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1 RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi fazer uma abordagem a cerca do cotidiano de 

trabalho dos trabalhadores da empresa Scalon e CerchiLtda, visto que é um tema de 

extrema importância, e vem sendo discutido ao longo dos anos. A mesma traz a 

constituição do trabalho no capitalismo e como ele se encontra na vida dos 

trabalhadores. Concomitantemente, trabalhou-se o conceito de cotidiano e como 

este se faz presente na vida dos trabalhadores. A obra expõe pensamentos a cerca 

de seu cotidiano de trabalho, visto que nesta sociedade capitalista este cotidiano 

está repleto de trabalho precarizado, no qual o trabalhador está inserido. Verificou-

se diante das entrevistas com trabalhadores as suas dificuldades, suas lutas e as 

possibilidades de mudanças em suas dinâmicas socioprodutivas.  

Palavras chave: Trabalho, Trabalhador e Cotidiano. 

 

2 INTRODUÇÃO 

O objetivo desta pesquisa foi conhecer e discutir sobre o cotidiano 

profissional dos trabalhadores na empresa Scalon e Cerchi LTDA em Sacramento- 

MG, revelando suas dinâmicas e lutas no ambiente de trabalho, partindo do 

pressuposto de que esta vida cotidiana é vista e vivida por diversas formas, e é pela 

sua vivência e pela sua suspensão que o indivíduo consegue buscar novas 

objetivações. 

O sistema capitalista inaugura um modo de produção, a partir da 

Revolução Industrial, consolidando a exploração do trabalho, deixando o mesmo de 

ser braçal, artesanal e utilizando-o na criação, manuseio e manutenção de 

máquinas. Este advento deu lugar às Indústrias e fábricas, com trabalhadores 

operários fabris, em que o trabalho precarizado e exploração só aumentavam.  

 O trabalhador, aquele que necessita vender sua força de trabalho para 

subsistência, vem sendo alvo desta exploração à medida que o capitalismo se 

desenvolve e revela suas faces, sobretudo sobre aquele que desempenha várias 

funções e responde agilmente na produção do trabalho. Mas o faz por sobrevivência 

muitas vezes sob condições indignas e precarizadas. O homem com seu trabalho 

vêm se realizar enquanto sujeito individual e coletivo, mas a exploração advinda do 

capital rouba esta realização, levando o trabalhador a se submeter e vender sua 

força de trabalho em troca de um mínimo inadequado, conforme Granemann (2009) 



passando a produzir somente o necessário, levando o trabalho ser apenas um 

contrato acordado entre os homens sendo passado através de gerações, impondo 

certas estruturas.  

 Esta situação só tende a piorar, com o sistema de acumulação do 

capital, com o qual todo trabalhador se submete, sendo obrigado a vender sua força 

de trabalho em troca de um valor que lhe é expropriado e o que lhe é pago é 

impossível para uma sobrevivência digna. Pois este está sempre produzindo além 

do que lhe é pago, constantemente produzindo o excedente, que é a mais valia, na 

qual ou ele é explorado pela tecnologia para produzir mais, ou sua jornada de 

trabalho é alongada sem um aumento de salário.    

De acordo com os preceitos de Marx esta função realizada em seu 

cotidiano é um trabalho alienado, que nada mais é que a perda de sua consciência, 

realizando somente o que lhe esta posto, desconhecendo a si próprio, dando espaço 

para o capital lucrar com excedente que o mesmo produz. Trabalho para ele é 

desenvolvimento do homem com a natureza, é o homem em constante aprendizado 

e evolução de grandes conhecimentos. 

Antunes (2004) auxilia no entendimento do trabalho na atualidade, uma 

vez que esta categoria acomoda assalariados homens e mulheres, que 

comercializam sua força de trabalho como única forma de sobrevivência e agem 

diretamente na produção de mais-valia. Mas esta classe de trabalhador fabril vem 

diminuindo com a reestruturação produtiva do capital dando lugar a formas mais 

diversificadas de trabalho. Aparecendo novas particularidades de precarização, a 

exemplo os part-time (trabalho com carga horária menor, ou seja, de meio período 

com salários inferiores) e terceirizados, totalizando a “classe que vive do trabalho”, 

que sofre cada vez mais com a exploração, dando vazão a alienação, o trabalhador 

perde sua vida, sendo privado do mínimo, como lazer, decisões, deixando de viver 

para trabalhar. 

