suja no local adequado, manter as portas da área de trabalho 

fechadas. Por último, o manual de educação para convívio em grupo e para garantir a 

preservação do patrimônio da empresa, orienta dar a descarga ao usar o sanitário, lavar as 

mãos, não lavá-las no bebedouro e não cuspir no chão. Identificam a cor dos uniformes para 

as áreas adequadas de utilização e fazem descrição dos pontos dos “5 S”: senso de utilização, 

organização, limpeza, saúde e autodisciplina, como os meios para prevenir acidentes e 

garantir a produção. 
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O documento denominado “As Cinco Liberdades Do Frango – Avicultura”
102

 é 

direcionado aos trabalhadores da área dos matrizeiros, também conhecidos como Recria e 

Produção, onde a atividade dos trabalhadores é manter os frangos na seguinte condição: bem 

alimentado e com água disponível, garantir a segurança do frango para que não seja ferido 

com objetos da cama de aviário, fazer o manejo para que a ave não adoeça, não deixar os 

animais amontoados para que não morram sufocados e a realização da compostagem 

corretamente. 

O que chama atenção neste panfleto são as referências às “liberdades do frango” 

relacionadas à fome e sede, desconforto, doenças e pestes, expressão, medo e estresse! A 

terminologia está relacionada aos seres humanos, que necessitam ter pelo menos um pouco 

destas “liberdades” em suas relações, mas que na verdade não conseguem. 

Ao comparar este panfleto com o manual de boas práticas causa indignação, espanto e 

revolta, pois ao frango a empresa atribui nominalmente “liberdades”, ou melhor, direitos 

mínimos, que nega e retira dos trabalhadores. E isso fica evidente quando analisamos os 

relatos das experiências de trabalho no chão da indústria, com a qual diretamente realizamos a 

pesquisa, ao problematizar sobre a forma como a empresa trata o trabalhador.  

Para tanto, além dos apontamentos e problematizações que já realizei até então, 

discuto, a partir desse momento, as normas de Recursos Humanos, desde o momento da 

contratação dos seus funcionários na sede administrativa em Medianeira. Em um segundo 

momento, no mesmo material, a empresa busca estabelecer qual o perfil de trabalhador que a 

mesma espera e seleciona para os mais altos cargos
103

.  E por que normalmente é ocupado 

pelos filhos de determinados dos associados? Trata-se do perfil dos futuros associados e da 

perspectiva de futuro do cooperativismo da Lar. 

Tendo como fonte de pesquisa a revista bimestral da Cooperativa Lar, logo depois do 

texto do presidente, no seguimento “Conhecendo a Lar”, no artigo, de nome sugestivo, “Setor 

de Desenvolvimento Humano”, cujo objetivo é apontar para o leitor a variedades e 

complexidade dos profissionais, que “zela pelo bem-estar dos funcionários da Lar”, quando 

trata-se de conhecer a empresa
104

. Neste sentido, a revista é dúbia, pois não esclarece os 

critérios adotados para empregar os de fora da “Lar”. (Deixa margem para dizermos que é 

assim que entra quem não é associado, os trabalhadores). 
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Em análise primária, percebemos a intenção de induzir a percepção do leitor através 

uso das cores, indicando os pontos que devem ater-se com mais atenção: “avaliação 

físico/metal” (sic) (acredito ser erro de digitação, sendo na verdade “mental”), atendimento 

médico e segurança no trabalho. 

Os exames médicos/laboratoriais, também chamados de “avaliação físico/mental”, 

pelos quais os trabalhadores são submetidos a “seleção” para admissão/demissão. Este 

mecanismo de controle e seleção dos trabalhadores fica a cargo do “Setor de Atendimento aos 

Funcionários da Cooperativa Lar”
105

. A dinâmica de seleção dos trabalhadores está 

organizada da seguinte forma: 

 

[...] o funcionário deve passar pela avaliação médica. No caso de 

contratação, após a entrevista com a psicóloga (da empresa), é solicitada 

uma bateria de exames laboratoriais que incluem hemograma, audiometria 

(para quem vai trabalhar em locais com muito ruído), parasitológico de fezes 

e parcial de urina. Para profissionais que vão atuar em transporte é solicitado 

o exame de GT (problema de fígado) [...] quem vai trabalhar com ovos e 

pintainhos deve fazer os exames de toxoplasmose e brucelose [..]
106

. 

 

Antes da contratação pela empresa, o candidato passa por seleção minuciosa 

(psicossocial e parasitológica), um mecanismo de controle que tem por função avaliar através 

de psicólogo e médicos da empresa possíveis problemas que possam ter em caso de 

contratação em diferentes setores das atividades da empresa. 

Os exames como o GT têm a função de detectar se o funcionário tem problemas com 

alcoolismo, levando em consideração que trabalhará maior parte do tempo sozinho e com o 

caminhão da empresa. Assim, supõe-se que o laudo médico pode ser utilizado em caso de 

acidente para justificar a demissão do trabalhador. Outra hipótese levantada é que se isso vir 

acontecer e o trabalhador entrar com processo contra empresa o exame tem função de prova 

ou documento de argumentação do advogado da empresa. 

Todos os funcionários que realizam audiometria normalmente trabalham junto a 

motores que produzem ruídos, o que, com o passar do tempo, prejudicam e diminuem a 

audição do trabalhador. Normalmente, este exame é requisitado para os trabalhadores das 

fábricas de ração, frigorífico, encubatório e manutenção de máquinas da empresa. 

Os exames de toxoplasmose e brucelose são obrigatórios para todos os funcionários 

que trabalham no manejo de pintainho na UPP e na UPO, para evitar possíveis 
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contaminações, que levaria ao fechamento da produção e perda de lotes inteiros de frangos. 

Gastos para encontrar o foco de contaminação, que poderia ser o trabalhador que estava 

contaminado, e também em caso de demissão se o funcionário apresentar doença a empresa se 

exime de cobranças judiciais, pois não se explica aos funcionários quando são demitidos se 

eles adquiram alguma doença devido à forma como realizavam o trabalho. 

Cabe ainda salientar que os exames de contaminação e intoxicação são feitos com 

outros funcionários de outras atividades, mas destaquei os trabalhadores envolvidos na 

produção do frango, motoristas, auxiliar de produção de frigorífico e aves matrizeiros, 

produção e incubatório e os técnicos em manutenção de máquinas nas fábricas de ração. 

A psicóloga da empresa faz a avaliação de perfil de liderança, realiza treinamentos e 

tratamentos com os trabalhadores tabagistas, alcoólatras, hipertensos e gestantes. É importante 

salientar que estes serviços não são oferecidos para os funcionários do município de Santa 

Helena, de acordo com os relatos dos trabalhadores. Durante as visitas e durante os diálogos 

com os trabalhadores, alguns reclamam que na produção não tem pessoas “com formação” 

para trabalhar com pessoas, se referindo à incompreensão dos “chefes” diante das dificuldades 

dos trabalhadores. Mas, como podemos perceber, a “ajuda profissional” é no sentido de 

garantir a produtividade e não de “entender o trabalhador”.  

Os médicos da empresa têm as seguintes funções: 

 

[...] faz consultas, avalia atestados, delibera sobre a necessidade ou não de 

afastamento do trabalho, realiza encaminhamento para especialista, verifica 

os resultados exames adimensionais e realiza avaliação física do funcionário 

que se afasta da empresa ou é demitido (...) avaliação física anual...  “exames 

periódicos” [...]
107

. 

 

Os trabalhadores falam dos exames anuais, mas não souberam explicar se neles foram 

diagnosticado problema de saúde, doença ou contaminação. Apenas mencionaram que é 

realizado check up e, no caso do trabalhador pegar atestado de mais de três dias, é 

encaminhado à sede para uma nova consulta com o médico da empresa para reavaliar. Estas 

reavaliações médicas constituem um mecanismo que a Lar criou para explorar o trabalhador 

ao máximo, enquanto o mesmo ainda conseguir realizar algum esforço físico. E no caso do 

funcionário apresentar atestado, perde o direito à cesta básica mensal, que funciona segundo 

“os chefes” como assistência, mas trata-se de complemento da renda devido à baixa 

remuneração.  
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O trabalho em especial na UPP é constituído de uma rotina que é de “agachar”, 

“levantar”, “puxar”, varrer inúmeras vezes ao dia, de movimentos constantes e repetitivos 

com as mãos, os braços, a coluna. Como aponta Finkler (2007), esses movimentos causam o 

adoecimento e desgaste físico do trabalhador
108

. No diálogo com os trabalhadores, percebi 

que eles reclamavam muito de cansaço físico e costumavam dormir cedo, sempre 

apresentando uma espécie de resfriado que dura o ano todo, alergias de pele que alguns 

trabalhadores não conseguem eliminar mesmo com acompanhamento especializado. De 

acordo com Anna Finkler: 

 

No atual modo de produção, o capitalismo, ao mesmo tempo em que 

incorpora novas tecnologias para servir às necessidades do consumidor, ele 

promove a intensificação do trabalho, a instabilidade no emprego, modifica 

o perfil de adoecimento e sofrimento dos trabalhadores, levando ao aumento 

de acidentes e doenças do trabalho. Sem dúvida, as formas de organização e 

gestão do trabalho existente, refletem diretamente na maneira de viver, 

adoecer e morrer dos trabalhadores
109

. 

 

As condições de trabalho e modo de realizar implicam na construção de uma cultura 

da classe trabalhadora, um modo de viver, trabalhar e se relacionar com os resultados do 

trabalho que não se limita a permanência na empresa. 

Outro ponto destacado é a “segurança no trabalho”, que se articula no sentido de 

orientar a utilização de equipamentos de segurança individual, com organização de palestra e 

acompanhamento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com oferecimento 

de cursos para operadores de empilhadeiras e Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. De 

maneira geral, é responsável por acompanhar e investigar o espaço de trabalho no intuito de 

diminuir os riscos de acidentes, que acarretaria em prejuízo financeiro para a empresa. A Lar 

dispõe de PCMSO, que deveria ser “[...] medidas preventivas e de identificação e modificação 

dos postos de trabalho que ofereçam risco potencial de acidentes e doenças aos trabalhadores, 

por meio do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) [...]”
110

. 

No entanto, o caráter do programa na Cooperativa Agroindustrial Lar não é muito 

claro. Fala-se em organizar palestras e fazer acompanhamento, que seria em relação à 

segurança do trabalho na “investigação de acidentes”, “melhorias nos espaços de trabalho”, 

“inspeção de segurança”, colocados de maneira vaga ou que, possivelmente, chegaria a 
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beneficiar o trabalhador, é “curativo de emergência e aferição de pressão”, pois não deixa 

claro como e por que isso vai beneficiar o trabalhador.  
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CAPÍTULO II 

 

Sentidos em disputa no fazer-se da classe trabalhadora: memórias, práticas e conflitos 

 

 

O objetivo deste capítulo é compreender por meio da problematização das fontes orais 

produzidas algumas dimensões das relações sociais de trabalho vivenciado pelos 

trabalhadores do complexo industrial de pintainhos, que funciona na Unidade de Produção de 

Pintainhos, da Cooperativa Agroindustrial Lar, localizada no distrito de Vila Celeste, Santa 

Helena – PR. 

Para orientar a problematização, começarei refletindo sobre os sentidos e significados 

que os trabalhadores constroem a propósito do trabalho na UPP, privilegiando as rotinas de 

trabalho nos diferentes setores, a organização do espaço de trabalho e as diversas práticas. 

É necessário explicar que o roteiro produzido para o diálogo com os trabalhadores nas 

entrevistas realizadas teve como eixo de orientação três temas: trajetórias ocupacionais, 

relações sociais dos trabalhadores fora do espaço de trabalho e como o trabalhador 

compreende e explica a organização do trabalho. Nesse sentido, compreendo a classe de 

maneira mais ampla, como fenômeno histórico e social, ou seja, algo que tem de ser pensado 

enquanto movimento e transformação pela experiência social
111

. 

