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RESUMO 

 
Este trabalho tem como objeto de estudo a proposta pedagógica do programa SESI 

Ginástica na Empresa.  Nosso desafio foi identificar as contradições que estão inseridas 

na prática pedagógica do Serviço Ginástica na Empresa/Programa Lazer Ativo 

oferecido pelo Serviço Social da Indústria – SESI aos trabalhadores da indústria. Para 

tal fizemos uma análise de conjuntura sobre a criação do SESI para entendermos em que 

condições o mesmo foi criado e qual o verdadeiro papel ele cumpre atualmente na 

sociedade. Num segundo momento foi realizada uma discussão sobre formação humana, 

trabalho e capital, categorias importantes para o entendimento das relações do homem 

com o trabalho, dentro das especificidades do sistema capitalista. Em um terceiro 

momento, fizemos uma breve exposição do nosso objeto de estudo; O Programa SESI 

Ginástica na Empresa – SGE. Apresentamos a Ginástica Laboral Convencional, 

abordando seu histórico, suas características e sua finalidade. A partir daí, exploramos o 

programa SGE em sua totalidade, identificando o seus objetivos, suas características, 

seus conteúdos, seu público alvo e sua metodologia. Já no capítulo 4, a partir das bases 

já garantidas neste trabalho, retornamos à prática educativa SGE, agora sob uma análise 

crítica, a partir das categorias objetivo/avaliação (do trabalhador, do SESI e da 

indústria), conteúdo/método, tempo/espaço e qualidade de vida/necessidade do 

trabalhador. Por fim apresentamos as contradições encontradas na prática educativa do 

Serviço Ginástica na Empresa/Programa Lazer Ativo oferecido pelo Serviço SESI aos 

trabalhadores da indústria, como: há avanços e estagnação do SGE em relação à GL 

convencional, o SGE não cumpre o objetivo a que se propõe, por sua proposta ser 

direcionada as causas e não as consequências do problema da qualidade de vida do 

trabalhador e o programa, assim como o próprio SESI, serve como estratégia para 

obtenção de um consenso em relação ao modelo de produção atual.  
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Introdução 

 

A sociedade capitalista vem se desenvolvendo de modo cada vez mais acentuado 

gerando assim constantes demandas que precisam ser atendidas. E dentro do mundo do 

trabalho uma delas é a importância de ajustar a necessidade de acúmulo de capital, vital 

ao sistema, ao trato com o trabalhador, a engrenagem humana explorada para esse fim. 

Uma das ferramentas que vem sendo muito utilizada a fim de se amenizar os 

danos causados pelas rotinas dos postos de trabalho é a Ginástica Laboral (GL). Como a 

composição do seu nome já traz, a Ginástica Laboral é a ginástica do labor, ou ginástica 

do trabalho. Isso porque a mesma é realizada no ambiente de trabalho, através de 

exercícios físicos direcionados para determinado tipo de atividade. 

Sendo utilizada durante muitos anos para fins restritos como melhorar o 

desempenho dos funcionários, além de evitar LER (lesões por esforço repetitivo), 

DORT (Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho) e outras doenças 

ocupacionais, algumas propostas, como a do SESI, vem sendo postas em prática a fim 

de ampliar as possibilidades de sua utilização.  

O SESI é uma instituição privada de caráter público, subordinado à Confederação 

Nacional das Indústrias (CNI) e que recebe amparo do governo e por isso presta-lhe 

contas. É organizado nos moldes das empresas privadas e não possui fins lucrativos. 

Percussor da GL no Brasil, há 40 anos desenvolve, em grande parte do território 

nacional, um trabalho baseado numa proposta educativa que visa superar o modelo até 

então hegemônico de GL como um conjunto de exercícios metódicos desprovidos de 

sentido e significado.  

O SESI Ginástica na Empresa é um serviço que faz parte do Programa Lazer 

Ativo, que oferece soluções para a promoção de estilos de vidas saudáveis na empresa, 

tendo como pilares: Trabalhador que aprende, trabalhador que se cuida e trabalhador 

que se diverte. Este faz parte, dentro da instituição, dá área do Lazer.  

O Ginástica na Empresa se autocaracteriza educativo, por promover o estilo de 

vida saudável do trabalhador. Porém acreditamos que este programa é composto de 

contradições e de diferentes interesses, já que envolve classes distintas e antagônicas – a 

trabalhadora e a burguesa. 

Ao nos propormos estudar o programa de Ginástica na Empresa do SESI muitos 

questionamentos foram se apresentando como: Qual a real necessidade da ginástica 
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laboral dentro das indústrias? A quem este programa atende? Os trabalhadores são/se 

sentem beneficiados por essa prática? É possível atender concomitantemente às 

necessidades do trabalhador e do empresário? O programa Ginástica na Empresa do 

SESI consegue manter sua identidade dentro da indústria? A proposta educativa do 

SESI se configura educativa em sua essência? Como se dá a relação Prestador de 

Serviço/Educador, Cliente/Financiador e Trabalhador/Educando? A partir de que 

elementos podemos constatar que houveram avanços no programa Ginástica na 

Empresa do SESI em relação a ginástica laboral tradicional? Quais são as reais 

limitações do programa Ginástica na Empresa do SESI que impedem o seu real avanço 

ou que descaracterizam a sua proposta? 

Entendendo a importância de delimitar o que será pesquisado estabelecendo os 

limites da investigação, esse trabalho se propõe a responder a seguinte pergunta: Quais 

as contradições estão inseridas na prática pedagógica do Serviço Ginástica na 

Empresa/Programa Lazer Ativo oferecido pelo Serviço Social da Indústria – SESI aos 

trabalhadores da indústria? 

A escolha desta temática se deu devido a minha experiência profissional enquanto 

professora deste programa do SESI de Feira de Santana, dentro da indústria. Local este 

onde diariamente me deparo com as dificuldades de desenvolver uma prática educativa 

comprometida com os interesses do trabalhador dentro de um ambiente que melhor 

materializa todas as contradições características do modo de produção capitalista.  

Além disso, no período de levantamento dos trabalhos já escritos sobre o tema, 

ficou evidenciado que apesar de uma ampla exploração da temática Ginástica Laboral, 

poucas são as pesquisas que se dedicaram a estudar as práticas pedagógicas 

desenvolvidas neste contexto. Ao mesmo tempo que, ficou constatado não existir 

trabalhos nesta área direcionados à uma educação que atenda aos interesses objetivos da 

classe trabalhadora que de acordo com Saviani seria:  

 

Conseqüentemente, o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 
intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da 

educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais 

que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que 

eles se formem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta 

das formas mais adequadas para atingir esse objetivo. (SAVIANI, 2003, p. 

13) 
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Pelo contrário, há uma tendência de se tentar confirmar como a Ginástica Laboral 

pode colaborar, ou pelo menos não atrapalhar, na rotina dos trabalhadores em prol á 

acumulação de capital por parte dos empresários.   

  Os temas mostraram-se, em sua grande maioria, direcionados a comprovar 

assim, os benefícios físicos proporcionados pela Ginástica Laboral aos trabalhadores em 

geral e principalmente, os da indústria.  

Acreditamos também, que aos constatar e compreender todas a contradições 

existentes na prática pedagógica do SESI podemos apontar uma possível superação das 

mesmas, afim de contribuir para que o próprio SESI cumpra o papel a que se propõe. 

O presente trabalho tem então, como finalidade, constatar, investigar, interpretar e 

compreender possíveis contradições existentes na prática educativa do Serviço 

Ginástica na Empresa/Programa Lazer Ativo oferecido pelo Serviço SESI aos 

trabalhadores da indústria.  

Para tal, julgamos que o Serviço Ginástica na Empresa/Programa Lazer Ativo 

oferecido pelo SESI aos trabalhadores da indústria avança em relação ao processo 

convencional de ginástica laboral ao definir a sua prática pedagógica como um meio de 

transformação e educação e não simplesmente uma reprodução de sequências de 

movimentos descaracterizados de sentido e significado. 

Porém, ao propor uma prática pedagógica dentro da indústria, acaba tendo a sua 

proposta limitada pelo espaço e pelo tempo oferecidos pelas mesmas para realização das 

suas atividades e por sua própria configuração de produto/serviço que acaba muitas 

vezes por descaracterizar o programa pelas exigências específicas de cada cliente. Além 

de, acreditarmos, não haver uma coerência entre a intensão do cliente e a proposta 

defendida do SESI. 

Este trabalho pretende assim, identificar as contradições que estão inseridas na 

prática pedagógica do Serviço Ginástica na Empresa/Programa Lazer Ativo oferecido 

pelo Serviço Social da Indústria – SESI aos trabalhadores da indústria entendendo a sua 

relevância no campo científico e uma possível contribuição para o próprio SESI 

enquanto serviço social. 

Assim, essa pesquisa pretende responder a um questionamento que parte de uma 

demanda da atividade humana e para que tenha um valor científico, se faz necessária a 

escolha por um método científico. Concordando com o pensamento de Netto (2011) ao 

afirmar que o objeto de pesquisa tem, insista-se, uma existência objetiva, que independe 

da consciência do pesquisador, anunciamos aqui a nossa opção pelo método de Marx, 
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entendendo que o mesmo nos permite partir da aparência do objeto na tentativa de se 

alcançar a sua essência, para assim reproduzi-la no plano do pensamento. 