A pesquisa foi dividida em dois capítulos, sendo que no primeiro intitulado 

O trabalho na contemporaneidade, traz-se a discussão sobre trabalho e 

sociabilidade, sobre o trabalho ao longo da história e sobre o trabalho na 

contemporaneidade. 

O segundo intitulado O cotidiano profissional dos trabalhadores da 

empresa Scalon e CerchiLtda, trata mais do universo da empresa Scalon e 

CercheLtda e o cotidiano de seus trabalhadores, na voz de quatro entrevistados, 



abordando os seguintes itens: O trabalho na empresa Scalon e Cerchi Ltda, a 

Política Institucional, O cotidiano de trabalho dos trabalhadores e as suas Dinâmicas 

e Lutas. 

Para esta pesquisa considera-se que o trabalho não é somente como algo 

de sustento e imprescindível para a sobrevivência humana e sim, “[...] uma categoria 

central para a compreensão do próprio fenômeno humano-social” (NETTO E BRAZ, 

2008, p. 29), ou seja, uma forma de compreendê-lo em todos os aspectos. 

A presente pesquisa partiu da categoria trabalho como elemento fundante 

do ser social. No capitalismo, o trabalho adquiriu uma configuração que favorece a 

exploração e a alienação.  Nesta pesquisa, a partir destes elementos, buscou-se 

conhecer e desvendar o cotidiano de trabalho dos trabalhadores da empresa Scalon 

e Cerchi Ltda, que de algum modo se percebem enquanto “classe-que-vive-do-

trabalho” (ANTUNES,1999). 

 

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Elucidar as percepções dos trabalhadores frente às suas condições do trabalho; 

Pesquisar a cotidiano de trabalhos dos empregados da empresa Scala e Cerchi 

Ltda; Investigar a política institucional do trabalho dentro da empresa; Conhecer a 

visão dos trabalhadores sobre a empresa em que trabalham. 

4  METODOLOGIA 

Para atender aos objetivos propostos, será realizada uma pesquisa social, 

da qual segundo Minayo (2001), o seu objeto é histórico, possui uma consciência 

histórica social, é intrinsecamente e extrinsecamente ideológico e é essencialmente 

qualitativo. 

Portanto, trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, que entende 

que: O conhecimento não é, portanto, uma mera expressão de imagens cognitivas, 

mas é, antes, uma coexistência do sujeito com o objeto numa dada realidade; é o 

sujeito cognoscente envolvido com o mundo cognoscível. (BARROS; LEHFELD, 

1990, p. 11). 

Na pesquisa qualitativa, o pesquisador tem uma maior percepção sobre o 

tema, poderá sentir os conflitos, as aflições dos entrevistados, percebendo a relação 

entre instituição e seus atores sociais, conhecendo assim suas demandas, 

procurando solucionar questões sobre o trabalho. Na pesquisa qualitativa a 



interpretação assume um foco central, uma vez que é o ponto de partida porque se 

inicia com as próprias  interpretações dos atores e é  o ponto de chegada porque é a 

interpretação das interpretações. (GOMES, 2005, p. 80) 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, as categorias de análise foram 

obtidas após as entrevistas: 1- concepção de trabalho; 2- cotidiano de trabalho e 

lazer; 3- trajetória profissional e tempo de trabalho; 4- importância do trabalho na 

visão do trabalhador; 5- relacionamento com os colegas; 6- relacionamento e acesso 

ao chefe; 7- direitos; 8- participação dos trabalhadores no sindicato acordos coletivos 

(participa) 9- participação em reunião na empresa 10- benefícios; 11- condição de 

vida: horário, salário e família; 12- oportunidades; 13- a visão dos trabalhares para 

melhoria das condições de trabalho na empresa. 

Estas categorias trazem em seu bojo elementos importantes acerca das 

relações de trabalho, cultura, lazer, relacionamento e participação como um 

elemento da luta política cotidiana. 

A amostragem foi aleatória, por sorteio simples, de um profissional por 

setor. A listagem da quantidade de trabalhadores dos quatros setores (unidade I, 

unidade II, Ração e Administração) da empresa, foi fornecida por esta e o contato foi 

realizado via telefone, com cada trabalhador sorteado, para que se assegurasse o 

sigilo da entrevista, que foi realizada em local e horário agendado pelo próprio 

trabalhador, com formulário, contendo perguntas aberta e fechadas. Portanto, foram 

entrevistados quatros trabalhadores de um total de 505. 