Para a pesquisa, produzi 14 entrevistas, divididas igualmente entre mulheres e homens, 

dentre os quais doze são casados e dois são solteiros. A escolaridade variou entre analfabetos, 

Ensino Fundamental incompleto e Ensino Médio incompleto e completo. As atividades ou 

ocupações variaram de lavanderia, recolha de ovos, pesagem de frango, líder de núcleo, 

vigias, motorista e auxiliar, preparadora de vacina de ovos, operador de máquina, 

higienização e serviços gerais. São narrativas de homens e mulheres nascidos de 1955 a 1986, 

de 23 a 54 anos de idade, que explicam em grande medida como estão organizados os espaços 

produtivos e como os trabalhadores pensam e se relacionam enquanto classe. 

Nos dias atuais, bem como há algum tempo, o Distrito da Vila Celeste
112

 apresenta 

dificuldades de locomoção em dias chuvosos para as crianças e adolescentes que vão à escola, 

idosos, trabalhadores (as) e doentes que precisem de atendimento médico. Local onde grande 
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parte de seus moradores mais idosos não tem o Ensino Fundamental completo e que os mais 

jovens têm no máximo o Ensino Médio, salvo as exceções de filhos de proprietários de terra 

(pequena e média propriedade) que adentraram ao Ensino Superior.  

Como aponta Richard Hoggart, podemos identificar estes homens e mulheres pelo 

modo e condições em que morram
113

. Os entrevistados em sua maioria moram ou moravam 

até muito pouco tempo nas ruas nas extremidades da vila, em casas de madeira, e dos poucos 

que tem casa de alvenaria, a construção ainda esta parte em madeira. Alguns fizeram um 

“puxado” nos fundos da casa dos parentes. Sem esquecer o número crescente de trabalhadores 

morando de aluguel. São casas com em media dois a três quartos. A sala da maioria das casas 

não é separada da cozinha, ou mesmo do banheiro, que é um por residência. A maioria das 

casas tem varanda. Naquelas em que não há essa parte da casa, as pessoas se reúnem no 

terreiro, local onde costumam sentar para conversar com os vizinhos, tomar tereré ou 

chimarrão, partilhar de comidas com as visitas; os assuntos variam de acordo com quem estão 

conversando. Destaca-se que entre os trabalhadores da Cooperativa Agroindustrial Lar, o 

assunto que se sobressai diz respeito aos fatos do dia de trabalho. De terreiros às ruas de terra 

em frente de casa, não há asfalto ou calçamento, podendo-se observar a multiplicação de 

buracos e a erosão. 

 Esta descrição do ambiente social poderia ser de qualquer lugar. Mas desde 2006, a 

dinâmica vivenciada ali está em processo de mudança. As pessoas que na maioria viviam do 

trabalho com a agricultura, pecuária leiteira e avicultura, atualmente participam, observam e 

interpretam as transformações, pois aumentou o número de vizinhos, o contato com pessoas 

de muitos locais diferentes do município, que talvez não pudesse conhecer de outra maneira, 

pessoas que deslocam de moradia e profissão, buscam sobreviver enquanto trabalhadores da 

indústria. É o caso de Albenair Cezar Arnold, 23 anos, casado, pai de um menino: 

 

[...] onte nós trabalhamo das sete a três e meia da manhã, carregando. Ali no 

carregamento é que nem eu falei, tem leve, médio e pesado, né. Daí eles têm 

quatro galpão que nós carrega por noite... ontem nós tava em 27 pessoas pra 

carrega. Daí pro carregamento eles pedem “é pra não machuca as galinha”. 

“Cuida pra não tê que mata”. Daí pega uma galinha em cada mão, nas asas 

dela, daí eles encosta o caminhão de ré, e fica duas pessoas em cima dumas 

banquetas, e duas encima pra não amontoa, porque se amontoa elas morre, 

né. Daí o que (está) em baixo tem (que) pega nas assas da galinha alcança 

pra quem tá na banqueta, daí eles vai jogando em cima do caminhão. 435 

galinhas que vai por viagem [...].
114

 

                                                      
113

 HOGGART, R. Utilizações da cultura: aspectos da vida da classe trabalhadora. Lisboa: Presença, 1973. 
114

 A entrevista fora gravada em 20/06/2009, em sua residência, onde ele, a esposa e o filho moram com o sogro 

e a sogra e dois cunhados. Albenair Cezar Arnold é conhecido pelo apelido de Bena. A entrevista foi realizada na 



 

 

53 

 

Albenair é um trabalhador da Cooperativa Agroindustrial Lar. O momento por ele 

descrito acima é a transferência dos frangos dos galpões da recria para produção. Na 

madrugada anterior à entrevista, havia trabalhado de forma exaustiva e repetitiva até as 3h30, 

pegando as galinhas pelas asas e lançando-as aos outros 27 trabalhadores que ali estavam para 

colocar 435 galinhas em cada caminhão. O “carregando” nos informa que para ele foi a rotina 

de trabalho da noite, nada de diferente no expresso “que nem eu falei”. O trabalho do dia 19 

para 20 de junho de 2009 era o mesmo que se realiza durante o dia: erguer os frangos de 

acordo com o peso, parecido a todo dia de trabalho. 

Bena trabalha na pesagem e seleção de frangos nos “galpões” da UPP.  Em quase 

todos os dias do mês, inclusive alguns domingos, trabalha com frango segundo a lógica de 

organização da produção: os boxes leve, médio e pesado, que “eles pedem” e fiscalizam, que 

é “pra que você não machuca as galinhas”, indicando que nem sempre o trabalho ocorre como 

está organizado.  

Ao narrar a forma como realiza o trabalho, Bena interpreta a lógica que orienta e 

controla o trabalho, na sequência de trabalhadores em um espaço pequeno, em fila, segurando 

um frango em cada mão pela asa, em ritmo rápido, pois tem que “jogar” 435 galinhas em três 

minutos.  O verbo “jogar” atribui a sua interpretação sobre a organização do trabalho que 

compartilha com mais 27 trabalhadores. Ele “joga” o que é caro a “eles”, expressando que por 

mais que esteja ali pra vender sua força de trabalho em troca de uma remuneração, que o 

mesmo reclama ser pouca, é o sentido da crítica a sua condição e do potencial que “eles” não 

percebem. 

Outro trabalhador que chama muita atenção é Leocir, um rapaz que no início da 

entrevista demonstrou-se nervoso: pediu para ver o roteiro, pegou o gravador na mão e 

conferiu o que lhe incomodava, talvez o fato de ser realizada uma gravação, ele não disse. 

Mas narrou como se sente no espaço de trabalho da forma que ele está organizado.  

   

[...] Bebedor só tem nu refeitório! O pessoal (...) que havia uma veiz, nóis 

tava pesando fazê dois banheiro pelo meno ali, né? Qui ficava mais fácil, 
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num precisa í luuu (lá) embaixo na casinha, refeitório assim mata muito 

tempo
115

. 

 

Para Leocir, a distância do bebedouro em relação ao espaço de trabalho atrasa a 

produção e, segundo ele, os trabalhadores pensaram em retirar este entrave que causa perda de 

tempo e, consequentemente, produtividade. Quando Leocir menciona a distância para que se 

possa tomar água e ir ao banheiro, em um tom de reclamação, isso pode ser pensado de forma 

mais ampla. Leocir continua argumentando e justificando a sua reivindicação sobre o dano 

que causa a produção, pois o “qui era pra leva cinco minuto, tem neguinho que leva meia 

hora! Num tem como isso. Ai atrasa tudo o serviço.” Ou seja, ele quer dizer pra mim que isso 

atrasa a produção e que a culpa é da empresa que faz os banheiros, bebedouros e refeitório 

muito distante da área de trabalho. No entanto, o objetivo da empresa é deixar estes locais 

distante dos trabalhadores. Os motivos podem ser para desencorajar, ou melhor, controlar a 

saída dos funcionários do espaço da produção. 

Quando insisto em questioná-lo sobre qual foi a resposta dos chefes à proposta “do 

pessoal”, ele responde em tom de deboche e ironia: “Resposta vamo vê isso! Se vai fala o cara 

vai ti xingá. Espera pa fazê isso cê qué o bem eles num querem fazê, então”, com um suspiro 

profundo ao final da fala. 

Mesmo Leocir argumentando que sugeriu em defesa da empresa, articulando certo 

controle com seu jeito de falar e a suas expressões físicas, percebe-se que quer dizer o oposto. 

Pois para ele o “cê qué fazê o bem” não é pra empresa, mas para si e seus colegas de trabalho. 

Por outro lado, a empresa na figura dos chefes, o “xinga”, ou seja, os interesses são 

conflitantes em relação às condições de trabalho do trabalhador e as “liberdades” garantidas 

ao frango
116

. 

A insegurança e desconfiança inicial para a produção da entrevista com Leocir ao final 

da transcrição passaram a impressão de ser por não saber por onde começar a falar. No 

entanto, quando começou a narrar ficou muito tranquilo, criticou, rememorou as dificuldades 

de quando entrou na empresa com relação à alimentação, a fiscalização, que ficou mais rígida 
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com o tempo, e defendeu para ele e os colegas melhores salários. Parecia estar ali para 

reclamar das condições de trabalho diariamente vivida de sobrecarga de trabalho. 

 É importante historicizar quais seriam os possíveis motivos que levaram Leocir a 

narrar desta maneira sobre como é o trabalho. Fazia apenas alguns meses que havia passado a 

trabalhar como auxiliar de motorista. A empresa ainda não havia aumentado o salário e o 

novo trabalho é puxado. A escala de horário muda quando fazem transporte de ovos para fora 

da UPP. Segundo Leocir, “tanto que quando nóis vamo carrega ovo pra fora, daí nóis vamo, 

sai mais cedo, sai quatro hora da manhã é só lá e aqui dentro.” A expressão “só lá e aqui 

dentro”, que sempre tem algo pra fazer. A rotina do dia segue a dinâmica que empresa 

determina no trabalho.  Leocir afirma que algumas vezes também ajuda nas transferências de 

frangos da recria para produção, ou para São Miguel do Iguaçu, como comenta outros 

entrevistados. Para deslocar os ovos para São Miguel é necessário levantar bem mais cedo, 

alterando a dinâmica familiar, em que o tempo da vida passa a ser controlado pelas 

necessidades da empresa ao impor e transformar as relações familiares, os vínculos afetivos. 

As relações fora do ambiente de trabalho são afetadas e passam a ter novos sentidos. 

Mas em relação às questões que motivaram estes trabalhadores a trabalhar na 

Cooperativa Agroindustrial Lar, as narrativas são variadas e as possibilidades colocadas no 

presente remetem a esta forma de interpretar o passado e projetar o futuro, considerando as 

trajetórias de vida e ocupação. 

Ao narrar suas experiências e, assim, construir as memórias não contam somente de 

fatos recortados e isolados. Ao relatar a vivência, fazem escolhas, que têm sentidos próprios 

atribuídos na avaliação dos trabalhadores, das expectativas lançadas do olhar para trás, para o 

futuro, pautadas no que vivem no presente. 

É assim que eles elaboram as memórias de suas trajetórias de vida e de trabalho 

entrelaçadas às necessidades, às circunstâncias materiais, ao estado psicológico no momento 

da mudança, ao processo de adaptação as alterações impostas e construídas no novo lugar. Os 

modos de viver e trabalhar são elementos que as pessoas significam nas narrativas por meio 

de sua cultura.  

Para Marlene, casada, mãe de duas meninas, ao narrar suas experiências de trabalho na 

UPP, também é de mudança, (de vida e lugar) para o Distrito de Vila Celeste, ocorre devido a 

possibilidade de trabalho na indústria para sua família: 

 

[...] é... eu tava desempregada, né. Tipo, a situação tava meio difícil, daí eu 

entrei trabalha, foi eu i u meu maridu, fizemu ficha junto, eu fui chamada, la 
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nóis fumu chamado juntu, daí chegamo lá era pa eu trabalha nu incubatório i 

u meu maridu nu matrizero. Daí uma semana depois saiu um daqui, 

precisava di um homi daí foi chamado pra trabaia aqui tamém, daí tamu té 

hoje, né? Pur que a gente precisa, daí ele trabaio um ano e quatro mêis, um 

ano e trêis mêis daí eis passaro ele pra operador
117

.  