Por se tratar de uma realidade que não pode ser quantificada, esta pesquisa é 

caracteristicamente qualitativa. Assim, compreende-se que a pesquisa qualitativa “[...], 

trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças e atitudes que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos” 

(MINAYO, 1994, p.21). Optamos aqui por um estudo de caso já que Oliveira (2007) 

afirma que a vantagem do estudo de caso é que ele nos permite uma maior compreensão 

de fenômenos sociais complexos, principalmente nas áreas de ciências sociais e 

humanas, campo, inclusive, em que se insere nosso objeto de estudo.   

Trata-se de uma pesquisa do tipo documental, pois nos permitiu reunir uma série 

de informações a partir de dois documentos do SESI, confrontando-as assim, com o 

referencial teórico aqui utilizado. Um desses documentos é o caderno técnico específico 

para orientar o serviço Ginástica na Empresa e o outro é o caderno de metodologia que 

orienta não só o serviço Ginástica na Empresa, como os demais serviços oferecidos pelo 

programa Lazer Ativo, ambos elaborados pelo Departamento Nacional do SESI.  

Para tal, este é nosso caminho: Iremos inicialmente trazer a história oficial do 

SESI. História esta contada através dos seus documentos, de forma homogenia e 

totalmente linear. Onde procuramos apenas descreve-la, sem valor de juízo, tal qual a 

mesma nos foi apresentada. Ainda nesse capítulo mostraremos essa mesma história, 

vista agora de uma forma crítica, constatando assim que a mesma é ancorada pelos 

anseios da classe burguesa e cujo a criação do SESI serve, não de garantia aos interesses 

objetivos da classe trabalhadora, mas sim de estratégia de defesa e representação dos 

interesses da classe dominante.  

Após uma breve análise de conjuntura, importante para tenhamos condições de  

constatar e explicar para que fim e para atender a que interesses o SESI foi criado e qual 

o verdadeiro papel ele cumpre atualmente na sociedade, faremos num segundo 

momento onde será realizada uma discussão sobre formação humana, trabalho e capital, 

categorias importante para entendermos as relação do homem com o trabalho dentro das 

especificidades do sistema capitalista. 

Em um terceiro momento, faremos uma breve exposição do nosso objeto de 

estudo,: O Programa SESI Ginástica na Empresa – SGE. Apresentaremos a Ginástica 

Laboral Convencional, abordando seu histórico, suas características e sua finalidade. 
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Para, a partir daí, explorarmos o programa SGE em sua totalidade, identificando o seus 

objetivos, suas características, seus conteúdos, seu público alvo e sua metodologia. 

Já no capítulo 4, a partir das bases já garantidas neste trabalho, retomaremos a 

prática educativa SGE, agora sob uma análise crítica, a partir das categorias 

objetivo/avaliação (do trabalhador, do SESI e da indústria), conteúdo/método, 

tempo/espaço e qualidade de vida/necessidade do trabalhador. 

Enfim, chagamos ao capítulo 5, onde trazemos a conclusão do nosso trabalho 

apresentando as contradições encontradas na prática educativa do Serviço Ginástica na 

Empresa/Programa Lazer Ativo oferecido pelo Serviço SESI aos trabalhadores da 

indústria. 
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1- A história oficial do SESI X Uma história que não se conta. 

 

 
Conhecer a conjuntura na qual se deu a criação do SESI, levantando os dados e 

estabelecendo os nexos entre o geral, o singular e o particular, se faz necessário neste 

trabalho para que possamos constatar e explicar para que fim e para atender a que 

interesses o mesmo foi criado e qual o verdadeiro papel ele cumpre atualmente na 

sociedade.  

Mesmo se tratando de uma história linear e de uma falsa aceitação 

“aparentemente” homogênea por parte dos trabalhadores, trouxemos inicialmente, nas 

linhas que seguem, uma história contada oficialmente pelo próprio SESI, baseada em 

seus documentos. Uma história que, mesmo não comprometida com as contradições que 

a determinam, se faz importante pois, ao entender e ao constatar os detalhes, não por 

acaso e nem por mero descuido, nela suprimidos, se chega às contradições que 

verdadeiramente a determina.  

O período que antecede a criação do Serviço Social da Indústria (SESI) é marcado 

por profundas transformações econômicas, tecnológicas, políticas e sociais no Brasil.  

A vinda da família real portuguesa para o Brasil e a abertura dos portos nacionais 

às “nações amigas”, aumentaram a preocupação com o comércio brasileiro no século 

XIX. Foram construídas estradas interligando as principais regiões do país e houve uma 

melhora nos portos, o que contribuiu para o incremento do comércio no país. A 

crescente expansão do capital comercial marca a transição do país a um novo modo de 

produção – o capitalista. O impacto dessas transformações econômicas na antiga 

estrutura econômica e política provoca a unificação territorial e dos mercados, e a 

centralização política através dos estados nacionais absolutistas. 

O processo de industrialização se deu de forma desigual em todo o mundo. Na 

segunda metade do século XIX existia um ambiente favorável para a industrialização no 

Brasil, porém esse processo se dá de forma tardia quando comparado aos países 

europeus, grandes potenciais capitalistas. “Este atraso industrial brasileiro ocasionou o 

atrelamento da indústria nacional ao capital financeiro internacional e o impedimento do 

surgimento de um setor de bens de produção”. (BRANDÃO, 2000 apud SESI, 2008, p. 

17).  
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A formação da classe operária brasileira se deu inicialmente através dos 

imigrantes, tendo em vista que a abolição da escravatura fez com que os cafeeiros os 

buscassem como mão de obra, vivendo assim em condições similares às dos escravos. 

 

Entre as primeiras categorias de proletários brasileiros formadas no século 

XIX estavam ferroviários, operários da construção civil, estivadores, 

portuários, têxteis e gráficos. Muitos artesãos também executavam tarefas 

fabris e se uniram aos proletários, como os tipógrafos, sapateiros, alfaiates 

etc. A jornada de trabalho era de 13 a 15 horas por dia e não havia direito a 
férias e ao descanso semanal remunerado. O patronato mantinha um enorme 

controle sobre a vida dos trabalhadores. Nas décadas de 1840 e 1850, o 

pagamento de salários aos operários ainda significava novidade excepcional. 

(SESI, 2008, p. 18) 

 

As primeiras formas de organização dos trabalhadores se deu através das 

Associações Mutualistas, que eram grupos de socorro e ajuda mútua, formados por 

operários de mesmas ou diferentes categorias profissionais ou por nacionalidades de 

imigrantes europeus. Em seguida surgiram as Ligas ou União-Europeia que com a 

implantação da indústria passaram a se organizar de acordo com os ramos de atividade e 

tinha como objetivo a resistência dos trabalhadores cujo principal instrumento de 

atuação era a greve, influenciados pela experiência de luta trazida pelos imigrantes 

europeus, mais avançadas do que até então se desenvolvia no Brasil. De acordo com o 

SESI (2008, p. 18) “[...] a primeira greve brasileira foi a dos tipógrafos do Rio de 

Janeiro, ocorrida em 1858, contra as difíceis condições de trabalho e por melhores 

salários. Após a vitória dos tipógrafos, as greves começaram a expandir-se para as 

demais categorias”. E foi a partir dessas experiências que se deu a organização de base 

anarquista e de fato se iniciou os primeiros passos para as formações sindicais no Brasil.  

Entre os anos de 1885 e 1895, o Brasil, cuja economia era voltada à exportação de 

café, teve um considerável aumento no número de indústrias de pequeno porte, devido a 

fatores como: a abertura dos seus portos para o comércio, a investimento por parte da 

Inglaterra em infraestrutura, a melhorias no setor elétrico e ao aumento do mercado 

consumidor. 

 

A produção cafeeira contribuiu significativamente para o crescimento da 

indústria, devido aos investimentos que o setor recebeu de grandes 

fazendeiros do café, ao aumento populacional relativo à imigração gerada 

pela necessidade de mão-de-obra nas fazendas e à necessidade de produção 

de artigos de primeira necessidade para esse contingente de trabalhadores. 

(SESI, 2008, p. 19) 
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Durante o período da Primeira Guerra Mundial houve um desenvolvimento da 

indústria brasileira, principalmente a de alimentos e vestuários. Isso devido 

impossibilidade de importação desses produtos da Europa em virtude dos conflitos 

bélicos e da mudança de parte da indústria europeia para produção de armamentos e 

suprimentos para as forças armadas. 

As condições de trabalho ainda eram muito precárias, as fábricas eram mal 

iluminadas, sem ventilação e não possuíam instalações sanitárias. As máquinas, com 

suas engrenagens sem nenhum tipo de proteção, ofereciam graves riscos aos 

trabalhadores. As jornadas de trabalho eram longas, trabalhava-se por dez horas no 

mínimo durante os seis dias da semana, e o cansaço dos trabalhadores provocam 

frequentes acidentes. Boa parte destes era composto por mulheres e crianças e os 

salários eram muito baixos. O que provocou mobilizações por parte dos operários. 