Pode-se definir entrevista como técnica em que o investigador se 

apresenta frente ao investigado e lhe formulam perguntas, com o objetivo de 

obtenção dos dados que interessam a investigação. A entrevista é, portanto, uma 

forma de interação social. Mais especificamente, é uma forma de dialogo 

assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta 

como fonte de informação. (GIL, 2008, p. 109). 

As entrevistas foram gravadas, com autorização dos mesmos, com o 

objetivo de assegurar a fidelidade da fala, na sua reprodução escrita. 

Os sujeitos da pesquisa foram identificados por SER SOCIAL A, SER 

SOCIAL B, SER SOCIAL C e SER SOCIAL D. Todos os trabalhadores pesquisados 

foram informados, no ato da entrevista, a qual letra refere-se a sua fala, não 

sabendo a letra dos outros pesquisados. Foi escolhido esse pseudônimo por 

entender que o Ser é eminentemente social e se faz por meio do trabalho.  



As informações foram analisadas a partir da teria crítica e a devolução 

dos resultados para a empresa, será por meio de reunião. E para a sociedade, serão 

por meio de eventos, como congressos, encontros. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

É através da transformação da natureza e da necessidade material do homem 

de se produzir e reproduzir-se, que ele realiza o trabalho, atividade em que ele 

transforma a natureza e a si mesmo. Observa-se uma exploração da maioria da 

população por meio do trabalho, acarretando assim prejuízos aos trabalhadores. E é 

através da natureza que o homem encontra meios para engendrar suas 

objetivações, sendo por meio do trabalho que ele se reconhece e adquiri novos 

conhecimentos, modificando assim sua realidade. Esta ação prática que para Marx é 

o trabalho. 

O trabalho é executado por meio de ferramentas que estão em constante 

desenvolvimento, realizado por habilidades do homem, que vem atender novas 

necessidades. Mas este trabalho é realizado por ele de forma diferente, do que 

outros seres vivos. Netto e Braz (2008) exemplifica, a partir de ideias marxianas, que 

a abelha constrói seus favos, e supera o melhor dos arquitetos, mas o que irá 

discerni-la do pior arquiteto é que ela realizara esta atividade como algo biológico, 

sem pensar; ao contrário do homem, que ao construir algo já projeta tudo em sua 

mente, sendo ele um ser teleológico, sempre antecipa suas ações.  E é desta forma 

que, o homem ao transformar a natureza em um bem para sua satisfação, deixa de 

ser natural para ser social, sendo o trabalho fundante deste ser. Esta constante 

transformação em seres sociais se dá ao longo do processo histórico, através do 

desenvolvimento do trabalho em que o homem deixa de ser natural para se tornar 

social.  

O processo de trabalho [...] é atividade orientada a um fim para produzir 
valores de uso, apropriação do natural para satisfazer a necessidades 
humanas, condição universal do metabolismo entre homem e a natureza, 
condição natural eterna da vida humana e, portanto, [...] comum a todas a 
suas formas sociais. (NETTO, 2006 p. 32 apud MARX, 1983 p. 149 – 153).  

  

 O processo de trabalho na empresa a Scalon e Cerchi Ltda, localizada em 

Sacramento, entre o Alto Paranaíba e o Triângulo Mineiro, na região da Serra da 



Canastra, onde se produz leite de altíssima qualidade, iniciou em 1963, somente 

com a produção de manteiga. 

Atualmente conta com duas unidades, empregando cerca de 505 

colaboradores (que são trabalhadores da empresa, esta nominação é utilizada por 

todos)  que trabalham na produção de Queijos (Colonial, Gorgonzola, Minas Padrão, 

Montanhês, Mussarela, Parmesão e Prato), Manteiga e Requeijão.  

Em 1994 o Laticínio Scala criou a empresa de Rações visando produzir uma 

ração de alta qualidade a um preço acessível para os produtores da região. 

Atualmente a capacidade produtiva da indústria é de 120.000 sacas/mês, mas com o 

projeto da nova fábrica, prevista para inaugurar em 2013, a produção deverá 

aumentar para 450.000 sacas/mês. 

Para dar continuidade a pesquisa, buscou-se a definição de cotidiano, que 

segundo Carvalho (2011, p. 23) a vida cotidiana é a vida dos mesmos gestos, ritos e 

ritmos de todos os dias: é levantar nas horas certas, dar conta das atividades 

caseiras [...] Nessas atividades, é mais o gesto mecânico e automatizado que as 

dirige que a consciência.  