 

A memória de Marlene é construída sobre o vivido e as lembranças das angústias do 

passado articuladas em torno da relação com o marido, indicando que lança sobre o 

casamento e a família expectativas de um futuro melhor para eles a partir do presente. Ela 

narra sua experiência de maneira particular. Primeiramente, pareceu isolar-se, no entanto, é 

possível que para expressar a mudança, referindo ao grupo, que tem para ela mais importância 

no universo de relações sociais que faz parte.  

É complicado compreender porque atribuí tanto valor a relação com o marido. Tem 

mais sentidos que não consegui interpretar. Possivelmente, assim acredita dimensionar frente 

ao entrevistador a preocupação com sobrevivência da família, pois ao passado é significado 

como de dificuldades, com privação das necessidades básicas, pois ambos não contavam com 

trabalho fixo e estabilidade financeira. Ela trabalhava por dia como doméstica, isso quando 

encontrava algum serviço.  

Interpretar o sentido do trabalho a partir desta carga de positividade lançada no 

presente poderia ser porque o fato de lançar questões sobre o passado ainda a incomoda. As 

lembranças da situação de desemprego e suas limitações, a experiência de conviver com a 

insegurança do marido, que trabalhava na recolha de frango nos aviários no período,
118

 eram 

as condições que no momento do relato indicava a comparação inconsciente ou consciente 

que segundo ela motivou a se submeter ao trabalho na Cooperativa Agroindustrial Lar. 

São experiências individuais de cada sujeito, que narra partindo de circunstâncias e 

pressão vividas coletivamente, com caso é do desemprego, da fome, da dependência familiar, 

do acesso aos bens de consumo, que não tem como produzir. Em alguma medida, as 

explicações são diferentes, mas a condição de subordinação de classe uniu essas pessoas que 

                                                      
117 Marlene Schmidt, 33 anos. Entrevista realizada no dia 16/06/2006 em sua residência durante a noite. Mora 

em um puxado de alvenaria de parede e meia com sua sogra e sogro, tem duas filhas, um ainda bebê. O marido 

trabalha à noite como operador na empresa e ela durante o dia na limpeza do setor que envolve o nascedor. A 

menina mais velha estuda meio período e no outro fica em casa cuida da irmã e limpa a casa. Marlene e sua irmã 

Anilda também entrevistada, nasceram no distrito de Sub Sede onde o pai tinha uma propriedade de 8 alqueires e 

ficam em Santa Clara com meio alqueire. A linha Santa Clara pertence ao Distrito de São Roque local onde 

Marlene se casou e trabalhava como doméstica e no serviço de casa e sua marido no aviário e com carpida por 

empreita. A escolaridade de Marlene é 4ª série do Ensino Fundamental. 
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 Como analisei no capítulo anterior acerca das condições de regularidade e deslocamento neste trabalho de 

recolha de frangos para enviar ao frigorífico, estes trabalhadores são chamados por pessoas que nunca 

trabalharam com isso de graxains, referindo-se ao bicho que pega galinha dos galinheiros durante a madrugada. 

Percebi que o termo causa desconforto na entrevistada quando a questiono se o marido seria o que “costumam 

chamar popularmente de graxains”. Marlene me responde diretamente com um “é” e o assunto termina ali.  
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se deslocam diariamente ou passam a residir no Distrito da Vila Celeste, em busca de 

trabalho, para “garantir” e melhorar as condições de sobrevivência familiar. 

É o caso de José Rodrigues de Oliveira, conhecido com Zeca, 55 anos, casado. O 

questionei acerca dos motivos de sua transferência para a UPP: 

 

Eu pedi minha transferência pra, devido qui era rum pra disloca daqui pra lá. 

I a genti gastava bastante em termo di transporti, né. Igual tinha qui i de 

moto pra lá, né. Eu tinha que ficá durante a semana pra lá. Aqui não! Melhor 

qui essa parte ai é uma dispesa a menos né. Então muda pra mim me 

favoreceu esse lado
119

.  

 

Segundo Zeca, os transtornos do tempo e gastos financeiros com deslocamento e 

alimentação foram eliminados ao mudar-se para a Vila
120

 para trabalhar, o ajudando a 

melhorar o nível de sobrevivência, “é uma dispesa a menos né”. Antes, trabalhava durante a 

semana na fábrica de ração da Cooperativa Agroindustrial Lar na cidade
121

, as segundas-

feiras, ao chegar na hora de entrar no trabalho, dirigia-se direito à fábrica para trabalhar.  

Durante o período em que trabalhou na fábrica, na cidade, passava a semana em nossa 

casa e ajudava nos gastos com alimentação, e ainda garantia com o salário a maior parte das 

necessidades de subsistência da sua família na Vila Celeste, sendo ajudado pela esposa que 

trabalhava por dia na plantação de eucalipto, onde atualmente é a UPP, ocupação essa que 

muitos tinham como citei anteriormente
122

.  

Quando Zeca fala, durante a entrevista, de forma positiva do trabalho na Cooperativa 

Agroindustrial Lar, está pautado nas condições de vida, não que ela seja necessariamente 

melhor com relação à melhoria financeira, pois o salário não é muito melhor se comparado a 

época, pois eliminou diversos gastos. O fato de estar em casa junto aos filhos, esposa, 

comprar um carro e trabalhar à noite, significa uma melhora em relação ao passado. 

 O trabalho terceirizado na fábrica compõe parte da sua trajetória de trabalho e vida. 

Quando o questiono sobre por que trabalhar na Cooperativa Agroindustrial Lar, Zeca não fala 
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 José Rodrigues de Oliveira foi a primeira entrevista produzida para a pesquisa, realizada no dia 07/06/2009, 

pela manhã. O entrevistado é meu tio e dirigi-me a ele como “senhor”, “tio Zé” ou “tio Zeca”. Zeca é natural de 

Santa Mariana no Norte do Paraná, migrou para o Paraguai 19 depois da morte do pai. Durante a infância e 

adolescência, morava em uma fazenda de café em Jandaia do Sul, onde trabalhava com o pai e seus 4 irmãos no 

plantio de café para um proprietário Japonês. Quando mudou-se para o Paraguai, trabalhou como arrendatário e 

meeiro, plantando produtos de subsistência e algodão, soja, milho. Foi quando se casou com Fátima, que também 

entrevistei, e tem uma família com 3 filhos: 2 adolescentes e 1 casado. Em 2003, migrou para Santa Helena, 

começando a trabalhar como terceirizado na Lar. O casal é analfabeto. 
120

 É assim que os trabalhadores se referem ao distrito de Vila Celeste na entrevista e nas conversas diárias. 
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 Como eles se referem a sede administrativa e comercial do município ou então como “Santa Helena”. 
122

 Cf. Capítulo I. O próprio Zeca trabalhou na plantação de eucalipto quando vencia o tempo de contrato na 

fábrica de ração, passando cerca de 3 meses nesta ocupação. 
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sobre a melhoria nas condições de trabalho, mas de deslocamento, dos transtornos vividos no 

passado. Atualmente, Zeca trabalha como vigia noturno e durante sua atividade não existe 

fiscal para a sua tarefa, tanto que em caso de pane técnica ele “tem que passa pó chefe busca 

um da manutenção”. 

Quando conversamos sobre como é o trabalho à noite, menciona que eles não têm 

autorização para mexer com manutenção. E o questiono se não fica nenhum “chefe” no 

sentido de fiscalizar: 

 

[...] no período que eu trabalho num fica chefe nenhum aí, eu fico sozinho, 

durante o período qui eu trabalho fico sozinho. Os chefes estão cada um tá 

na casa, só que tudo eis tem telefone, se acauso da uns pobrema que não da 

pra resolve tem que passa pobrema pó chefe, daí o chefe que vai atrás de 

soluciona o pobrema [...].
123

 

 

Remete-nos que seu trabalho durante a noite é manter em ordem o funcionamento da 

produção. Para os problemas, o “chefe” tem a “solução”. A normalidade tem o sentido de que 

a rotina sendo seguida não há necessidade de “chefe”, pois “eu trabalho sozinho”. 

 Conta com certa tranquilidade, já que não há fiscalização, mas ele tem a função de 

garantir a normalidade da produção em vários núcleos, responsável pelo ambiente adequado 

para vários animais. Para a atividade com tanta responsabilidade, os chefes encolhem alguém 

que a empresa acompanha há mais tempo e que está segura que em caso de algum problema 

avisará imediatamente. Uma relação de confiança da qual se utiliza em momentos de 

necessidade, pois negocia a permanência como vigia fazendo “um bom trabalho” para garantir 

salário um pouco melhor dos que trabalham durante o dia. Este é o meio de se relacionar com 

o chefe. 

Para refletirmos acerca de situações de negociação, vivenciado pelos trabalhadores no 

dia a dia do espaço de trabalho, entre eles e a hierarquia, temos a experiência de Adriana, uma 

líder de setor, também chamada “oficialmente” de assistente de produção, cuja obrigação é 

garantir a produção. Ao ser questionada sobre possíveis “falhas” no processo de produção, 

que ao meu entender são formas de “resistências” criadas pelos trabalhadores, Adriana afirma: 

 

 [...] na verdade na coleta de ovos, muitas vezes o pessoal... sempre tem os 

entre aspas que querem ser os rapidinhos e acabam deixando ovo sujo, que 

daí as reclamação vem, né! Que na, na classificação no incubatório num 

pode entra ovo sujo, faz a contaminação das máquinas, entra um ovo sujo ele 

vai estoura, vai contamina uma máquina e depois, da preju... da perca de 
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 José Rodrigues de Oliveira, entrevista realizada dia 07/06/2009. 
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custos, então a maioria das vezes o processo de coleta de ovos que deixa a 

desejá [...] 
124

.   

 

 Podemos perceber pela fala de Adriana, comparando aos relatos de outros 

trabalhadores, e mesmo a descrição do processo produtivo realizado anteriormente, que até o 

momento de entrada do ovo no incubatório a empresa utiliza “pessoas de confiança” para 

fiscalizar a execução do trabalho, mas mesmo assim existem “falhas” ou, então, práticas de 

resistência dos trabalhadores ao não fazer o que empresa determina como padrão de qualidade 

para a atividade. Não podemos estimar em quanto seria a perda de produção devido à prática 

dos trabalhadores de deixar alguns ovos sujos, mas as máquinas, como a de seleção de ovos 

férteis, não separam os ovos sujos, o que poderia no início de sua implantação causar muitas 

paralisações da produção, como a empresa capitalista não tem ainda como regular ou 

implantar uma máquina que faça esse trabalho manual ocorre a pressão sobre os 

trabalhadores. Adriana é exemplo desse processo.  

 O intrigante é que depois da área de trabalho o mesmo ovo é contado e passado para as 

bandejas de 24 ovos pela mesária. Dali, é transferido no dia seguinte para a sala de ovos na 

UPP, sendo selecionado novamente por mais um trabalhador que repassa em bandejas de 96 

ovos e que ficam alojados 19 dias no nascedouro. De lá passa pelas mãos de dois 

trabalhadores que colocam estas bandejas na máquina de vacina, que só então estouram, ou 

seja, não se trata de fazer julgamento moral, mas de perceber que eles podem não se 

comunicar diretamente, mas parece não estarem muito preocupados e atentos a tudo que a 

empresa lhes impõe, pois foram pelo menos três pessoas que manusearam os ovos durante 20 

dias.    