 

Durante o final do Império e início da República, são verificados dois tipos 

de manifestações sociais do crescente movimento operário: greves e 

congressos. Nesse período, surgiram ainda partidos políticos operários 

(condenados à ilegalidade) e sindicatos, apesar da pouca liberdade concedida 

pelo Estado a esse tipo de organização. A repressão violenta por parte do 

governo era a regra contra as greves e manifestações obreiras. Ainda no 

início da República, o Código Criminal foi alterado para facilitar a ação das 
forças de repressão. (SESI, 2008, p. 22) 

 

Em 1890, sob a influência da política restritiva, os socialistas fundaram o primeiro 

partido operário no Brasil. Adotando mais tarde as teses da II Internacional, um 

congresso socialista realizado em 1889. Entre elas o 1º Maio, como um dia simbólico 

para a classe trabalhadora. Esta data foi escolhida em homenagem à greve geral, que 

aconteceu em 1º de maio de 1886, em Chicago, o principal centro industrial dos Estados 

Unidos naquela época.  

Já em 1906, durante o durante o I Congresso Operário, foram lançadas as bases 

para a fundação da Confederação Operária Brasileira (COB), reconhecida como 

primeira entidade operária de representação nacional. E onde, sob grande influência das 

experiências de luta e da militância trabalhista dos imigrantes europeus, a organização 

dos trabalhadores adotou como linha política hegemônica o anarco-sindicalismo. Tendo 

como características as manifestações dentro da fábrica pela ação direta, ou seja, sem 

representação, manifestações públicas, boicotes e greves. 

Mas a reação dos empresários e do governo não tardou. Em 1907, por conta da lei 

Adolfo Gordo, que determinava a extradição de estrangeiros envolvidos em greves, 132 
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sindicalistas foram expulsos do país. Entre 1917 e 1920, uma onda de greves foi gerada 

decorrente das quedas dos salários influenciados pela 1ª Guerra Mundial. A greve de 

1917 marcou a história brasileira por paralisar São Paulo envolvendo cerca de 45 mil 

pessoas. O governo reagiu convocando 7 mil milicianos para ocuparem a cidade e o 

ministro da Marinha enviou dois navios de guerra para o porto de Santos. 

Em 1922 outra corrente, atraindo um número expressivo de trabalhadores, se 

definiu no movimento operário: a dos comunistas. Fundando assim o PCB (Partido 

Comunista Brasileiro), incentivados pela criação do primeiro Estado Socialista na 

Rússia. 

 

Com o objetivo de dirigir a revolução no Brasil, o PCB marcaria o início de 

uma nova fase no movimento operário brasileiro. Alguns meses após sua 

fundação, Arthur Bernardes decretou sua ilegalidade. Mesmo assim, o PCB 

passou a editar a revista “Movimento Comunista”. Publicou ainda o 

Manifesto Comunista em 1925 e iniciou a publicação do jornal “A Classe 

Operária”. (SESI, 2008, p. 25) 

 

Sob a orientação dos anarquistas e devido ao tímido crescimento industrial e a 

modernização do país, os movimentos operários obtiveram algumas garantias legais. O 

Código Sanitário Estadual foi revisto em 1917, passando a exigir que os menores de 18 

anos tirassem licenças de trabalho. A partir de 1919, o seguro de acidentes tornou-se 

obrigatório nas companhias de transporte e construção e nas fábricas que utilizavam 

grandes máquinas. 

Em 1923 foi instituído o Conselho Nacional do Trabalho, órgão consultivo que 

intermediava os debates e litígios trabalhistas com representantes de patrões e 

empregados. Ainda em 1923, através da Lei Eloy Chaves, foram criadas as Caixas de 

Aposentadorias e Pensões para os empregados das empresas ferroviárias, garantindo-

lhes estabilidade de 10 anos de serviço. E logo em seguida foi elaborado o Código de 

Menores, que tratava da proibição do trabalho infantil, e foi regulamentada a Lei de 

Férias. 

A crise de 29 nos Estados Unidos atingiu incisivamente a economia brasileira. O 

Brasil era fortemente dependente das exportações de café e possuía uma enorme dívida 

externa que para ser paga, dependia da venda do mesmo. Além da queda dos preços, a 

crise provocou a diminuição do mercado consumidor desse produto, o que dificultou 

ainda mais a sua comercialização. Por outro lado, essa crise beneficiou o 

desenvolvimento industrial no país, já que os cafeicultores e o governo passaram a 



14 

 

investir no setor industrial, alavancando assim a indústria nacional. O país se 

modernizou e sua industrialização se desenvolveu as custas das dependências 

tecnológicas. Porém a escassez de alimentos, a degeneração das condições de 

saneamento e higiene, a precarização das habitações e a desagregação social e familiar 

(SESI, 2008), surgem em consequência do intenso crescimento urbano ligado 

diretamente ao processo de industrialização.  

Assim, o enfraquecimento das elites rurais tradicionais facilitou a construção de 

um governo centralizador, autoritário e populista. Getúlio Vargas baseou sua campanha 

na defesa da industrialização e na necessidade de ampliar a legislação trabalhista. E logo 

no início do seu governo, criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 

Começou sua administração tentando desempenhar, dentro de um regime democrático, 

o papel de árbitro diante das diferenças sociais, tendo como missão atenuar a crise de 

superprodução vivida no ano anterior.  

 

A proposta era aumentar o consumo e diminuir a produção. Nesse sentido, 

foram criadas legislações trabalhistas, como a Lei de Amparo ao Trabalhador 

Brasileiro Nato. Todo e qualquer estabelecimento industrial ou comercial 

deveria contar com dois terços de brasileiros natos compondo seu quadro 

funcional. A lei era uma reação à intensa imigração européia realizada nas 

décadas anteriores e que havia criado uma disputa pelos postos de trabalho 

entre trabalhadores nativos e imigrantes. (SESI, 2008, p. 30) 

 

Em 1932 foi criada a primeira lei que regulamentava o trabalho feminino na 

indústria e no comércio, assegurando assim o direito a salário igual para trabalhos 

similares, sem diferença de sexo e protegendo a maternidade com a proibição do 

trabalho da gestante, quatro semanas antes e quatro semanas após o parto, entre outras. 

Foi neste mesmo ano que, por um decreto que instituía o Código Eleitoral, ocorreu a 

ampliação do voto às mulheres. 

Dois anos mais tarde, pressionado pela Revolução Constitucionalista, Vargas 

concedeu realização de eleições para uma Assembleia Constituinte, que deu origem à 

Constituição.  Trazendo assim importantes conquistas para os trabalhadores como: 

 

[...] a instituição do salário-mínimo e da carteira de trabalho, a jornada de 

oito horas, férias anuais, descanso semanal remunerado, entre outras. Embora 

algumas dessas leis já existissem para as categorias de maior peso, como 

ferroviários e portuários, todos os trabalhadores passaram a ser beneficiados 

a partir dessa data. (SESI, 2008, p. 31) 
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Esses direitos foram mantidos durante o Estado Novo, mas por se tratar de um 

governo autoritário, ocorreu um maior controle, as greves foram abolidas e foi 

estabelecido o princípio da unicidade sindical, ou seja, a determinação de um sindicato 

por categoria de trabalhadores. 

No de 26 de janeiro de 1942, Getúlio Vargas assinou o decreto criando o Serviço 

Nacional da Indústria (SENAI), órgão de formação de mão-de-obra especializada, cuja 

função era administrar e organizar escolas de aprendizagem em todo o país e ministrar 

ensino continuado de aprendizagem, aperfeiçoamento e especialização de mão-de-obra. 

O SENAI surgiu como principal instrumento de atuação coletiva dos empresários e 

contou com uma recepção positiva por parte dos sindicatos. 

 

Os sindicatos consideravam o SENAI como um benefício para os 

trabalhadores, especialmente os jovens, que com ele passaram a ter mais 
acesso à formação profissional. A maior reivindicação junto à instituição era 

a expansão de sua rede escolar, auxiliando no processo de modernização do 

país e de superação das bases rurais extrativistas. (SESI, 2008, p. 33) 

 

O SENAI é uma entidade de direito privado organizado pelos empresários das 

indústrias, através da CNI (Confederação Nacional da Indústria) e pelas federações de 

indústrias nos estados. A sua criação foi uma vitória de lideranças de empresas 

brasileiras, em especial Euvado Lodi, então presidente da CNI, e Roberto Simonsen, 

presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP), que defendiam a 

importância de sua implementação para o desenvolvimento da indústria nacional.  

O ano posterior à criação do SENAI foi marcado historicamente pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) criada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943, e sancionada pelo presidente Getúlio Vargas durante o período do Estado 

Novo. Seu principal objetivo era regulamentar as relações individuais e coletivas do 

trabalho acolhendo a necessidade de proteção do trabalhador. 

 

A CLT é resultado de anos de trabalho de destacados juristas, que se 

empenharam em criar uma legislação que atendesse à necessidade de 

proteção do trabalhador, dentro de um contexto de ‘estado regulamentador’. 

Seus principais temas são: Registro do Trabalhador/Carteira de Trabalho, 
Jornada de Trabalho, Período de Descanso, Férias, Medicina do Trabalho, 

Proteção do Trabalho da Mulher, Contratos Individuais de Trabalho, 

Organização Sindical, Fiscalização, entre outros. (SESI, 2008, p. 34) 
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A suspensão desses direitos em 1944 provocou um descontentamento por parte 

dos operários oprimidos pelas longas jornadas de trabalho e pelos baixos salários. Por 

outro lado, as lideranças industriais almejavam participar mais de perto nas decisões 

governamentais e reduzir a intervenção do Estado na economia. 