A autora aborda também que é uma minoria que consegue se elevar deste 

cotidiano para um patamar de distinção de atos apenas mecânicos, em sua 

convivência em sociedade para se transformar enquanto sujeito. 

Para explicar este cotidiano a atora se embasa em Agnes Heller, que traz que 

“o cotidiano é a vida de todos os dias e de todos os homens e qualquer época 

histórica que se possa analisar” (2001, p.24).  

Dependendo da situação em que se insere este individuo e suas relações 

sociais, sua vida cotidiana vai ser de uma forma diferente da de outro individuo, cada 

um tem uma consciência e uma forma de analisar o que está ao seu redor. Apesar 

dele já nascer inserido nesta cotidianidade, e já ter alguns atos pré-estabelecidos, o 

mesmo encontrará diferentes formas de desenvolvê-la dos demais. 

A vida cotidiana é feita de diversas partes e organizações que predominam na 

vida do individuo e se manifestam por diferentes nomenclaturas como mostra Heller, 

“[...] são partes orgânicas da vida cotidiana: a organização do trabalho e da vida 

privada, os lazeres e o descanso, a atividade social sistematizada, o intercambio e a 

purificação”. (2008, p.32) 

Como mostra autora acima citada, esta vida cotidiana é feita também por 

“hierarquizações” que sofrem mutações de acordo com o tempo, e com as 



composições “econômico-sociais”, na qual o trabalho ocupou um espaço importante 

desde a antiguidade na vida deste sujeito. 

Diante dos relatos acima de cada trabalhador, se vê o quanto o mesmo se 

encontra assoberbado em seu cotidiano. O quanto desenvolve sua ação sem ao 

menos refletir no que esta acontecendo. Fato que acontece diante de tanta 

exploração deste trabalhador. 

Para que haja mudanças na empresa, a mesma deve ouvir mais seu 

trabalhador, estar disposto a por em prática suas idéias, para que o mesmo trabalhe 

motivado em seu dia-a-dia e possa compreender melhor seu cotidiano, possa 

aproveitar de fato suas horas de lazer, e conseguir adquirir novos conhecimentos, 

para que enfim crie suas objetivações e compreenda melhor sua existência humana. 

6 RESULTADOS   

Chegando aos seguintes resultados: conheceu-se as percepções dos 

trabalhadores frente às suas condições do trabalho, pois, com a divisão sócio-

técnica do trabalho, a alienação é uma categoria presente neste ambiente. E 

comprovou-se que esta alienação camufla as necessidades da classe trabalhadora, 

deixando imperceptível o real conflito capital/trabalho. Compreendeu o cotidiano de 

trabalho dos empregados da empresa Scalon e Cerchi Ltda, analisando que, é no 

cotidiano, na vida de todos os dias, no ambiente de trabalho, que as relações sociais 

e as dificuldades se apresentam e são enfrentadas. Foi conhecida também a política 

institucional do trabalho dentro da empresa, constatando que estas são insuficientes 

e que não se efetivam de fato para abarcar todas as demandas dos trabalhadores. 

Elucidou-se a visão dos trabalhadores sobre a empresa em que trabalham, dando 

voz aos mesmos, que muitas vezes se calam pelo medo e pela ameaça do 

desemprego, impedindo, inclusive possíveis manifestações e busca de melhorias. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir daí esta pesquisa conheceu o cotidiano de trabalho dos 

trabalhadores, e como este se da em sua vida cotidiana, os rebatimentos que ele 

provoca e como este pode melhorar seu dia-a-dia de trabalho.  

Foram alcançados os objetivos propostos que retratavam o seguinte, 

elucidar as percepções dos trabalhadores frente às suas condições do trabalho; 

pesquisar a cotidiano de trabalhos dos empregados da empresa Scala e CerchiLtda; 



investigar a política institucional do trabalho dentro da empresa; conhecer a visão 

dos trabalhadores sobre a empresa em que trabalham. 

Estes trabalhadores levantaram diversos aspectos de seu cotidiano de 

trabalho: contaram de que forma este se efetiva e quais as dificuldades que os 

mesmos encontram para que se possa desenvolver um trabalho de qualidade. Foi 

citado pelos trabalhadores que diante da necessidade e do esforço, realizam várias 

tarefas ao mesmo tempo, além de ter que suprir com as atividades dos demais 

funcionários que venha a faltar no dia. Colocam que por mais pesada que a carga de 

trabalho seja, é um ambiente bom de trabalho, mas que ainda tem muitos pontos a 

serem melhorados. 