E esta cobrança é algo interessante à medida que tem grau de importância diferente 

entre os trabalhadores, a hierarquia, pois a empresa tem como saber de que núcleo o ovo sujo 

é oriundo, mas não tem como saber quem foi o trabalhador que recolheu. Essa possibilidade 

de impunidade trata-se de uma tática do trabalhador, uma vez que se sente seguro, pois a 

empresa paga bônus por setor UPP/UPO/UPM, com o objetivo de aumento da produtividade 

para evitar falhas na produção. O bônus de produtividade é por setor e aquela prática dos 

trabalhadores causa prejuízo, custos como diz Adriana, mas isso não é no mesmo setor. 
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 Adriana Fátima da Silva, casada com meu primo Carlos C. de Azevedo também entrevistado. Moravam de 

aluguel em frente à empresa. A mesma foi entrevistada quase às 21hs, sendo esta a última entrevista realizada na 

pesquisa no dia 27/06/2009. A entrevista realizou-se depois que Adriana chegou do trabalho. A entrevistada 

nasceu no Distrito de São Roque/SH, migrou para Marechal Cândido Rondon para trabalhar e estudar quando 

concluiu o Ensino Médio, sendo que suas ocupações foram de babá, doméstica e atualmente é líder de produção 

de ovos na Lar.    
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Outra possibilidade é que o trabalhador não está interessado se a sua prática causa 

prejuízo para empresa. O importante é garantir as condições de sobrevivência mesmo com as 

cobranças dos líderes, que é avaliado como suportável.  Adriana, assim como outros líderes de 

setor, são cobrados por seus superiores, os técnicos de produção, que por sua vez são 

cobrados pelos gerentes dos setores de produção de ovos, matrizes e pintainhos, subordinados 

ao gerente geral do complexo de pintainhos da Vila Celeste, Sérgio.  

O trabalhador tem compreensão do motivo da cobrança e de como ocorre de forma 

diferente na hierarquia da empresa e as implicações nas relações de poder no trabalho. Ao 

mesmo tempo em que recebe menos pelo que faz, que com o passar do tempo parece-me se 

comprometer menos, ou mesmo nunca com produtividade, mesmo que isso gere cobranças 

diárias, como aponta a líder. O trabalhador pode estar mais preocupado com as condições 

reais de trabalho a partir da atividade que executa no presente, do que com “crescer na 

empresa”, mesmo que os salários variem de R$ 535,00 a R$2.000,00
125

. 

 Uma afirmação definitiva é difícil, pois o trabalhador referido por Adriana é 

indeterminado. Adriana se reveste de autoridade no espaço de trabalho, na relação com os 

demais trabalhadores, sempre muito cobrada, o que a faz assumir uma posição no processo 

produtivo, a “obrigação” de garantir que a produção aconteça, o que evitaria mais pressão 

sobre ela. Neste sentido, a formação da classe trabalhadora nos espaços de trabalho da UPP é 

permeada de conflitos e rivalidades, processo que produz distanciamentos entre a maioria dos 

trabalhadores e os “líderes”. Assim, mesmo fora do espaço de trabalho a convivência é uma 

relação conflituosa. 

Fora do espaço fabril, a experiência de gênero e classe de Adriana com relação ao 

trabalho doméstico é compartilhando com a da maioria das mulheres trabalhadoras da UPP. 

Ela se coloca na condição de superior nos momentos de convivência e evidencia a expectativa 

de “subir na empresa” e acredita ser parte fundamental para empresa. 

A Cooperativa Agroindustrial Lar, por meio de palestras de motivação, referidas por 

muitos trabalhadores nas entrevistas e na própria revista da empresa, nos possibilita ver como 

a questão da formação, cooptação e a ideologização é importante para garantir o 

funcionamento da produção e a subordinação do trabalho. O esforço para que os líderes de 

setor “passem a acreditar” que a produção se realiza devido ao seu potencial, que deve ser 

construído através do exemplo de trabalhador produtivo, excelentes negociadores perante o 
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grupo para convencê-los de que se houver produção todos ganham é tema de palestras da 

empresa. 

A empresa contrata intelectuais como Mario Sergio Cortella, com palestra intitulada 

“Qual é a tua obra”, na qual tratou do envolvimento entre as diferentes gerações de 

trabalhadores, no intuito de elaborar o perfil do trabalhador ideal, com muitas competências e 

adaptação rápida às mudanças que a produção exige do trabalhador, apontando que a 

velocidade das mudanças pesa sobre a classe trabalhadora como um todo e indica o meio para 

o indivíduo se diferenciar dos demais
126

. Trata-se do sujeito que fica sempre exposto e, diante 

das transformações, este não resiste, mas se adapta, “se renova”, pois aceita a opinião dos 

demais, dialoga com os experientes, equaliza e utiliza o conhecimento de acordo com a 

necessidade da empresa, o trabalhador Flex.  

É o mesmo perfil que vem sendo construído nos meios de comunicação de massa 

como no programa Jornal Hoje, da Rede Globo, nos quadros sobre profissões e mercado de 

trabalho, explicando ao trabalhador quais informações colocar no currículo, como se 

comportar diante das “oportunidades” de crescimento profissional na empresa, a se auto-

responsabilizar pela qualificação e pela produtividade da empresa. Em síntese, indica como os 

jovens podem se tornar flexíveis às demandas do mercado e para os trabalhadores de mais 

idade abrirem mão da “autoridade da experiência”. 

A relação de Adriana diante da classe é algo que não está resolvido no espaço de 

trabalho, uma vez que é responsável pela fiscalização, é hierarquicamente superior aos seus 

vizinhos e parentes que trabalham na mesma unidade. No entanto, em meio às disputas, 

negocia favores com os trabalhadores fora do espaço de trabalho, mas não se coloca de igual 

forma em uma troca de favores. São valores conflituosos, pois é individualista, competitiva e 

se posiciona a favor da empresa, mas está condicionada a viver da exploração que os demais 

sofrem. Ela acredita na ideia de crescer pela dedicação e defesa da empresa na relação com os 

demais trabalhadores, em que muitos não estão preocupados com trabalho neste mesmo 

sentido. Adriana está em meio à disputa entre as classes, com seu valores, sonhos e 

expectativas. 

Outro relato interessante para perceber os sentidos que os trabalhadores atribuem a 

relação entre eles e os “chefes” é o como Zeca percebe a escolha dos líderes: 

 

Ali... o cara tem um líder e um sub-lider, tipo ucê trabaia no treis, ucê o lide 

vai iscoie ucê pa sub-lider, a hora que precisa a partir qui sai um líder do 
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nucreo, as veis vai sai um lider dum nucreo, eis vão joga o sub-lider pa lidera 

u nucreo né. Então vão supor, vai sai o líder Du oito da produção, hoje lá acho 

qui é o Kico o líder e a Maria sub-lider, qui qui eles vão faze? Vão ponha a 

Maria (pausa) sai o líder fica o sub-lider, e assim vai. As veis eis vão 

treinando uma pessoa capacitada, depois qui ucê é capacitada entendeu!? 

Bem, objetivo di mostra serviço na, eis vão joga ucê pa fica di sub-lider, no 

causo o dia que o líder num tive cê vê us pobrema do pessoal cê vai resorve e 

assim todo nucreo tem um sub-lider e isso é escolhido pela chefia né. É do 

serviço que vai aparecendo o líder e do serviço vai aparecendo o su-lider, do 

conhecimento.
127

 

 

Primeiro tem que mostrar trabalho, ou seja, produzir e estar disposto a buscar o que a 

empresa quer, meio que demonstra o interesse do trabalhador a subir na hierarquia da UPP e 

ser indicado pelo superior para tornar-se “líder”. O caráter de ser um líder é atender a 

demanda da empresa e o requisito é impulsionar os colegas a produzirem.  

A narrativa do Zeca é sempre construída com o uso de um exemplo para que o 

entrevistador possa entender o sentido que quer se fazer entender durante a explicação. Além 

da ordem hierárquica, existe a possibilidade de treinamento para quem “mostrou serviço”. 

Outra ideia que está presente na sua fala é que o trabalhador esteja apto às oportunidades que 

surgem, pois para o problema a resposta é você, será escolhido pelo chefe.  

A sua narrativa elaborada para exemplificar a escolha do líder esteve direcionada a 

convencer-me de que “eu” poderia ser uma líder, pois teria o tal “conhecimento”, ou estaria 

apta a aprender, possivelmente se referindo condições, como estudante e ele analfabeto. Ou 

como alguém que está ali para se garantir, talvez pela nossa relação de parentesco.  

A relação entre os trabalhadores no espaço de trabalho e de como trabalhador do 

matrizeiro em relação ao da manutenção. Zeca diz: 

  

Eis vão levá, precisa levá um cano eis vão levá uma peça assim, esse tipo de 

serviço que “esses uns” que vão tomá banho na portaria. (...) É tudo 

funcionário da Lar, tem os tercerizado que trabaia tamém igual o Lauri, os 

outro esse já são tercerizado, mais esses tamém si eis tive qui entra nu 

nucreo pa fazê manutenção, uma instalação vão tê. 

 

 Os trabalhadores da manutenção são identificados pelo Zeca como trabalhadores da 

Cooperativa Agroindustrial Lar, mas que não recebem tratamento como se fossem de fora: 

“toma banho na portaria”.  Os terceirizados, “esses uns”, não passam pelas mesmas regras, 

pois não estão confinados nos mesmos lugares. No início da fala identifica a relação social, 

que diferencia ambos, o “outro” da manutenção, mas constroem a identidade no fato de são 
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todos trabalhadores que presta serviço ao mesmo patrão, mesmo que não recebam tratamentos 

iguais. 

Para Zeca, “tem ali pessoa que é mais estressada, qui a outra né? Mais isso é 

compreensível porque isso é passado do líder, da liderança, né? Tem que sê, intão tudo mundo 

quando entra ali fica sabendo as normas porque é passada as normas.” 

  O entrevistado refere-se “as regras internas”, está ciente que a relação entre os 

trabalhadores é mediada pelas normas de “Boas Práticas de Fabricação”, requisitos de 

produtividade e controle diariamente contabilizados na função do líder, que tem entre suas 

tarefas a de escrever os relatórios. São pressões cotidianamente vivenciadas pelo trabalhador. 

O trabalhador está ciente de que a rotina que enfrenta é intensificada de acordo com a 

cobrança direta do líder de setor. Zeca nos induz a identificar dois elementos importantes: 

pensar as pressões psicológicas das normas e a função do líder de “pressionar” para o 

cumprimento das metas estipuladas pela empresa. Podemos deduzir que esteja se referindo à 

pressão que os demais sofrem com a presença do fiscal, da equipe dos “5 S”. No entanto, 

como ele aponta no início da entrevista, ele tem tantos afazeres que não necessitaria de 

ninguém para fiscalizar, ele mesmo se auto-disciplinou, não tem necessidade de fiscal, meta e 

norma. 

Outra questão importante é como os trabalhadores significam as transformações no 

espaço e trabalho. Percebo isso quando falo com Maria José sobre o que fazia e como 

trabalhava antes de sua atual tarefa. Ela significa o processo de mudanças na organização do 

trabalho, na seleção de ovos férteis para vacina, no interior do incubatório: “é passava na 

esteira os ovos daí tinha uma luz, daí aqueles que não tinha pintinho ficava vermelho. Bem 

vermelho, daí aqueles vermelho nós tirava fora”
128

. De acordo com Maria José, é possível ao 

trabalhador perceber os ovos com problemas e indica que a máquina foi implantada não por 

falha dela e de sua “parenta”. 

Quando a questionei sobre o quanto era descarte respondeu que em torno de 60%, 

mais deixou claro duas coisas em relação à mascopia. Primeiro que o ritmo ainda era 

controlado pelo trabalhador no setor e “era daí como tem a máquina não precisa, não precisa 

mais fazê mascopia, a máquina faz a mascopia”. O segundo elemento presente na fala é que 

transparece um sentido de perda, podendo ser do posto de trabalho ocupado pela máquina, ou 

do controle sobre uma parte do trabalho que antes era realizado pelos trabalhadores. 
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Quando mais a frente se refere às pessoas que trabalhavam com ela é possível 

identificar elementos para problematizar como a empresa reordena os trabalhadores no espaço 

produtivo e que “tal lugar” foi realmente eliminado como posto de trabalho, “ela passo pra 

sala de pintinho, lava nascedor, daí entro outra mulher também, já saiu por motivo de 

doença.” Maria José não deixa claro o que esta nova trabalhadora foi fazer na produção, mas 

se refere como algo rápido. Ou seja, ninguém mais ocupou o lugar que hoje é da máquina. Na 

verdade, foram dois postos de trabalho eliminados: o dela que foi remanejada para a vacina e 

sua antiga colega, que foi lavar nascedouro. 

 Segundo Maria José, ela é ajudante da líder, “quase” uma vice-líder. Já sua colega, 

Marlene, também se refere ao episódio da máquina: “ah, foi tipo assim, essa parte dessa outra 

máquina daí nem num tinha o que fazê ali, só u serviço dus piá memo, dis homi qui tinha ali, 

daí eu ajudava a prepara só u disinfetanti, a prepara u tal antibiótico daí o líder aplicava a 

vacina”.  