E foi neste cenário de interesses contraditórios que foi realizado em Teresópolis, 

na primeira semana de 1945, a I Conferência das Classes Produtoras. Resultando num 

documento, que reúne as ideias do grupo de empregadores capitalistas e progressistas 

liderados por Roberto Simonsen e Euvaldo Lodi, intitulado "Carta de Teresópolis", que 

propunha o combate a pobreza extrema, o aumento da renda nacional, o 

desenvolvimento das forças econômicas, a democracia econômica e a justiça social. 

Inspirados nos princípios sociais da Carta de Teresópolis, a Federação das 

Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) elaborou em 1946, juntamente com 

sindicatos patronais e de empregados do estado, a Carta da Paz Social, amparada pelo 

princípio de solidariedade social. E a primeira iniciativa para promover o bem estar 

social seria a criação dos serviços sociais, tanto da indústria, quanto do comércio. 

E foi em 25 de junho de 1946, que o então presidente Eurico Gaspar Dutra, 

baixou o Decreto Lei 9.403 regulamentando a implementação do Serviço Social da 

Indústria (SESI).  

 

O SESI é uma instituição privada de caráter público. Não está diretamente 
subordinado ao poder público, apesar de contar com seu amparo e prestar-lhe 

contas. Com serviços organizados nos moldes das empresas privadas, possui 

patrimônio próprio e direção particular, mas não visa lucro. Essa 

especificidade exigiu um desenho administrativo próprio. O primeiro período 

de existência do SESI foi caracterizado pelo paulatino desenvolvimento da 

estrutura institucional, com distribuição de atribuições entre as repartições e 

regionais. (SESI, 2008, p. 41) 

 

Este mesmo decreto definiu que toda empresa das categorias da indústria, dos 

transportes, das comunicações e da pesca localizada em solo brasileiro deveria 

redirecionar uma porcentagem calculada sobre o total da folha salarial para a 

manutenção do Serviço Social da Indústria, subordinado à CNI. (SESI, 2008, p. 41) 

Com 1.218 unidades espalhadas pelo Brasil, o SESI, na atualidade, está presente 

em todos os estados da Federação e no Distrito Federal.  É composto por órgãos 

normativos, Conselho Nacional (CN) e Conselhos Regionais (CRs), e por órgãos de 

administração, abrangendo o Departamento Nacional (DN) e 27 Departamentos 
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Regionais (DRs), sob a supervisão da Confederação das Federações das Indústrias e 

tendo em seus colegiados delegados dos Ministérios da Educação e do Trabalho. 

O SESI tem como missão “promover a qualidade de vida do trabalhador e de seus 

dependentes, com foco em educação, saúde e lazer, e estimular a gestão socialmente 

responsável da empresa industrial”. (SESI, 2010). Para tal, atua na educação mantendo 

uma rede de escolas que oferecem educação básica, educação de jovens e adultos e 

educação continuada para trabalhadores da indústria e seus dependentes. No lazer 

oferece piscinas, pistas de atletismo, quadras poliesportivas e campos de futebol em 

clubes e centros de atividades para os trabalhadores e a comunidade em geral. E na 

saúde dispõe de programas de prevenção a doenças para os trabalhadores e suas 

famílias.  

Conceber a história do SESI de uma forma tão linear e homogenia é afastá-la 

da realidade dos fatos e mascarar a verdadeira intencionalidade da sua criação, como 

uma estratégia burguesa para obtenção de um consenso em relação a um novo modelo 

societário. Nas próximas linhas tentaremos descrever alguns momentos históricos que 

são cruciais para o entendimento da verdadeira função da criação do SESI, mantida até 

os dias atuais. 

No início do século XX, a burguesia industrial sentiu-se obrigada a criar 

organizações para defender seus interesses de classe quando se viu diante de dois 

grandes problemas de cunho político:  

 

[...] primeiramente, tinha de disputar, no interior da aparelhagem estatal, 

medidas de proteção à frágil indústria nacional, em face das fortes oscilações 

cambiais e do grande favorecimento ao setor agrário e de importação. Em 

segundo lugar, tinha a necessidade de conter, no âmbito da sociedade civil, a 

expansão e o fortalecimento do movimento operário que desde a fase 

embrionária do industrialismo apresentava uma certa capacidade de se 

organizar autonomamente e implementar suas lutas políticas. (MARTINS, 
2005, p. 127) 

 

Abrindo mão de formas autoritárias de assegurar seus interesses, a burguesia 

passou a se utilizar, paulatinamente, de estratégias políticas de convencimento mais 

elaboradas e eficientes de domínio. 

O Centro Industrial do Brasil fundado em 1904 no Rio de Janeiro e o Centro 

Industrial de São Paulo fundado pelos os industriais paulistas em 1928 e que se 

transformou em 1931 na Federação da Indústria de São Paulo, foram as primeiras 

organizações burguesas no Brasil. Com o crescimento de atuação dessas  e o surgimento 
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de novas entidades locais e regionais junto ao desenvolvimento industrial, o governo de 

Getúlio Vargas criou o Decreto nº 19.770/1931, cuja a intenção foi de retirar os 

sindicatos da esfera privada e transformá-los em Pessoa de Direito Público, 

estabelecendo o atrelamento destes ao governo e ao Estado. Os sindicatos passaram a 

sofrer intervenção do Estado que procurou regular a atividade sindical para obter um 

maior controle. 

 

No campo da burguesia, as determinações legais possibilitaram a formação, 

alguns anos mais tarde, de uma complexa estrutura – sistema sindical 

patronal – formada por sindicatos por ramo de produção (congregando 

empresas de um tipo de atividade econômica), federações estaduais 

(responsáveis pela aglutinação de todos os sindicatos localizados nos estados) 
e uma confederação nacional (responsável pela convergência das federações, 

órgão máximo da representação da burguesia industrial do país).  

(MARTINS, 2005, p. 129) 

 

Nesse contexto, a burguesia industrial assume um importante papel no cenário 

político e social brasileiro. Em consequência, junto à necessidade de se reproduzir 

operários para o parque industrial brasileiro cada vez maior, a mesma, representada pela 

CNI (Confederação Nacional das Indústrias), passa a ser a responsável pela educação do 

operariado industrial brasileiro levando assim à criação do SENAI (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial) em 1942. 

 

A instituição do SENAI, entretanto, diferente do discurso que prega que os 

industriais – representados pelos dirigentes da CNI e FIESP - o teriam 

‘idealizado’ a pedido do governo, que sentia que não tinha meios de pô-lo em 

prática, não foi bem assim. A massa empresarial, formada por pequenos e 

médios empresários, não compreendeu o SENAI como um órgão pertencente 
a todos, mas como um peso a mais, um serviço restrito à elite empresarial, 

demonstrando, por isso, resistência à sua implantação, tanto por não 

compreenderem muito bem os seus objetivos quanto pela obrigatoriedade do 

recolhimento dos subsídios para sua manutenção. (MÜLLER, 2010, p. 199) 

 

Houve também uma resistência em relação à criação do SENAI por parte dos 

trabalhadores. Os mesmos temiam o desemprego aos que não participassem dos cursos 

oferecidos pelo SENAI e havia também uma desconfiança, gerada pelo fato dessa 

instituição está ligada à burguesia industrial. 

Assim, o SENAI é criado para atender à necessidade básica de qualificação da 

força de trabalho necessária a já iminente expansão industrial.  
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Nesse panorama, o SENAI foi parte de uma campanha para condicionar todas 

as discussões sobre o bem-estar social atrelado ao crescimento econômico e 

ao aumento de produtividade a partir da utilização da organização racional do 

trabalho. Essa campanha produziu um discurso hegemônico, cujas bases 

foram aceitas mesmo pelas organizações operárias mais críticas. (MÜLLER, 

2010, p. 2001) 

 

Mantendo a estratégia de convencimento e de educação da força de trabalho, o 

SESI é fundado em 1946, num momento onde o país estava construindo uma nova 

Constituição, onde havia um novo posicionamento do empresariado em relação à 

questão social que se aprofunda no pós-guerra e um acirramento da luta de classes. 

O Trabalho do SESI expande o que já foi implantado inicialmente com o 

SENAI, devendo assim estudar, planejar e executar, direta ou indiretamente, medidas 

que contribuam para o bem-estar social dos trabalhadores na indústria. 

. 

Difundindo conhecimentos, técnicas, hábitos comportamentais e normas 

exigidas pelo paradigma taylorista-fordista, o Sesi disseminava a cultura 

urbano-industrial, conformando os trabalhadores dentro de referências 

modernas de vida e de trabalho. A educação política, tendo como base a 

“colaboração” ao invés do confronto classista, constituía-se já naquele 

momento no eixo central do trabalho desse organismo por meio da promoção 

de ações sociabilizantes ligadas a saúde, educação e lazer dos trabalhadores 

da indústria e de seus dependentes, com vistas a implantar em larga escala 
um determinado modo de vida e cidadania. (MARTINS, 2005, p. 129) 

 

Buscando uma harmonia entre o capital e o trabalho, o SESI torna-se o maior 

mecanismo de adaptação da classe trabalhadora e de seus familiares aos padrões 

burgueses, dentro do atual modelo de produção. 