A pesquisa então constata que o homem nasce inserido em sua vida 

cotidiana e que o mesmo busca a reinvenção neste mundo onde está arraigado, por 

ser um ser genérico que necessita se diversificar e só alcança isto através do 

trabalho, mas não este trabalho regido por atos automáticos que serve somente para 

reproduzir esta sociedade capitalista. 

Então, este trabalho está simplesmente acrescido a uma forma de 

sustento nesta sociedade, em que o consumo é mais importante, onde o lazer só é 

bom e é levado em consideração se estiver dentro destes estereótipos como 

shoppings, cinemas, parque de diversões, teatro, impostos pela forma do sistema 

capitalista. Cria-se padrões de ser, de vestir, de cor do cabelo, quais programas 

assistir, o que fazer nas horas vagas, qual marca usar, o que comer, tudo ligado ao 

consumo exagerado, em que o trabalhador se exaure de trabalhar para poder fazer 

parte dos modelos impostos, se não, se tornam meros seres sem reconhecimento. 

As formas deste sistema foram adquiridas ao longo dos anos, e aprimoradas até a 

atualidade, para que cada vez mais se possa extrair o lucro destes trabalhadores, 

que vem sofrendo com estes rebatimentos desde que os homens descobriram a 

forma de se apropriar de outro ser humano e obter vantagem nisto. 

Este tipo de trabalho não só prejudica estes trabalhadores em sua vida 

cotidiana, mas também lhe causa grandes danos a saúde, uma vez que por meio de 

exercícios repetitivos e o acúmulo de tarefas lhe causam um extremo desgaste de 

seu corpo físico e mental, e o que é pior, se o mesmo não consegue atender o que 

lhe está sendo cobrado, ainda é tachado de preguiçoso, que não gosta de trabalhar, 

malandros termos que o denigrem como ser humano. 



A empresa deve se ater a diversos pontos a serem melhorados em seu 

cotidiano de trabalho, uma vez que sua política institucional preza pelas condições 

vividas por seus trabalhadores. Entãodeve levar em consideração todas as 

objetivações que o ser humano necessita para a sua existência, deve reavaliar seu 

sistema de trabalho para conhecer se de fato ele condiz com as necessidades de 

seus trabalhadores e se esta empresa está proporcionando subsídios para o dia-a-

dia de trabalho dos mesmos. 

A empresa necessita rever os objetivos de sua política institucional, e ter 

em mente que os problemas não se separam da vida do homem, sendo que, se o 

mesmo estiver com problemas em casa, levará para a empresa e vice e versa com o 

trabalho. Então esta politica deve proporcionar formas concretas de este trabalhador 

ter em seu cotidiano, um bom convívio e que atendam a suas necessidades. 

Da mesma forma ocorre com a remuneração, uma vez que se a mesma 

condizer com o necessário para uma vida que propicie boas condições com saúde, 

moradia, educação e principalmente um lazer que o torne um ser humano que se 

realize para além das folgas, que consiga se emancipar e ter em consciência do que 

é melhor para si próprio e não depender de decisões e benefícios que a empresa 

impõe para delimitá-lo, conseguirá caminhar para uma autonomia que tanto 

necessita e lhe é negado.  

Contudo nota-se que este trabalhador esta pronto para iniciar suas lutas 

contra o capital e suas imposições, uma vez que já tem em sua consciência os 

pontos necessários para as mudanças, basta agora se reconhecer enquanto classe 

e lutar por melhorias igualmente e não no individual como prega este sistema. Pois 

para a empresa é viável que este trabalhador brigue entre si e se desuna com os 

demais, uma vez que o erro está nas condições precárias e na mau remuneração, 

que acarreta com todos os trabalhadores e não com a minoria como o discurso que 

querem fazer para trabalhador. 

É nítido para estes trabalhadores o quanto a empresa necessita de seu 

trabalho, então basta agora o mesmo se apropriar destas dinâmicas e por em pratica 

toda está transformação que já esta clara em sua vida, basta agora exercita toda sua 

resposta e quebrar com este ciclo vicioso que gira em torno do lucro e permanece 

em seu cotidiano de trabalho, e se elevar do mesmo para realizar a verdadeira 

práxis. 
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