Ela demonstra que a máquina fez perder o sentido de sua permanêcia no setor, que 

depois ela seria alguém que só prepara, mas não poderia fazer, pois as tarefas ali ficam para 

quem tinha mais força, os “homi”, pela “expulsão” daquele espaço, marca sua memória no 

momento de significar a sua saída para fazer um serviço mais exaustivo da limpeza dos 

nascedouros, onde tem que “esfrega”, “puxa”, se deslocar fazendo força, algo que ela não 

gosta de fazer, mas é obrigada enquanto não encontra outra coisa, pois, como a mesma fala 

em um trecho anterior, “Pur que a gente pricisa”.  

Os trabalhadores explicam como funciona a organização do trabalho. Para Marlene, o 

encubatório é organizado na seguinte ordem de setores: 

Não é a divisão, né? Trêis setor tudu divididu tem o setor da vacina, começa 

o setor dos ovos, setor dos ovos  tem as incubadoras, tem o setor do, da 

vacina e daí depois tem os nascedor, depois tem o setor dus pintinhu.
129

  

 

Como trabalhei no capítulo anterior acerca de como está ordenado à organização do 

trabalho a partir da lógica do capital o espaço produtivo, Marlene identifica os setores de 

acordo com um processo sequencial da produção, desde a entrada do ovo até a saída do 

pintainho. Ela explica também como se da à seleção dos pintainhos: 

Contador é onde eis joga us pintinhu, vão jogando. Elas vão pegano cada, 

tipo assim, elas tem que pega. Uma que tem prática faiz tempo que tá dentro 

da forma pega quatro pintinhu, dois cada mão, aquelas que num tem muita 

prática pega um cada mão dela e ela vê a nu pintinhu que é fêmea e o que é 
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macho nas asinha quês vê. Vão jogano até cem daí quando deu um lá na 

caxa a máquina apita, daí vai passa pa lá, daí ela começa de novo. 

 

Em primeiro momento, ela se refere à atividade de seleção como aquele que joga os 

pintinhos. Depois explica melhor que “jogar não pode ser de qualquer jeito”, ou seja, a 

experiência prática como contador do trabalhador que separa os pintainhos machos e fêmeas 

em caixa que vão para os produtores rurais. O contador com prática, segundo a entrevistada, é 

importante porque aumenta produção à medida que consegue selecionar mais rápido, sendo 

que o seu trabalho é seleção, pois a contagem é feita pela máquina. 

A máquina dita o ritmo repetitivo do trabalho. A autonomia do trabalhador está em sua 

agilidade, mas nem tanto à medida que a seleção não pode demorar muito ou o trabalhador é 

substituído de função. O líder fiscaliza, pois existem as metas de produtividade, os bônus 

pagos aos trabalhadores por aumento da produtividade no mês. Este é o panorama de pressões 

que um contador, que na verdade é selecionador, convive em sua experiência diária de 

trabalho. 

 Os nascedor ou chocadeiras automáticas de pintainhos funcionam da seguinte forma, 

segundo Marlene: 

Nascedor... onde vai as caxa, né?, é cinquenta ii quatro caxa né, qui vai nus 

carrinho. Daí que vai us ovos ali dentro vacinado, daí vai ponha us quatru 

dentro di uma máquina daí dentro de dois dia daí tem us pintinhu, daí é 

tirado de la de dentro us carrinhu, os quatro carrinho e vai pa sala de 

classificação pás muié classifica.
130

 

 

É o ciclo de produção dos pintainhos, iniciando da sala de vacina, passando para os 

nascedouros e sala de classificação dos machos e fêmeas e posterior saída para os aviários dos 

agricultores associados, como diz Zeca: 

[...] du ninho vai pó incubatório com vinti i uns dias sai o pintinho...ele fica 

ali um dia é vacinado, i primeiro vai pa incuba já vacinado os ovos, daí vai 

pa, vai pa outra sala lá daí vai reto chocadera, pa incuba daí treis dia ai ele é 

jogo im outro processo mais lento, daí im vinti i um dia sai o pintinho pó 

produtor. 
131

 

 

Com variações sobre a compreensão de como ocorrem os processos de trabalho em 

diferentes lugares da produção, de forma geral, os trabalhadores tem uma dimensão do tempo 
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que se leva para produzir. Os trabalhadores entram às 7h30 ou 8 horas, dependendo da escala 

para bater o cartão de ponto, tomam banho, vestem o uniforme da empresa e se encaminham 

para suas áreas de trabalho.  

Os trabalhadores da produção, logo que chegam na UPP, vão recolhendo os ovos, 

lixando-os e colocando-os em bandejas, que são levadas para a mesária, que conta e marca os 

lotes. A líder ou a mesária fumega os ovos que ficam na sala de fumegação. No outro dia, são 

levados até a sala de ovos na UPP, ficam 19 dias, vão para a sala de vacina de ovos, ficam 

dois dias e saem para seleção nas caixas que vão para sala de expedição, novamente 

vacinados e entram no caminhão a fim de serem distribuídos nos aviários. Em 21 dias da 

entrada dos ovos saem os pintainhos, e, somando mais um dia de matrizeiro, perfaz um total 

de 22 dias, mais 46 dias aviário, com 0,85s de tempo de processamento do frango no 

frigorífico, mais 16 horas de transporte até Paranaguá. 

Podemos perceber, também, diferentes formas de significar as relações hierárquicas no 

interior da indústria por dois trabalhadores: Marlene e Bena. 

Os trabalhadores convivem diariamente com seus colegas e o líder de setor. É 

interessante como os trabalhadores atribuem sentido à função de líder, como fala Marlene a se 

referir a pessoa e a atividade de sua líder: 

 

É a Cleusa. Ah ela faiz, ah tem um monte, ela tipo cuida vai, lá nus nascedor, 

ela puxa us carrinho pás  menina classifica, daí ela tem que fica lá ajudando 

o rapais. Lá qui pega as caxa qui tem qui separa u qui é fêmia dus macho, 

tudu.
132

 

  

Trata-se de uma pessoa que está diretamente ligada às tarefas, segundo comentário de 

Marlene, em que a líder executa atividades interligadas à produção, cuida, puxa, ajuda, pega 

as caixas, ou seja, ela não tem apenas a função de fiscalizar o andamento do trabalho, mas 

garantir a sua realização. O que se percebe aqui é que a postura da líder diante dos demais 

trabalhadores, mediada pela pressão da empresa por produtividade, o distanciamento dos 

trabalhadores, permeia a disputa de poder dentro e fora da indústria. 

Já para Bena, a paciência com tanta cobrança chega ao limite, se referindo ao conflito 

com seu líder, que, segundo ele, não teve paciência para ensiná-lo a mexer com a balança e 

recorreu ao seu superior: “É do chefe maior, por que se ele manda a gente fazê uma coisa e a 

gente xinga eles, eles não pode xinga nóis, eles tem i direto com o chefe”
133

. Ele sabe que não 
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vai ser agredido pelo líder e que a forma de demonstrar sua autoridade é recorrer a alguém 

acima dele na hierarquia da empresa para demonstrar o poder e o grau de subordinação, mas 

no momento do conflito, afirma que “já sabe se a pessoa é líder, as pessoas já não gosta de 

líder e se for tê xinga já da briga, e eles não querem briga ali dentro”. Parece existir no interior 

da empresa um receio por parte da gerência em evitar que os conflitos possam chegar a se 

tornar uma briga, devido ao episódio anterior.  

Segundo Bena, os líderes são orientados a chamar um superior. Ele narra que “teve 

sim, eles brigaram deram 26 facadas lá dentro. Só que não mato, né, só faquinha de serrinha, 

não deu nada. A única briga que deu lá de homi que eu sei”. Ao explicar quais os motivos da 

briga “acho que o piazão lá tava provocando daí ele falô que ia mata ele, daí se eu não me 

engano ele foi na cozinha e pego a faca, por que lá na cozinha tem as facas também, né, daí 

ele pego e foi lá nele, corto tudo”. As versões sobre o episódio entre os trabalhadores são 

repleto de expressões “acho que” ou “se não me engano”, indicando que o narrador não 

presenciou o fato e outros trabalhadores lhe contaram.  

As relações de trabalho estão atravessadas por relações de poder ao se negociar 

favores pessoais, por exemplo, a condição de trabalhador ordeiro, não faltoso, tempo de 

serviço, condição de líder, exemplar cumprimento de tarefa para negociar com o gerente a 

contratação de parentes e amigos.  

 O sentido que os trabalhadores atribuem a suas experiências estão marcadas por 

disputa individual ou coletiva, mas que são enfrentados de formas isoladas, mesmo que crie 

um desconforto coletivo. Pode ser pensada nas seguintes circunstâncias a partir do fato de 

Marlene que opta por não estudar, enquanto Maria José se dirige a cidade a noite para estudar 

no CEEBJA. Ou a situação narrada por Bena, que me parece mais significativa para 

demonstrar ação coletiva e a solidariedade, quando algum trabalhador não respeita as regras 

no interior do grupo de trabalhadores e este solicita ao “chefe” a retirada do grupo. Segundo 

Bena: 

Daí nós tinha começado a votação, daí pergunta pra cada um daí o qui você 

acha? Nóis falemos, nóis acha muito errado porque ela  sabe que nóis somo 

uma equipe unida e porque que ela foi fala lá? Eu prefiro que saí. Daí todo 

mundo achô que ela tinha que saí e depois chamô o Giovane e converso e 

falo todo mundo quer que ela saí, ninguém quer ela mais na equipe. 

 

Bena assume um papel de liderança, pelo menos em sua narrativa, na expulsão da 

“fofoqueira”, como se refere a quem não se mantém o silêncio nas questões internas do grupo. 
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O que me chamou a atenção foi que a partir deste relato a percepção acerca da autonomia dos 

trabalhadores no trabalho muda, pois à medida que eles, dentro da empresa e nos seus grupos 

de trabalho, conseguem negociar junto aos “chefes” questões pontuais e favorecer 

coletivamente, constroem uma decisão democrática é importante, a solidariedade e amizade, 

segundo as falas de outros entrevistados, são valores que perpassam a relação de 

companheirismos e ajuda mútua entre os trabalhadores dentro e fora da UPP. 

Outra questão interessante é o fato de se referir aos trabalhadores que burlam as regras 

da empresa, segundo Bena:  

 

Olha explica explicaram. Eles falaram que não qué que durmam na hora do 

meio dia, que normalmente a gente acorda a gente tá com preguiça (risos). 

Daí eles falam que o serviço não rendem, mas daí que o serviço num rende a 

gente num pode deitá, num pode descansá, agente fica cansado, que o 

serviço é cansativo, dia num pode deita descansa dia fica maio cansado 

ainda, o serviço é muito cansativo, eles num qué por que diz que a gente fica 

com preguiça, levanta uma e meia depois do meio dia ai fica com preguiça, 

(fala baixo) num é, porque ele num dão descanso, o descanso é fica uma 

hora e meia ali mais é só sentado nóis num pode dormi.
134

 

 

O relato permite uma série de questões para abordar, mas chamo a atenção para o fato 

de o trabalhador não concordar com a versão da empresa para o não descanso na hora do 

almoço. Neste sentido, os trabalhadores constroem mecanismos para burlar as “normas”: 

enquanto a maior parte da equipe dorme um fica vigiando para ver se chega alguém para 

fiscalizar. Ou até mesmo, dependendo da situação, algum dos trabalhadores vai, segundo 

Bena,“lá no quartinho, lá e fecha, daí quando é 1h10, 1h20 daí eles chama, daí a gente tá 

muito cansado ai a gente levanta tudo [...]”. Ou seja, na sua opinião, dormir ao meio-dia, que 

era um costume que eles tinham antes de trabalhar na fábrica, é algo que não atrapalha a 

produção, como os “patrões” costumam dizer “dá preguiça”.   

Por mais que a empresa construa regras no sentido de controlar o trabalhador e não 

tenha conhecimento de suas práticas de resistências justificadas e legitimadas pelos costumes 

tradicionais, reapropriados pelos trabalhadores na dinâmica industrial. 