Já em 1950, década onde o sistema sindical patronal encontrava-se consolidado 

e o sistema industrial brasileiro apresentou significativas mudanças devido a um 

acentuado crescimento seguido de um forte investimento público pelo Estado ou de 

empresas estatais, 

 

[...] o trabalho do Sesi seguiu a linha de aprofundamento e consolidação das 

ações técnico-políticas de formação e adaptação humana necessárias ao 

desenvolvimento do industrialismo segundo o paradigma taylorista-fordista 

em diversas partes do país. O conjunto de ações socioeducativas e de 

atendimentos de saúde desenvolvido por esse organismo entrou em escala de 

crescimento quantitativo e qualitativo, acompanhando o próprio ritmo de 

crescimento industrial.  . (MARTINS, 2005, p. 130) 

 

Porém as décadas seguintes foram marcadas pelas pressões que vinham da 

classe trabalhadora e pela ineficácia das iniciativas de instituições como o SESI para a 
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aceitação do novo modelo de societal. A burguesia então passa a ver a necessidade da 

criação de instituições para além das questões ligadas a produção e em 1960 é criada o 

Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (Ipes) e do Instituto Brasileiro de Ação 

Democrática (Ibad). Com grande atuação política, essas organizações tornam-se o 

verdadeiro partido da burguesia e o palco para as suas ações ideológicas, combatendo a 

restrição ao capital estrangeiro e atuando no enfrentamento das forças sociais contrárias 

à ordem capitalista no Brasil. Tendo assim grande influência no golpe de 64.  

Seguindo a mesma linha, já na sociedade civil, os clubes de serviço, 

constituídos por membros da burguesia brasileira, como o Rotary e Lions 

 

[ ...] foram responsáveis por disseminar determinadas formas de participação 

privada nas questões sociais, em especial em projetos sociais que procuram 

minimizar, dentro do ordenamento capitalista, os problemas do campo social, 

configurando-se como mecanismos compensatórios de assistência social 

dentro do modelo do Estado de bem-estar social. (MARTINS, 2005, p. 132) 

  

Verifica-se assim uma movimentação política por parte da burguesia na 

consolidação de um projeto de sociedade em um novo nível de padrão 

desenvolvimentista. De acordo Martins (2005), o aparelho estatal assumiu o papel de 

importante organizador da acumulação privada, impulsionando e fortalecendo o capital 

estrangeiro e o capital nacional, implantando um amplo processo de restruturação do 

capital. Colaborando assim para o expressivo crescimento do capitalismo brasileiro, ás 

custas da, também crescente, exploração da classe trabalhadora. 

 

No quadro de crescente repressão política e de precarização das condições de 

vida dos trabalhadores brasileiros, o SESI desempenhou um papel importante 

na acomodação social e na contenção da insatisfação dos trabalhadores 

fabris, o que demandou certas adequações em sua estrutura. (MARTINS, 

2005, p. 132) 

 

Na contramão desse processo de esgotamento político e agravamento dos 

problemas sociais que o país enfrentava, a classe trabalhadora iniciava um forte 

processo reorganização e enfretamento com greves e protestos contra os ideais da 

burguesia industrial brasileira. Diante desse cenário, o SESI, para enfraquecer os 

conflitos e recompor um nível aceitável de harmonia social, passou a constituir 

programas sociais compensatórios de modo mais agressivo. 
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Nos anos seguintes, o Estado capitalista não mostra-se capaz de manter o ritmo 

acelerado de crescimento econômico o que ocasiona num período de recessão 

econômica acirrando ainda mais a exploração e o antagonismo entre o capital e o 

trabalho. Instalando assim um processo de abertura política e uma forte crise na 

hegemonia burguesa surgindo novos desafios à burguesia no Brasil. 

Sob esse cenário, o CNI, na década de 80, se viu obrigado a passar por um 

processo de modernização a fim dar conta das novas demandas da indústria nacional 

frente crise mundial e a substituição do paradigma taylorista-fordista por outro de base 

flexível. Assim são realizadas mudanças de competência nas estruturas e nos programas 

das entidades que compõem o CNI (SESI E SENAI) e que representam o capitalismo 

social no Brasil. 

A partir da necessidade dos empresários, onde a formação técnica dos 

operários já não era suficiente dentro de um novo modelo de produção, a atuação do 

SESI passou a ser mais abrangente, evoluindo da assistência para a promoção social em 

seu sentido mais amplo. Passando a ser responsável pela formação subjetiva desse novo 

trabalhador, adequada à acumulação flexível. 

 

Fica evidente que o órgão máximo de representação dos interesses da 

burguesia industrial brasileira procurou incorporar, em seu discurso e em 

suas práticas, algumas referências técnicas, organizativas e políticas mais 

compatíveis com o novo modelo de desenvolvimento que se processava em 

algumas partes do mundo capitalista, reformulando suas estratégias de 

obtenção do consenso em tempos de esgotamento do desenvolvimentismo. 

(MARTINS, 2005, p. 134) 

 

Frente às novas exigências, ao final da década de 80, o sistema sindical 

patronal consolidou uma importante fase de modernização de toda a sua estrutura a 

partir dos princípios de qualidade, eficiência e competitividade na indústria brasileira. 

 

Contudo, apesar do grande empenho do sistema sindical patronal em garantir, 

ao mesmo tempo, as mudanças substantivas no arcabouço material do Estado 

e a unidade política da classe burguesa em torno de um único projeto 
societário, é possível afirmar que esse organismo não foi capaz de conduzir 

um processo de reversão da crise de hegemonia burguesa dos anos 1980. 

(MARTINS, 2005, p. 139) 

  

Crise essa mantida até 1994, quando, a partir daí, a burguesia supera essa fase e 

cria condições objetivas para já no século XXI se consolidar enquanto classe dominante 

e dirigente no país. 



22 

 

Na década de 90, novas relações de trabalho formas estabelecidas a partir da 

adaptação à nova divisão internacional de trabalho no Brasil. A competitividade passou 

a ser a nova concepção na indústria brasileira exigindo novos procedimentos na forma 

de pensar a produção, através da redução de custos. 

Isso impôs mudanças ao SESI que passa a ter suas ações conduzidas a partir da 

questão da eficiência, influenciada pela concepção de qualidade total. O SESI teve seus 

recursos humanos e principalmente financeiros direcionados, prioritariamente, para 

projetos que apresentavam altos níveis de eficácia. Comprovando assim a sua 

importância e comprometimento, através de suas ações pedagógicas, para uma 

conformidade em relação ao projeto empresarial de modelo de sociedade. 

 

Com essa referência, o SESI iniciou experiências frutíferas de parcerias para 

desenvolver projetos destinados a elevar a capacidade intelectual e moral de 

frações da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, legitimar junto a toda 

sociedade determinadas noções de cidadania e democracia. (MARTINS, 

2005, p. 145) 

  

A busca pela responsabilidade social, nos anos 90, provoca mudanças e 

aprofundamento das intervenções empresariais no campo social através de um modelo 

educador incorporado pelo sindicato patronal. O SESI segue essa tendência, enquanto 

unidade de comercialização de serviços altamente profissional sob os princípios da 

responsabilidade social empresarial. 

Além disso, é na década de 90 que surge ao SESI a necessidade de 

autofinanciamento em decorrência da queda de sua arrecadação por causa da 

diminuição produtiva das atividades industriais brasileiras. 

 

Considerando que os objetivos iniciais desse organismo estavam baseados na 

educação moral e cívica, bem como na assistência aos trabalhadores 

industriais, de modo a assegurar a adaptação produtiva desses empregados ao 

mundo industrial, e que suas atividades eram financiadas com recursos 

obtidos pela cobrança realizada pela aparelhagem estatal junto à indústria, é 

possível verificar que o Sesi alterou significativamente sua forma de trabalho, 

seus mecanismos de financiamento e suas funções na atualidade. 
(MARTINS, 2005, p. 1172) 

 

 

Apesar do SESI ter se tornado uma empresa de prestação de serviços sociais, é 

possível constatar que promover a responsabilidade social ainda é a sua principal 

referência, sempre contribuindo para o fortalecimento da empresa. 
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Fica claro assim que criação do SESI faz parte da história de reorganização do 

sistema sindical patronal como uma das estratégias de obtenção de aceitação do modelo 

de sociedade capitalista. E que a sua função social sempre estará atrelada à função para 

qual foi criada – garantir a hegemonia burguesa. 
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2. Trabalho e trabalhadores: sujeitos/objeto do SESI. 

 

 
Desde as primeiras iniciativas de se levantar explicações sobre o processo de 

criação e desenvolvimento do homem, várias foram as teorias dirigidas a este fenômeno. 

Esse fato é até aceito se partirmos da compreensão do próprio grau de complexidade 

que é a formação humana, ainda mais quando tendemos à tentativa de considerar todos 

os fatores que determinam esse processo, bem como os seus diferentes graus de 

influencia nas diversas etapas, considerando desde sua gênese. 

Há duas linhas de explicação para o surgimento do Homem: a Criacionista e a 

Evolucionista. O Criacionismo defende que cada espécie foi criada separadamente por 

um artífice inteligente − Deus. Para os Evolucionistas a não vida teria dado a origem a 

vida e todas as espécies originaram-se de um ancestral comum, inclusive o Homem. 