As resistências a este processo de industrialização por parte dos trabalhadores da UPP 

é calcado em enganar os fiscais do “5 S”, como diz Bena: 
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[...] daí normalmente trabalha sem máscara, só puxa ela pra baixo, daí as 

vezes tá fora e vê a Andréia chegando, vão lá e fala o pessoal vamo ponha a 

máscara que a Andréia t aí. E ela num pega ninguém sem máscara, porque se 

ela pega desconta ponto, ela ali seis são 100% eles colocam, daí se tem 3, 

abaixo de 6, de 6,9 é regular, acima de 8 é bom, acima de 9,2 é ótimo, a 

gente tenta manter sempre essa nota, eles dão nota por equipe.
135

 

 

Não utilizar os equipamentos de segurança impostos pela empresa, mesmo que isso 

possa causar danos à sua saúde, uma equipe, que me parece muito unida contra a empresa, 

que mantém as aparências mas faz suas regras de convivência com uma liberdade de não ter 

alguém que fiscaliza diretamente o seu trabalho, pois eles circulam entre os núcleos e mesmo 

assim não são dedurados pelos trabalhadores dos núcleos, ou seja, a equipe tem circulação, 

mas conta com a cumplicidade dos demais trabalhadores. 

Outros trabalhadores que estão preocupados demasiadamente em seguir as regras e se 

adaptar, como podemos ver pela fala de Maria José ao se referir a tudo que é imposto nas 

normas: “não, a gente acostuma sem, né, então. Mesmo quando eu saio não vejo necessidade 

de arrumar, de tá colocando essas coisas. Eu uso aliança né, mas.”
136

 Ao mesmo tempo em 

que a entrevistada fala que se acostuma ela diz “mas”, ou seja, se entende que os argumentos 

apresentados não são de fato o que a motiva a mudar os costumes, por exemplo, de se 

arrumar, significada como perda à medida que aliança lhe parece necessária de acordo com 

seus valores de classe, algo que é obrigada a tirar. 

Outra questão sobre a relação entre os trabalhadores são os limites de contato imposto 

pela ordem produtiva e as normas higiênicas. Como podemos perceber, a disciplina distancia 

e controla a sociabilidade dentro da empresa, os trabalhadores no encubatório almoçam 

separados por setor e são separados por corredores. Marlene relata que “cada setor tem seu 

corredor né, tudu assim, tudo tem a assim”. 

Além da divisão dos setores, a engenharia produtiva da empresa organizou o trabalho 

de forma que os trabalhadores de diferentes setores tivessem o menor contato físico possível 

entre eles, como Leocir afirma da relação entre ele e os antigos colegas do núcleo: 

  

É sala separada nóis, num podemo entra dentru, da dentru du, du pátio. Lá 

onde tá us aviário, num podemo, nóis tem qui só chega na sala di ovo i 

carrega, qui daí já vem prontu lá di dentro, u qui tive, u qui tivé errado lá se 

veio lá di dentro poblema das mesária, é elas qui tem qui si acerta cum o 

chefe deis.
137
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 O isolamento dos trabalhadores está relacionado ao rastreamento da produção. Mesmo 

no espaço externo, a relação entre os trabalhadores fora da fábrica não é ampla, pois os 

trabalhadores têm círculos de contato delimitados pelos locais de trabalho, reduzido mais aos 

seus companheiros de setor. Essa separação ou rede de relações sociais é caracterizada pelos 

trabalhadores de diferentes formas pelas suas práticas de lazer e amizades externas. Como 

Bena afirma, se encontra “sim, só quando roda a seleção”, no jogo de sinuca com os colegas 

do matrizeiro. Os motoristas às vezes se reúnem em uma janta ou almoço na casa de um dos 

motoristas. Os vigias que vão uma na casa do outro tomar chimarrão durante o dia ou mesmo 

se reúnem no fim de semana, compram carne e bebida e fazem um churrasco na casa de um 

deles. 

Outro momento na narrativa de Adriana sobre como é sua vida fora do trabalho: 

 
[...] a tem que lava a roupa, tem que.... eu faço tudo o meu serviço, eu faço 

tudo o meu serviço de casa depois que eu chego.... lavo a roupa, limpo a 

casa, faz janta....daí tem o nenê que tem que... fica com ele. Que vê o dia 

inteiro a gente passa fora, então daí um dia tu resolve faz tudo que tem pa 

fazê, no outro você já fica com ele né... porque você passa a maioria do 

tempo fora já, né, depois chega e não vai da atenção [...].
138

 

 

Quando narra esse momento, percebe-se através de sua fala que é explorada. Ou seja, 

de alguém que tem que trabalha fora e dentro de casa, realidade que todas as mulheres 

entrevistadas relatam vivenciar ao chegar em suas casas. Se em outras falas é possível 

identificar-se como superior no espaço de trabalho, a sua condição de gênero nas relações 

familiares é a mesma das demais. Mesmo que ela ainda venha a silenciar a ajuda do marido, 

que cuida do filho que estava sendo desamamentado naqueles dias, limpa a casa e lava a 

roupa quando está em casa durante o dia. O sentido em afirmar o trabalho em casa está 

relacionado ao fato de não ficar com o filho devido ao trabalho, isso para ela é algo que causa 

desconforto. Talvez porque há uma semana que havia saído da licença maternidade.   

Mesmo que Adriana coloque sua experiência como individual, ela é vivenciada como 

condição em que se dá experiência da classe trabalhadora na UPP e das mulheres 

trabalhadoras de maneira mais geral, que vivenciam a exploração e o machismo. A visão de 

Bena chama atenção, pois que justifica a condição da mulher perante os homens e nas 

relações de trabalho dentro da empresa.  Como na fala de Bena: “porque tem bastante serviço 
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leve, a maioria delas não se importa em ganha pouco, tem pouco serviço e ganha pouco. Elas 

aguenta mais”
139

. 

Segundo Bena, os motivos para o maior número de mulheres do que de homens no 

interior da UPP é que o “trabalho é leve”, as mulheres não ligam para ganhar pouco e 

suportam a trabalhar por mais tempo. No entanto, quando justifica o número menor de 

homens, afirma de forma conflitante: “não querem trabalha lá, não querem trabalhar na Lar, 

diz eu é muito pouco o salário. A maioria que fica é mulher. Tem 300 e poucas mulher lá e se 

tive uns 100 e poucos homens é demais”.  

A remuneração como para explicar a razão do menor número de homens parte de sua 

experiência de trabalho na empresa, pois já saiu e voltou mais de uma vez, motivada pelo 

“dinheiro” do acerto de contas. A prática de pedir demissão e trabalhar de forma temporária 

na construção civil era a forma por ele encontrada de aumentar a renda, como ele mesmo 

relata “eu pedi (para sair) porque eu tava meio apurado e precisava comprá umas coisinhas, 

daí eu precisava ganhar mais, daí na Patagônia
140

 eles pagam e aqui era muito pouco”. Na 

Patagônia trabalhou durante seis meses e abriu mão das garantias que a carteira assinada 

poderia permitir. Neste momento, relata que saiu da Cooperativa Agroindustrial Lar por 

precisar comprar umas “coisinhas”, pois ele havia se “ajuntado” 
141

. Sua esposa também 

trabalhava na Cooperativa Agroindustrial Lar naquele momento e ela permanece quando ele 

sai, pois estava grávida do filho e os dois continuaram a morar na casa dos pais dela depois de 

morarem juntos. Não ter condições de adquirir uma casa e optar por comprar os móveis é a 

condição de muitos trabalhadores atualmente, suas escolhas se dão entre o campo de 

possibilidade que estão e as necessidades imediatas, a solidariedade da família, da esposa o 

apoiou ao pedir demissão.  

Na pesquisa de campo no Distrito de Vila Celeste, percebi que os trabalhadores dos 

núcleos realizam atividades diversas no fim de semana, como capinar e buscar lenha no mato; 

as mulheres aproveitam para fazer faxina na casa, fazer pão ou visitar parentes residentes em 

outras localidades ou mesmo ficar em casa sem fazer nada. Os rapazes mais novos, e na sua 

maioria solteiros, no fim de semana jogam futebol no campo ou assistem televisão, se não 

forem trabalhar ou sair do distrito. 
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Como eles me identificaram por meio da minha família, quando estabelecia contato 

com quem eu não conhecia logo me identificava contava das minhas relações de parentesco, 

em que me descreviam como; “a filha do Dito” ou “a filha do Dito da dona Rosa”, “essa é a 

fia do irmão do seu Zeca”, “a sobrinha do seu Zeca”, “a sobrinha do seu Zeca e da dona 

Fátima”. Com o passar do tempo, a relação de proximidade, me apresentando com o objetivo 

de entrevista-los para “um trabalho de faculdade”, como dizia meu tio e a Simone, filha do 

Bidu, começavam a me chamar pelo meu primeiro nome e, assim, construíamos uma relação 

de proximidade e respeito. 

 Sabendo que o objetivo era a entrevista, mas não poderia acontecer se não conseguisse 

manter uma relação de intimidade com eles, que me possibilitasse aproximar de suas 

questões, ou seja, baseado nos motivos e nas circunstâncias que os fizeram querer falar da sua 

experiência de trabalho. E para refletir acerca deste momento tenho que analisar a entrevista, 

o lugar onde eles moram, que tipo de relação pessoal, familiar, amizade e proximidade tinham 

e se estabeleciam com eles.   

No entanto, quando Marlene fala especificamente sobre a relação entre os 

trabalhadores, logicamente induzida por mim a relatar como seria para a sua percepção da 

relação com quem é mais próximo (vizinhos e parentes), tenho dificuldade em me fazer 

entender:  

Marlene: Du pessoal que trabalha lá? 

Lucinéia: É de tipo dus vizinhu, dos teus familiares comé qui é lá? 

Marlene: São anssim queridos.
142

 

 

Redirecionei a questão e mesmo assim não obtive a reposta que buscava, em seguida 

questionei com novas perguntas, na intenção de retomar o direcionamento do diálogo. E então 

naquelas circunstâncias o diálogo foi restabelecido a partir do roteiro, o meio pelo qual 

acreditava estar retomando a linha de raciocínio. 

A relação que estabelecemos no momento da entrevista é complicada, dinâmica e, por 

mais que acreditamos estar preparados, durante a experiência aprendemos que são relações 

humanas e no momento em que o gravador está ligado, existem milhões de questões 

metodológicas nos aterrorizando. 

Momentos críticos para a produção da entrevista, tais como, por onde começar; como 

retomar o controle da entrevista para não perder o foco da entrevista; ou mesmo a que 

detalhes devemos prestar atenção no entrevistado, seus gestos, expressões corporais e 

fisionômicas, no tom da sua fala; na sua oralidade, no jeito como ele se dirige a você, como 
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ele te identifica; e, ainda, na fita para ver de não está acabando; os momentos que temos de 

interromper a questão e depois construir meios para conseguir fazer com que o entrevistado 

prossiga o raciocínio; estar atento para não gravar sobre outra entrevista.  

São circunstâncias diversas e adversas que exercem a pressão psicológica durante a 

entrevista. E que no momento de interpretar especificamente um trecho temos que pensá-lo 

circunstanciado, para além da narrativa transcrita, do fato dito, na construção da memória de 

um sujeito, correlacionar momentos de produção das fontes, interpretação e elaboração da 

escrita. Percebi a dificuldade de comunicação que existe entre percepções e explicações de 

mundo e relações diferentes.  

No momento da entrevista com Marlene, eu elaborava mentalmente questões chaves 

da pesquisa, mas ela não compreendia a minha linguagem, e a sua resposta limitava-se a 

“sim” e “não”, causando uma frustração. À medida em que para pensar a questão sobre “a sua 

interpretação da rotina de trabalho”, o meu objetivo era obter o relato sobre as mudanças na 

forma de fazer o trabalho e minha reação insistindo em indagá-la a fez se calar. No entanto, 

quando faço perguntas a fim de que relate a produção obtenho a resposta, quando fala da 

instalação da máquina de seleção de ovos férteis, que antes era manual e exigia certa pericia 

do trabalhador e que o hoje a luz faz a seleção e a vacina dos ovos. 