Durante o processo de evolução do homem as determinações biológicas e sócio-

históricas assumem diferentes graus de influência. Na etapa de preparação biológica do 

Homem, as leis biológicas dominavam todo o processo de desenvolvimento humano. 

Numa segunda etapa, a da passagem ao homem, as relações sociais começam a aparecer 

influenciando agora as leis biológicas, ou seja, os meios de produção passam a 

determinar a evolução biológica do homem. Alcançando a terceira etapa, a do homem 

atual - Homo Sapiens - apenas as leis sócio-históricas controlarão sua evolução. Sendo 

que as mudanças biológicas não cessam, apenas deixam de serem expressivas a ponto 

de alterarem e influenciarem no processo.  

É com o surgimento da história social da humanidade que se encerra a fase das 

mudanças significativas da estrutura física do homem. A esse processo dá-se o nome de 

Hominização, ou seja, o homem se torna homem em seus aspectos físicos essenciais.  

 

Assim se desenvolvia o homem, tornando sujeito do processo social de 

trabalho, sob a ação de duas espécies de leis: em primeiro lugar, as leis 

biológicas, em virtude das quais os seus órgãos se adaptaram às condições e 

às necessidades da produção; em segundo lugar, às leis sócio-históricas. que 

regiam o desenvolvimento da própria produção e os fenômenos que ela 

engendra. (LEONTIEV, 1978, p. 2) 

 

A história social do homem se configura através da apropriação da natureza pelo 

homem, a fim de atender às necessidades a ele inerentes, processo definido como 
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trabalho. Que é atividade humana pelo fato de ser consciente, ou seja, o homem se 

difere do animal pela capacidade de transformar a natureza de acordo com as suas 

necessidades, tendo assim a capacidade de planejar a sua ação antes de materializá-la de 

fato. De acordo com Marx (2013, p. 211)  

 

Pressupomos o trabalho numa forma em que pertence exclusivamente ao 

homem. Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha 

envergonha mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de 

suas colmeias. Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor 

abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera. 

No fim do processo de trabalho obtém-se um resultado que já no início deste 

existiu na imaginação do trabalhador e, portanto idealmente. 

 

Ainda em contribuição Engels (2014) afirma que: 

 

[...] só o que podem fazer os animais é utilizar a natureza e modificá-la pelo 

mero fato de sua presença nela. O homem, ao contrário, modifica a natureza e 

a obriga a servir-lhe, domina-a. E aí está, em última análise, a diferença 

essencial entre o homem e os demais animais, diferença que, mais uma vez, 
resulta do trabalho.  

 

Esta atividade torna-se cada vez mais complexa determinada pelas próprias 

necessidades do homem o que reflete diretamente no processo de desenvolvimento das 

relações sociais. O homem, a partir de suas necessidades sociais, transforma a natureza 

criando instrumentos, bem como processos de construção dos mesmos através do 

trabalho que: 

 

[...], em um sentido geral, é a maneira como o homem se relaciona com a 

natureza que o cerca com a intenção de transformá-la e adequá-la às suas 

necessidades de sobrevivência (apropriação/objetivação). É pelo trabalho 

que o homem interage com a natureza modificando-a, produzindo 
conhecimento sobre a mesma, e modificando a si mesmo. (FREITAS, 

1995, p.97)  

 

O trabalho é assim, uma categoria social que determina e é determinada pelas 

necessidades sócio-históricas, e que se difere das demais atividades animais pelo fato de 

ser uma ação idealizada antes da sua concretização. Podemos concluir então que todo 

trabalho é uma atividade pela simples ação de transformar a natureza.  Mas que nem 

toda atividade é trabalho, pois ação de transformar a natureza nem sempre é 

previamente planejada, mentalmente, pelo seu agente.  
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De acordo com Saviani (2007) é o trabalho que define a essência humana. Isso 

porque a natureza por si só não é capaz de garantir a sobrevivência humana. É 

necessário que o homem se aproprie e aja sobre ela, transformando-a de acordo às suas 

necessidades. Daí podemos inferir que não é possível vida sem trabalho. E é ai que se 

encontra o sentido ontológico do trabalho, como uma categoria necessária e 

indispensável á vida, seja qual for a forma de sociedade.  

 

O trabalho, como criador de valores-de-uso, como trabalho útil, é 

indispensável à existência do homem — quaisquer que sejam as formas de 
sociedade —, é necessidade natural e eterna de efetivar o intercâmbio 

material entre o homem e a natureza e, portanto, de manter a vida humana. 

(MARX, 2013, p. 64-65) 

 

Porém, com a origem da propriedade privada, da produção de excedente e da 

divisão social do trabalho surge uma classe que não precisa mais trabalhar para 

sobreviver. Mas esse fato não anula a constatação do caráter ontológico do trabalho 

como uma atividade vital, isso porque, apesar do surgimento de uma classe que não 

precise diretamente do trabalho para viver, por ser detentora das terras/meios de 

produção, a mesma sobrevive do trabalho daqueles que não possuem suas próprias 

terras/meios de produção para produzirem.  

De outro lado, mas não em oposição, pelo menos no que se refere a nossa análise, 

já que reconhecemos essa oposição na prática ao admitir a dimensão ontológica como 

criadora do homem; com a dimensão histórica – trabalho escravo, servil e assalariado – 

como aquela que destrói o homem e suas capacidades, é possível identificar o sentido 

histórico do trabalho, já que este é executado de maneiras diferentes dependendo 

diretamente do tipo de sociedade e do seu modo de produção. Ou seja, o trabalho 

assume diferentes formas ao longo da história. 

 

Só podemos entender o trabalho em sua dimensão ontológica por entender a 

dimensão histórica. Ou seja, ainda que realizado nos moldes escravistas e 
servis, o trabalho continuou a ser condição vital para a espécie humana 

garantindo, assim, sua dimensão ontológica. (DIAS JUNIOR, 2013, p. 34)  

 

E é no modo de produção capitalista, com o modelo de trabalho assalariado, que 

de forma mais clara, podemos identificar o duplo caráter do trabalho: como atividade 

vital que, sob determinadas condições objetivas, se torna desumanizador; mais 
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precisamente, nas condições objetivas capitalistas, trata-se de um trabalho alienado – 

estranhado. (DIAS JUNIOR, 2013, p. 35) 

A fim de aprofundar a discussão de trabalho alienado e trabalho estranhado se faz 

necessário abordarmos as duas categorias de trabalho.  

O trabalho material é aquele em que o homem ao transformar a natureza, a fim de 

garantir a sua subsistência material, gera um produto material. Ou seja, o seu trabalho é 

impresso materialmente, como exemplo temos a fabricação de uma cadeira, de um carro 

e a construção de uma casa.  

Já o trabalho não material é aquele que antecipa em ideias o objeto da ação, e 

pode ser observado na construção de conhecimentos, ideias e atitudes. Este ainda pode 

ser dividido em mais duas categorias: a que o produto se separa do produtor e há um 

intervalo entre a produção e o consumo, tendo como exemplo o livro. E a que o produto 

não se separa do produtor e que ao mesmo tempo em que é produzido também é 

consumido, como exemplo temos a realização de uma aula nos moldes tradicionais, que 

no mesmo instante em que é produzida por um professor, também é consumida por um 

aluno.  

É através do trabalho que o homem, determinado pelas necessidades materiais, 

materializa algo que antes só existia dentro dele, externando e objetivando algo que se 

encontrava apenas do campo das ideias. A este processo damos o nome de Objetivação. 

Mas é com a divisão social do trabalho, condição de sua existência, que o produto 

do trabalho é transformado num objeto destinado a troca – a mercadoria, que segundo 

Marx (2013) é, antes de mais nada,  um objeto externo, uma coisa que, por suas 

propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem delas, 

provenham do estômago ou da fantasia.  

Esta, apesar de ainda ser resultado de uma atividade humana — o trabalho, não 

mais imprime o seu caráter fundante, que é atender as necessidades imediatas do 

homem à sua sobrevivência. Pelo contrário, o homem não mais se reconhece naquele 

produto. Sendo que quando o resultado de seu trabalho assume o caráter de mercadoria, 

ele não apenas se aliena do produtor como também passa por um processo de 

estranhamento, já que no Capitalismo, enquanto condição sócio histórica, o produto do 

trabalho será apropriado pela classe que não o produziu.  

Assim podemos inferir que o processo de alienação do trabalho é condição a ele 

inerente, já que a partir do momento que o homem externa algo que antes estava dentro 

dele, o mesmo aliena-se do produto. Já o processo de estranhamento se dá por um 
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fenômeno sócio histórico, determinado intimamente pelo modo de produção, já que o 

produto do trabalho, já alienado, será apropriado por uma classe diferente daquela que o 

produziu.  

Chamamos atenção aqui, ao fato de que esse processo de estranhamento não 

ocorre apenas em relação ao resultado do trabalho — o produto/a coisa, mas ocorre 

também em relação ao processo de criação do mesmo, ou seja, o próprio trabalho. 

Decorre de que, como afirma Marx (2013) no estranhamento do objeto do trabalho 

resume-se somente o estranhamento, a exteriorização na atividade do trabalho mesmo. 

Isso porque o trabalhador não se reconhece no trabalho, pelo contrário, nega-se nele, já 

que é uma atividade forçada e que não o pertence, não o pertencendo também o produto 

do mesmo. O homem assim estranha-se de si da mesma forma como se estranha do 

objeto, fruto do trabalho estranhado. 

  

Chega-se, por conseguinte, ao resultado de que o homem (o trabalhador) só 

se sente como [ser] livre e ativo em suas funções animais, comer, beber e 

procriar, quando muito ainda habitação, adornos etc., e em suas funções 

humanas só [se sente] como animal. O animal se torna humano e o humano, 

animal. (MARX, 2008, p. 83) 

 

A mercadoria, em seu cerne, possui valor-se-uso, que nada mais é que a utilidade 

do objeto que é determinado pelas propriedades que lhe são inerentes, e que só se 

concretiza através da sua utilização ou consumo. Ou seja, uma bola (resultado de 

trabalho/mercadoria) possui valor-de-uso (chutar, carregar, arremessar, quicar) que é 

determinado por suas propriedades (forma, peso, textura) e que se materializam na sua 

utilização (jogo de futebol, de basquete).  

O valor-de-uso, só possui valor pois é nele que se materializa o trabalho humano. 

E esse valor é determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário para a 

fabricação no mesmo, que segundo Marx (2013, p. 61) é o tempo de trabalho requerido 

para produzir-se um valor-de-uso qualquer, nas condições de produção socialmente 

normais existentes e com o grau social médio de destreza e intensidade do trabalho. Ou 

seja, esse tempo gasto na produção de um produto qualquer, não é algo particular, que 

irá depender da agilidade específica de cada trabalhador, pois se assim fosse não poderia 

haver um unidade de valor. O trabalho socialmente necessário é determinado 

socialmente pelas mais variadas circunstâncias, resultando assim em tempos médios que 

determinam valores específicos para cada tipo de mercadoria. 
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A partir do valor-de-uso é possível se estabelecer o valor de troca, expressão do 

valor. Você não vai ao supermercado comprar duas horas de trabalho, mas, 10 R$ de 

determinada mercadoria. Esta expressão do valor é seu valor de troca, que de acordo 

com Marx (2013, p.58) revela-se, de início, na relação quantitativa entre valores-de-

uso de espécies diferentes, na proporção em que se trocam, relação que muda 

constantemente no tempo e no espaço. Que só podem ser de espécies diferentes pois, 

sendo de mesma espécie, ou seja, tendo o mesmo valor-de-uso, não se justificaria a 

troca. 

O termo “de início” utilizado pelo autor se fez necessário na definição aqui 

utilizada, pois em segunda estância, o valor-de-troca de um produto em relação ao outro 

se dá como resultado da quantidade de trabalho socialmente necessário despendido na 

fabricação individual dos mesmos. Ou seja, um produto (resultado de trabalho) só pode 

ser trocado por um outro (resultado de trabalho)  quando se consegue equiparar as 

quantidades de trabalho neles materializados. Igualando, por conseguinte, a quantidade 

de valor-de-uso. Sendo assim é uma relação quantitativa de valor-de-uso (que é uma 

categoria qualitativa que materializa uma quantidade de trabalho útil).  

Assim como a mercadoria que se apresenta como valor de uso e valor de troca, o 

trabalho também possui o seu duplo caráter. Para se produzir um valor-de-uso é 

necessária uma atividade produtiva específica adequada á uma determinada finalidade. 

Assim, valores-de-uso distintos requerem trabalhos qualitativamente diferentes. Se 

assim não fosse, não poderiam entre eles estabelecer uma relação de mercadoria. E é 

dessa relação que se origina a divisão social do trabalho.  

 

No conjunto formado pelos valores-de-uso diferentes ou pelas mercadorias 
materialmente distintas, manifesta-se um conjunto correspondente dos 

trabalhos úteis diversos — classificáveis por ordem, gênero, espécie, 

subespécie e variedade — , a divisão social do trabalho. (MARX, 2013, p.64) 

 

Já quando o trabalho se expressa como valor, é deixado de lado as diferenças 

qualitativas dos valores-de-uso, e considera-se apenas a substância comum, ou seja, o 

que Marx (2013) chama de expressões objetivas de trabalho de natureza igual, que na 

verdade seria levar em consideração apenas o dispêndio de trabalho humano geral, não 

considerando assim suas especificidades.  

Pela existência, na sociedade burguesa, de diferentes qualificações de trabalho, o 

trabalho humano geral precisa ser reduzido à uma proporção de trabalho simples para 
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assim ser quantificado, isso que dizer que sempre que existir um trabalho mais 

qualificado ele equivalerá á uma determinada quantidade de dispêndio de trabalho 

simples (no sentido fisiológico), que seria aquele trabalho que qualquer homem comum 

consegue realizar independente de uma educação específica. 

 

O trabalho simples médio muda de caráter com os países e estágios de 

civilização, mas é dado numa determinada sociedade. Trabalho complexo ou 

qualificado vale como trabalho simples potenciado ou, antes, multiplicado, de 

modo que urna quantidade dada de trabalho qualificado é igual a uma 

quantidade maior de trabalho simples. A experiência demonstra que essa 

redução sucede constantemente. Por mais qualificado que é o trabalho que 

gera a mercadoria, seu valor a equipara ao produto do trabalho simples e 

representa, por isso, uma determinada quantidade de trabalho simples. As 
diferentes proporções em que as diversas espécies de trabalho se reduzem a 

trabalho simples, como sua unidade de medida, são fixadas por um processo 

social que se desenrola sem dele terem consciência os produtores, parecendo-

lhes, por isso, estabelecidas pelo costume. (MARX, 2013, p.66) 

  

Dessa forma, é possível inferir que o trabalho que resulta dispêndio de força 

humana específico para um determinado fim gera um valor-de-uso. Em contra partida, o 

trabalho, resultado do dispêndio de força humana no sentido fisiológico, comum a todo 

homem produtivo, gera valor de mercadoria. Seria o aspecto qualitativo do trabalho (no 

sentido de sua especificidade adequada á um determinado fim) em contraposição ao 

aspecto quantitativo do trabalho (comum e simples). Mas tal qual valor de uso e valor 

de troca, acontecem concomitantemente em determinadas condições sócio históricas. 

A mercadoria cristaliza então o trabalho humano utilizado em sua produção na 

forma de valor, assim ela possui um valor social que só se materializa na relação social 

de troca. Já que, primariamente ele se apresenta ao mundo apenas pelo seu valor de uso 

como produto do trabalho destinado apenas a atender as necessidades humanas. 

É possível afirmar que o próprio trabalho, ou mais especificamente, a força de 

trabalho, também assume o caráter de mercadoria; já que pelo mesmo, se é possível 

pagar pelo direito de sua utilização por um tempo determinado, assim necessário, para 

que o mesmo não passe a ser trabalho escravo.  

Assumindo então esse carácter, é possível, assim como em qualquer outra 

mercadoria, definir o valor do trabalho ou da força de trabalho, que para Marx (2013) é 

determinado pelo valor dos meios de subsistência necessários para produzir, 

desenvolver, manter e perpetuar a força de trabalho. Isso porque, assim como nas 

demais mercadorias, o seu valor também é determinado pela quantidade de trabalho 
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nele cristalizado, ou seja, quantidade de trabalho necessário à sua produção. Que é 

determinado pela quantidade dos meios de subsistência necessário para o seu 

desenvolvimento e manutenção e para a de seus dependentes, que no futuro irá formar a 

nova classe trabalhadora, assim como ocorre com as máquinas que ao longo dos anos 

precisam ser substituídas por novas. 

Pela venda da força de trabalho, o trabalhador perde o direito ao produto ou valor 

por ele criado, já que o mesmo foi resultado do trabalho realizado no intervalo de tempo 

vendido ao capitalista, que agora passa a ser proprietário também do fruto do trabalho. 

Além disso, na sociedade capitalista (de trabalho assalariado e estranhado), o 

valor que o proprietário dos meios de produção, o capitalista, paga pelo trabalho do 

operário assalariado, equivale apenas a uma parte da força de trabalho por ele 

forçosamente disponibilizada. Ou seja, uma parte das horas trabalhadas pelo operário 

gera produtos/valor suficiente que garantem a sua subsistência; que é exatamente o 

valor pago pelo capitalista. Já a outra parte gera produtos/valor excedentes, que formará 

a mais-valia. 

 

A taxa de mais-valia, se todas as outras circunstâncias permanecerem 

invariáveis, dependerá da proporção entre a parte da jornada de trabalho 

necessária para reproduzir o valor da força de trabalho e o excedente de 

tempo, ou sobretrabalho, realizado para o capitalista. Dependerá, por isso, da 
proporção em qual jornada de trabalho é prolongada além do tempo durante o 

qual o operário, com o seu trabalho, reproduz apenas o valor de sua força de 

trabalho, ou repõe o seu salário. (MARX, 2013, p. 74) 

 

A mais valia então é o resultado da diferença entre o valor do tempo total de 

produção do trabalhador e o valor por ele recebido. O que permite concluir que parte da 

força de trabalho dispendida pelo trabalhador não é remunerada pelo capitalista, ou seja, 

o salário pago ao trabalhador equivale a uma pequena porcentagem do que por ele foi 

produzido. E é essa relação que mantem o sistema capitalista como um todo, é o que 

nos esclarece Marx (2013) ao afirma que esse tipo de troca entre o capital e o trabalho 

é que serve de base à produção capitalista, ou ao sistema de trabalho assalariado e tem 

de conduzir, sem cessar, à constante reprodução do operário como operário e do 

capitalista como capitalista. A relação entre o trabalhador e o capitalista no mundo do 

trabalho é assim o oxigênio do sistema Capitalista. 