Muitos trabalhadores, durante e após a entrevista, me indicaram seu líderes e chefes 

para entrevistar, pois, para os trabalhadores que faziam isso, os “chefes” seriam quem 

poderiam ou deveriam falar sobre a empresa e o trabalho. Como o objetivo era entender o 

sentido construído pelos trabalhadores sem o menor nível hierárquico na empresa percebiam 

suas relações e significavam sua condição, me neguei e expliquei a eles que eu não queria 

falar com os líderes e sim com eles, que eram o meu objeto de preocupação. 

 Aos trabalhadores, dirigi uma questão sobre a fiscalização externa na empresa, em que 

muitos mencionam, “sempre vem um da du Estado, Ministério du Estado. Esse a cada dois, 

três mês ele vem pra fiscalizá as nota.”
143

 E o sindicato, indago e obtenho como resposta: 

“Sindicato, até agora ele veio nu incubatório, lá embaixo num veio ainda”. E como e para que 

o sindicato veio? “Ah, junto cum a impresa eles vem faze runião cus funcionário essa coisa”. 
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 Anilda Teresinha dos Santos, casada, 3 filho. Sempre morou na área rural, casou-se na Linha Santa Clara e 

suas ocupações foram como doméstica, cuidando do lar, plantando soja, fumo, milho e produtos de subsistência, 

cuidando de Chiqueirão. Em Vila Celeste também trabalhou babá e na plantação de eucalipto por dia. Sua 

família é composta por 9 irmão que trabalhavam  na roças e que de durante a década de 1980 e 1990 viu-se 

obrigada a vender a terra de 8 alqueires e nos anos 2000 estavam com meio alqueire na Linha Santa Clara, 

obrigando se vendendo sua força de trabalho por dia nas propriedades rurais dos associados da Lar. Mais ou 

menos em 2004 migraram na Vila Celeste para Trabalhar na plantação de eucalipto da UPP. A escolaridade de 

Anilda é 4º série do Ensino Fundamental, seu marido é pedreiro e a mesma já trabalhou de catadora de ovos na 

UPO e atualmente é auxiliar de lavanderia. A entrevista foi realizada em 16/06/2009. 
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Estas são falas da Anilda, mas podem ser de qualquer um, pois os demais, quando perguntei 

do sindicato, relataram nunca o terem visto por ali. 

A entidade de classe que os representa, ou melhor, arrecada seu imposto sindical 

obrigatório é o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas Agropecuárias, Agrícolas e 

Agroindustriais – SINTRASCOOM, ligado politicamente ao Sindicato dos Trabalhadores nas 

Cooperativas – SINTRACOOP e à Federação Nacional dos Trabalhadores Celetistas nas 

Cooperativas no Brasil – FENETRACOOP. O SINTRACOOP, de acordo com Varussa, 

“fundado em 1998, caracteriza-se pela prática de multiplicação de sub-sedes, que atingem 

diversas cidades do interior do Estado, dividiram a base composta pelos trabalhadores das 

indústrias de alimentos da região”.
144

 

Atuação assistencialista e burocrática, possivelmente atrelado com a empresa, questão 

não investigada, mas hipótese comprovada pela prática da demissão dos trabalhadores que são 

levados a Medianeira pela empresa até o sindicato, uma relação em que o trabalhador sente-se 

alheio dentro do sindicato e o representante da empresa “em casa”. 

O modo de vida destes trabalhadores é algo que perpassa na rotatividade dos 

trabalhadores na UPP. Em julho de 2009 eram cerca de 300. Atualmente, em setembro de 

2010, são 412, sendo que segundo o RH saiam em média de 10 e entravam de 10 a 15 

trabalhadores em julho de 2009, quando em 2010 entram de grupos de 10 a 40 funcionários 

por mês. Articulando estes dados com os apresentados pelo SINE de agosto de 2009 a 

setembro de 2010, a Cooperativa Agroindustrial Lar contratou 283 dos 412 que estão na 

empresa, ou seja, 68,68% dos atuais trabalhadores da UPP foram contratados em 2010. 

Mesmo considerando que a Cooperativa Agroindustrial Lar realiza contração mensal e a 

Copagril, semanal, estes números são importantes no sentido de indicar que a maioria dos 

trabalhadores não permaneceram trabalhando. Os motivos das saídas constituem tema para 

pesquisas subsequentes, mas a organização e ação coletiva demandam convivência e 

confiança pelo que apontou Bena. 

Os vigias, os operadores de incubadora e raçoeiros durante o dia têm dificuldade para 

dormir. Alguns têm casas de madeira, havendo a necessidade de abrir portas e janelas para 

ventilar a casa. No entanto, a luminosidade e o barulho atrapalham o sono e descanso, pois na 

maioria das casas nos quartos não há ventilação para circulação do ar, sendo que as pessoas da 

família precisam sair de casa depois do meio dia para que eles descansem.   
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Nos dia de temperatura elevada, os trabalhadores reclamam que é muito difícil dormir, 

sendo que muitos deles convivem com os filhos, que muitas vezes ligam aparelhos sonoros 

(TV, rádio) ou eletrodomésticos para realizar as tarefas domésticas e os trabalhadores passam 

o dia sem dormir.  

Os trabalhadores dos setores da produção e recria, que utilizam força física para 

realizar suas tarefas, costumam trocar entre eles mudas de verduras, conhecimentos sobre o 

que remédio ou planta é bom pra tal doença, cd‟s religiosos, favores como se deslocar até a 

sede da cidade e levar algo que outro esteja precisando, ou mesmo emprestam o carro para o 

vizinho ir até a cidade, se o mesmo tem necessidade de fazer alguma coisa. Ou circunstâncias 

em que o trabalhador os que não têm carteira de motorista, por não saber ler, pede para o 

vizinho vir dirigindo. São várias as formas de troca de favores como, por exemplo, distribuir 

entre os vizinhos a verdura que está produzindo bastante na horta, ou emprestar alimento ou 

dinheiro ao vizinho mais próximo, fazer sorvete. Até mesmo a prática de convidar os vizinhos 

com mais afinidade para ser padrinho de batizado, crisma, formatura dos filhos, como é o 

caso de Adriana.  

Percebi que a maioria dos trabalhadores tem em suas trajetórias uma vivência no meio 

rural a maior parte da vida. Os vizinhos associam-se na produção de mandioca em lotes pelo 

bairro e depois dividem o resultado do trabalho em igualdade quando da venda para a 

fecularia. Trocam mudas e mantêm hortas em praticamente todas as casas. Estas são práticas 

de ajudar na subsistência familiar construída pelos trabalhadores. 

Valores como solidariedade, respeito pelo outro, não falar mal uns dos outros, 

reclamar dos líderes ou isolá-los dos seus espaços de sociabilidade, quando se reúnem aos 

domingos para as gauchescas. Ou em outros momentos em que percebi o costume de ouvir as 

músicas de viola, sertanejas ou românticas. No fim da tarde, depois do trabalho, dividir com o 

vizinho o chimarrão e horas de conversa sobre a vida e/ou sobre o trabalho.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O processo de industrialização na região Oeste do Paraná é fruto da 

agroindustrialização impulsionada em meados da década de 1970 em grande medida através 

do Estado. Basta ver pelo PIC. Por meio deste Projeto, foi construída a primeira estrutura de 

armazenagem de grão da Cooperativa Agroindustrial Lar em Santa Helena. Como pontuei no 

decorrer da pesquisa, este momento foi o de direcionamento da Lar para as atividades 

Agroindustriais e que se estendeu até este município apoiado pelos associados e o poder 

público, não sendo este o único elemento importante a ser pensado, mas parte de um processo 

mais amplo que transformou a luta de classes e modificou significativamente as condições de 

sobrevivência da classe trabalhadora em Santa Helena. 

A reorganização do trabalho na agricultura e a agroindustrialização produziram as 

mutações do mundo do trabalho e dos trabalhadores. As evidências se encontram no processo 

de concentração de terra, da extinção ou significação do valor e das formas de trabalho 

existentes no campo e no interior do Brasil, que a propaganda da “modernização agrícola” 

silencia. Os homens de quem falo são os antigos meeiros (do Paraguai de 1980 a 2000), bóias-

frias (das plantações de algodão do município de Santa Helena no início da década de 1990), 

os graxains (catadores de frangos dos aviários da década de 1990 a 2010), que por volta de 

2004 eram os plantadores de eucaliptos, serventes e pedreiros da futura UPP. Atualmente, 

muitos deles são transformados em auxiliares de produção e serviços, em motorista e em 

lavandeira. As ocupações e trabalhos do passado são definidos com mais facilidade do que as 

do presente. Para eles não é definida a ocupação e sim a tarefa, até porque não permanecem 

nelas por mais de um ano. 

A característica da organização de trabalho na UPP é a rotatividade interna dos 

trabalhadores na unidade, principalmente nos matrizeiros, onde estão concentrados mais 

trabalhadores do Distrito de Vila Celeste. 

Restou-me compreender que motivos levam a empresa a trocar os trabalhadores de 

tarefa: Poderia ser por falta de mão-de-obra? Controle sobre a resistência dos trabalhadores? 

Mas a certeza é que esta primeira tentativa de organização da produção de pintainhos na 

Cooperativa Agroindustrial Lar é fordismo e o taylorismo. No entanto, pelos relatos dos 

trabalhadores posso afirmar que, a partir de diferentes lugares, eles desconstroem a ideia de 

que esta forma de organização da produção, parcelada e distribuída em diferentes atividades 

correlacionadas, aliena suas compreensões do restante da produção. 
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A experiência dos trabalhadores entrevistados dimensiona a produção para além da 

UPP, para os trabalhadores da “Fábrica de Ração” (Zeca), motoristas (Carlos), recolhedores 

de frangos nos aviários (marido de Marlene), trabalhadores assalariados em aviários (Paulo e 

seu irmão), de maneiras diferentes conhecem e explicam o processo de trabalho que 

dimensiona o “monstruoso” Complexo Agroindustrial de Frangos de Corte na Lar. 

A especificidade acerca do processo de atuação do complexo de agroindustrialização 

do frango, devido à amplitude espacial e inter-relacional, as atividades agrícolas e industriais, 

tornou o trabalho em alguns momentos descritivos ocorreu no intuito de problematizar as 

intervenções nas relações sociais constituídas e vivenciadas no processo de implantação da 

UPP e reconhecendo que a exposição desta forma, no intuito de fazer o leitor compreender 

minimamente a amplitude do tema e das experiências vivenciadas nos diferentes espaços da 

produção e reprodução do sistema capitalista. Enquanto historiadora, cabe-me a obrigação de 

refletir sobre a dificuldade em lidar com a historiografia da agroindústria, pautada por 

questões e perspectivas de valorização do agronegócio. 

Muitas questões ficaram sem investigação e problematização, como a relação entre os 

diversos sujeitos da classe, “os terceirizados”, os trabalhadores das outras unidades 

produtivas. Mas percebi como a forma de atuação da empresa em ramos de atividades divide 

os trabalhadores ramos de produção e que a dinâmica interna de trabalho e a organização e 

funcionamento do sindicato possibilita um maior controle e divisão da classe dos 

trabalhadores menos remunerados. 

A empresa se apoia nos quadros de lideres e técnicos, que almejam ascender nos 

cargos da empresa ou são filhos de associados enquanto os demais trabalhadores não tem 

outra opção de emprego e justificam suas escolhas nos poucos direitos trabalhistas e 

estabilidade de remuneração que ganham na UPP, como são muitos a remuneração é reduzida 

para a maioria da Classe.   

A Lar se organiza enquanto classe através de entidades como a Ocepar ( Organização 

das Cooperativas do Paraná) em um projeto de cooperativismo apoiado no estado, questão 

que merece uma pesquisa aprofundada sobre como é efetivado o projeto de classe das 

Cooperativas. Os meios de intervenção são vários dentro e fora do Estado. Em contrapartida, 

os trabalhadores não têm como se organizar coletivamente por sua entidade de classe, o 

Sindicato, e pontuam algumas resistências nos seus espaços de sociabilidade e no interior da 

fabrica como pode perceber no decorrer da pesquisa.  

Busquei construir uma escrita a partir dos trabalhadores. E talvez, por não visualizar a 

possibilidades de transformação, tão significativas para além da escrita da história, ratifico a 



 

 

78 

necessidade de não desistir por aqui, porque me parece que escrever de fora não é o 

suficiente. 
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RELAÇÃO DE FONTES 

 
Descrição das fontes escritas apêndices 

 

I- LEIS APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA 

HELENA. De acordo com livros de registro da mesma casa de leis. 

  

LEI Nº 1.826/05 de Mar. de 2009. Trata-se da lei que dispõem a cerca do corte de 

recursos públicos municipais que garantiam gratuidade do transporte inter-municipal 

para estudantes no Ensino Superior, Técnico. 

 

LEI Nº1.836/23 de Abr. de 2009. Legisla a cerca de “concede incentivos á 

Cooperativa Agroindustrial Lar.” no valor de “até” R$ 1,100.000,00 para ampliação 

do Incubatório e matrizeiro. Nesta lei a prefeitura municipal disponibiliza serviços, 

trabalhadores e material deixando os a disposição da empresa para executar os 

“Projetos 2010” da Lar.  Documentos citados na pesquisa mais não problematizados 

enquanto fontes. 

 

 

II- PROJETOS 2010 EM CONCLUSÃO: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 

LAR.  

 

Consiste em um Folder de divulgação para distribuição nos entrepostos na cooperativa 

com 12 obras da empresa que estão em Ampliação tem suas datas de conclusão 

previstas para fim de 2010. Destes 12 foram trabalhados os pontos 04(UPP) e 08(UIR- 

SH) que tratam das obras destinadas a cadeia produtiva do frango de corte. 

 

III- REVISTA DA LAR. Nº20 ANO IV. ABR. MAR./2010. 

 

Material de “imprensa” de divulgação das políticas da empresa destinadas aos 

associados. São entregues nos entrepostos comerciais. Foram analisados os 

artigos “Setor de Desenvolvimento Humano”.p.4; “Matelândia: ampliação da 

Unidade Industrial de Aves foi tema do encontro” p.6; “Qual é tua obra”p.20 e 

“Oportunidades nas profissões do agronegócio”.p.25.  
 

 

IV- MAPAS DA SEAB- FINALIDADE: GRANJA DE AVES APTIDÃO CORTE. 

 

Mapa.I - Integradora:Cooperativa Agroindustrial Lar. É uma referência da localização 

dos aviários dos integrados da Lar no município de Santa Helena. 

 

Mapa II - Espécie: Galinha. Consiste em referência da distribuição dos 252 aviários 

pelo município não discriminando as empresas associadas. 

 

Mapa II - Integradora: Copagril. Consiste na localização dos 97 aviários em parceria 

com a Copagril, distribuídos pelo município. 

 

Mapa IV - Integradora:Sadia. Consiste na localização dos 27 aviários em parceria com 

a Sadia concentrados na região de São Roque, Santa Clara. 

 

V- RELATÓRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ DEPARTAMENTO 

DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO.   
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Consiste em um relatório interno do departamento de Agropecuária de 2008 

cedido pelo Atual Diretor da Câmara de Vereadores do município para 

realização de levantamento em Santa Helena sobre a Produção pecuária, 

utilizado para atividade do Projeto Universidade Sem Fronteiras, que realiza 

pesquisa do processo de implantação do “Condomínio de Agro-energia na 

Linha Ajuricaba - M. C. R.”      
 

VI- Materiais da Cooperativa Agroindustrial Lar: Circulares internas da UPP. 
 

 O QUE É ISO 9000:2000? - Consiste em uma guia de palestra utilizada 

para disciplinalização dos funcionários em relação às “normas” internas 

da produção. 
 

 

 DE QUE FORMA O SEU TRABALHO PODE INFLUENCIAR NA 

SATISFAÇÃO DO CLIENTE? – Uma guia utilizado em palestras do 

Rh para os funcionários depois de 2 meses de contratação.  
 

 POLÍTICAS DO SISTEMA DE GESTÃO – Trata-se de uma síntese 

em tópicos do sistema de funcionamento inter-relacionado das 

atividades da empresa. 

 

 

 NORMAS DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (BPF) - resume-

se em um documento interno na UPP para orientar os trabalhadores 

antes do contato direto com a produção. Este material e explicado aos 

funcionários assim que selecionados nas entrevistas de contratação. 

Contém informações sobre as obrigações dos trabalhadores no espaço 

produtivo.   
      

 

 AS CINCO LIBERDADES DO FRANGO: AVICULTURA - constitui-

se em material específico para área de matrizeiros, contendo 

informações sobre as condições ambientes que os trabalhadores 

deveram proporcionar as aves. 

 

  
VII- ANEXOS: 

1) ROTEIRO DAS ENTREVISTAS. 

 

Consiste nas questões que orientaram o diálogo com os trabalhadores, elaborado com 

ajuda do orientador e das primeiras idas a campo no período de Abr. a Mai. de 2009, 

pautada na reflexão teórico- metodológicas realizadas.  

 

2) FONTES ORAIS. 

Entrevistas- foram realizadas na seguinte sequência: 

  

José Rodrigues de Oliveira - vigia noturno na Lar, casado, 4 filhos. Nasceu em 

Santa Mariana/Pr, migrou com o falecimento do pai o Paraguai onde se casou e 

voltou para o Brasil em 2003, quando  passou a residir no Distrito de Vila Celeste. 

Entrevista realizada em 07/06/2009. 
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Fátima Franhani - esposa de José R. Oliveira residiu no Paraguai onde eram uma 

família de meeiros. Quando se muda para Vila Celeste vai trabalhar na plantação de 

eucalipto e depois como babá do filho do gerente da UPP. Entrevista realizada em 
07/06/2009. 

 

Anilda Teresinha dos Santos - nasceu no Distrito de Sub Sede/ SH. Casou-se na 

Linha Santa Clara de onde migrou para trabalhar na plantação de eucalipto na 

UPP. Tem 3 filhos adolescentes e trabalha como auxiliar de lavanderia. Entrevista 

realizada em 16/06/2009. 

 

Marlene Schmidt - é irmã de Anilda, migrou com o marido e as duas filhas para 

Vila em busca de trabalho. Trabalhava como domestica e seu marido como 

graxaim na recolha de frangos em aviários. Atualmente lava os carrinhos 

nascedouros. Entrevista realizada em 16/06/2009.  

 

Dalgiro Placido dos Santos - nasceu em Três Passos/RS, casou-se em 

Capanema/PR, pai de 3 filhos, residia em Santa Clara e migrou com a Família, 

pois todos seus irmão residem e trabalham Vila. Entrevista realizada em 
17/06/2009. 

 

Maria José - trabalhou em diferentes ocupações e migrou muitas vezes. É mãe de 

4 filhos, casada, trabalho como doméstica e atualmente é vice líder na sala de 

Vacina no Incubatório. Muitos de seus familiares residem na Vila Celeste. 

Entrevista realizada em 17/06/2009. 

 

José Pedro Ribeiro - atualmente encontra-se desempregado, mas no momento da 

entrevista colhedor ovos e tratador de frangos na UPO. Casado, 3 filhos, nasceu 

em Três Passos/RS é irmão de Dalgiro. Entrevista realizada em 19/06/2009. 

 

Albenair Cezar Arnold - nasceu em Lucas do Rio Verde/MT, casado, pai de 1 

filho, trabalhou como pedreiro, plantador de eucalipto, coletou ovos, vacinou, 

conhece e trabalhou muitas das tarefas da produção e recria. Entrevista realizada 

em 20/06/2009. 

 

Margarida Cordeiro - morou no Paraguai, é conhecida de Fátima, casada, mãe de 1 

filho o qual fica com os avós, trabalhava na limpeza das áreas de higienização, 

atualmente é líder do setor, antes da fabrica ajudava os sogros na 

agricultura.Entrevista realizada em 20/06/2009. 

 

Marilene Dalberto dos Santos - casada, mãe de 2 meninos, trabalha na sala de 

seleção de ovos na entrada do incubatório. É cunhada de Anilda e Dalgiro e também 

migrou de Santa Clara. Entrevista realizada em 21/06/2009. 

 

Leocir Gabbi - nasceu na Vila, solteiro, mora com seus pais e 2 irmão, trabalha na 

UPP desde que começou o funcionamento. Trabalhava na roça e em aviários por 

empreita ou por dia. Trabalhou em muitas das ocupações da empresa. Entrevista 

realizada em 27/06/2009.  

 

Paulo Cesar Gabbi - é irmão de Leocir, Solteiro. Trabalhou por mês cuidando de 

aviários nas redondezas da Vila. É Operador de Maquinas, trabalha a noite, nasceu na 

Vila. Entrevista realizada em 2706/2009. 
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Carlos Custódio de Azevedo - casado, pai de um bebe, motorista, nasceu em Santa 

Helena, migrou pata São Paulo onde trabalhou como garçom. Trabalhou em mais de 

uma tarefa na UPP. Atualmente é motorista da Fabrica de ração. Entrevista realizada 

em 27/06/2009. 

 

Adriana Fátima da Silva - esposa de Carlos, nasceu em São Roque, estudou em 

Marechal Candido Rondon, migrou para Medianeira na ocupação de babá quando 

então casou-se informalmente.  Atualmente é líder de núcleo de produção. Entrevista 

realizada em 27/06/2009. 
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Roteiro 

 

Que atividade você desempenha na unidade de produção? 

Como e quem divide as funções onde você trabalha? 

No que você trabalhou antes de entrar na empresa? 

Onde você mora? 

Tem mais alguém da sua família ou vizinho trabalhando na empresa ou na unidade de 

produção? 

Como faz para ir até o trabalho, e o transporte como ele funciona? 

As pessoas que vem de fora da vila normalmente que trabalhos elas desempenham? 

O transporte é pago pela empresa ou pelos funcionários? 

Em que turno trabalha? 

Mais ou menos quantas pessoas trabalham com você? 

Como é a alimentação? Quem faz? 

Como é sua rotina de trabalho no interior da empresa? 

Como é a relação entre vocês funcionários no interior e fora do espaço da unidade de 

produção? 

Como é avaliado o desempenho do trabalho pelos lideres de setor? 

De onde vêm as poedeiras? E para onde vão os pintainhos que saem daqui? 

As pessoas que trabalham nas granjas costumam cruzar com quem trabalha no encubatório 

algumas vezes durante o período de trabalho? 

Vocês são acostumados a fazer algum tipo de reunião fora do espaço de trabalho? 

Quando chegam aqui para trabalhar vocês tem que toma banho, e usa tudo da empresa, como 

isso funciona? Aconteceu algum estranhamento? 

Como você vê o processo de escolha de lideres e a organização do trabalho? 

Vocês passam por processo de treinamento técnico para entrar na empresa, ou mesmo depois 

de estar trabalhando nela?  

Você sabe de onde e pra onde vai o que você produz aqui? 

A ração que é utilizada aqui vem da unidade de produção de ração da cidade? 

Você percebeu alguma mudança no tempo da produção (ex: diminuição de tempo de engorda 

ou permanência das poedeiras) sabe me dizer por quê? 

Por que você acha que a unidade de produção de pintainhos foi instalada em Santa Helena e 

mais especificamente aqui na Vila e naquele lugar? 

As pessoas que trabalham aqui normalmente e que moram aqui faziam o que antes? 

Você percebe aumento do consumo ou numero de estabelecimentos comerciais aqui ou não? 

Por que você entrou trabalhar e como isso aconteceu? 

Quais seriam os benefícios de trabalhar na Lar em comparação com outras empresa daqui? 

Você desenvolve outras atividades além de trabalhar na unidade? 

São quantas pessoas na Família? 

Você e sua família utilizam o cartão da Lar e para que tipo de gastos? 

Já ocorreu alguma fiscalização do ministério do trabalho aqui? 

Como você percebe a relação dos trabalhadores da Vila com os de outras unidades de 

produção e mesmo com os da cidade? 

Os trabalhadores da Lar pagam mensalmente a Associação e como vocês fazem para usar esse 

espaço?  

Que tipo de função tem a associação pra você? 
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