E é com o objetivo de aumentar a mais valia a partir da ampliação da produção em 

um menor espaço de tempo e dos lucros dos donos dos meios de produção, que surge o 
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Taylorismo e o Fordismo enquanto formas de organização da produção industrial 

revolucionando o sistema fabril no início do século XX. 

Esses dois sistemas visavam á racionalização extrema da produção. No 

Taylorismo o trabalhador deveria executar apenas a sua tarefa num menor tempo 

possível sem necessariamente conhecer o processo produtivo como um todo, que era de 

responsabilidade do gerente. Já o Fordismo, teve como principal característica a 

introdução das linhas de produção onde cada operário era responsável pela realização de 

uma atividade específica enquanto o automóvel era montando se movendo por toda a 

fábrica em uma esteira.  

 

De maneira sintética, podemos indicar que o binômio taylorismo/ fordismo, 

expressão dominante do sistema produtivo e de seu respectivo processo de 

trabalho, que vigorou na grande indústria, ao longo praticamente de todo 

século XX, sobretudo a partir da segunda década, baseava-se na produção em 

massa de mercadorias. que se estruturava a partir de uma produção mais 

homogeneizada e enormemente verticalizada. Na indústria automobilística 

taylorista e fordista, grande parte da produção necessária para a fabricação de 

veículos era realizada internamente. Recorrendo-se apenas de maneira 

secundária ao fornecimento externo, ao setor de autopeças. Era necessário 

também racionalizar ao máximo as operações realizadas pelos trabalhadores, 

combatendo o "desperdício" na produção, reduzindo o tempo e aumentando o 
ritmo de trabalho, visando a intensificação das formas de exploração. 

(ANTUNES, 2009, p. 23) 

 

Ambos permitiram uma grande acumulação de capitais durante um longo período, 

mas a partir do início da década de 70 o Capitalismo começou a apresentar sinais de sua 

crise que segundo Antunes (2009, p. 31-32) foram:  

 

[...] a queda da taxa de lucro, [...] pelo aumento do preço da força de trabalho, 

[...] o esgotamento do padrão de acumulação [...] pela incapacidade de 

responder à retração do consumo que se acentuava. [...] hipertrofia da esfera 

financeira, que ganhava relativamente autonomia frente aos capitalistas 

produtivos, [...] a maior concentração de capitais graças às fusões entre as 

empresas monopolistas e oligopolistas; a crise do Welfare State ou do 
“Estado do bem-estar” [...] incremento acentuado das privatizações, [...]. 

 

Estes provocaram uma queda expressiva na taxa de lucro o que causou uma crise 

estrutural do capital. E como resposta a essa crise, iniciou-se um processo de 

restruturação do capital que buscou reorganizar o seu processo produtivo bem como 

recuperar a sua hegemonia social. 
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A crise do padrão de acumulação taylorista/fordismo, que aflorou em fins dos 

anos 60 e início dos 70 — em verdade, expressão de uma crise estrutural do 

capital que se estende até os dias atuais —, fez com que, entre tantas outras 

consequências, o capital implementasse um vastíssimo processo de 

reestruturação, visando à recuperação do seu ciclo reprodutivo e, ao mesmo 

tempo, reposição de seu projeto de dominação societal, abalados pela 

confrontação e conflitualidade do trabalho que questionaram alguns dos 

pilares da sociabilidade do capital e de seus mecanismos de controle social. 

(ANTUNES, 2002,  p.38-39) 

 

E foi nesse cenário, movido pela concorrência dentro do próprio capital e pela 

necessidade de conter as lutas sociais decorrentes do mundo do trabalho, que o ocidente 

resolveu se render ao modelo Japonês, o Toyotismo, como possível padrão de superação 

à crise. Isso porque, esse modelo se mostrou como uma experiência eficaz de 

reestruturação produtiva, já que foi capaz de promover um considerável avanço do 

capitalismo no Japão. País este que tinha sido derrotado no pós-guerra, mas que logo 

assumiu lugar de destaque no mundo capitalista.  

O Toyotismo ou Acumulação Fexível, leva esse nome por ter sido desenvolvido 

no seio da fábrica da Toyota, empresa que foi considerada como uma das maiores 

empresas do mundo na fabricação de veículos automotivos, no Japão pós 45, sucedendo 

o Fordismo. E ele se diferencia do modelo fordista pelos seguintes aspectos: 

 

1) é uma produção muito vinculada a demanda, visando atender às 

exigências mais individualizadas do mercado consumidor diferenciando-

se da produção em série e de massa do taylorismo/fordismo. Por isso sua 

produção é variada e bastante heterogênea, ao contrário da 

homogeneidade fordista; 2) fundamenta-se no trabalho operário em 

equipe, com multivariedade de funções, rompendo com o caráter 

parcelar típico do fordismo; 3) a produção se estrutura num processo 
produtivo flexível, que possibilita ao operário operar simultaneamente 

várias máquinas (na Toyota, em media até 5 máquinas), alterando-se a 

relação homem máquina na qual se baseava o taylorismo/fordismo: 4) 

tem como principio o Just In time, o melhor aproveitamento possível do 

tempo de produção: 5) funciona segundo o sistema de kanban, placas ou 

senhas de comando para reposição de peças e de estoque. No toyotismo, 

os estoques são mínimos quando comparados ao fordismo; 6) as 

empresas do complexo produtivo toyotista, inclusive as terceirizadas, 

tem uma estrutura horizontalizada. ao contrário da verticalidade fordista. 

Enquanto na fábrica fordista aproximadamente 75% da produção era 

realizada no seu interior, a fábrica toyotista é responsável por somente 
25% da produção, tendência que vem se intensificando ainda mais. Essa 

última prioriza o que é central em sua especialidade no processo 

produtivo (a chamada "teoria do foco”) e o transfere a terceiros grande 

parte do que antes era produzido dentro de seu espaço produtivo. Essa 

horizontalizarão estende-se às subcontratadas, as firmas "terceirizadas”. 

acarretando a expansão dos métodos e procedimentos para toda a rede de 

fornecedores. Desse modo, flexibilização. terceirização. subcontratação, 

CCQ. controle de qualidade total, kartban, just in time, kaizen, team 

work, eliminação do desperdício, "gerência participativa, sindicalismo de 
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empresa, entre tantos outros pontos, são levados para um espaço 

ampliado do processo produtivo; 7) organiza os Círculos de Controle de 

Qualidade (CO), constituindo grupos de trabalhadores que são instigados 

pelo capital a discutir seu trabalho e desempenho. com vistas a melhorar 

a produtividade das empresas, convertendo-se num importante 

instrumento para o capital apropriar-se do savoir-faire intelectual e 

cognitivo do trabalho, que o fordismo desprezava; 8) 0 toyotismo 

implantou o "emprego vitalício para uma parcela de trabalhadores das 

grandes empresas (cerca de 25 a 30% da população trabalhadora, onde se 
presenciava a exclusão das mulheres), além de ganhos salariais 

intimamente vinculados ao aumento da produtividade. O "emprego 

vitalício" garante ao trabalhador japonês que trabalha nas fábricas 

inseridas nesse modelo a estabilidade do empregado, sendo que aos 55 

anos o trabalhador é deslocado para outro trabalho menos relevante, no 

complexo de atividades existentes na mesma empresa. (ANTUNES, 

2009,  p. 53). 

 

Basicamente o Toyotismo se caracteriza por flexibilizar a produção de 

mercadorias, rompendo assim com o padrão fordista de produção em massa, que nesse 

novo modelo passa a variar de acordo com a demanda, abrindo mão da estocagem 

máxima de matérias de matérias-primas e de produtos maquinofaturados. 

 Porém esse modelo, ao ser adotado no ocidente, sofreu diversas adaptações. Isso 

porque os elementos já incorporados no Japão foram mesclados àqueles já existentes 

nas práticas até então desenvolvidas nos países que optaram por esse padrão de 

produção resultando assim em processos particularizados, dependendo da realidade de 

cada país a que se destina. 

Para Antunes (2009) as mutações em curso são expressão da reorganização do 

capital com vistas à retomada do seu patamar de acumulação e ao seu projeto global de 

dominação. Para tal o Toyotismo lança mão de artifícios como a qualidade dos 

processos produtivo. Recorrendo a uma frase, muito usada popularmente de que “as 

coisas de antigamente duravam mais”, fica fácil entender do que estamos falando. Trata-

se de reduzir a taxa do valor se uso de cada mercadoria (sua qualidade), obedecendo à 

prerrogativa de que quanto mais “qualidade total” um produto tiver, menor será sua vida 

útil. Vetando assim o desenvolvimento de práticas produtivas que visem à durabilidade 

do produto. Ou seja, a “qualidade total” não pode contrapor-se a diminuição da taxa de 

valor de uso da mercadoria. Isso permite o aumento da necessidade de uma rápida 

reposição do produto no mercado, o que acelera o ciclo produtivo, favorecendo o 

aumento do acúmulo de capital. 

Além da implantação do sistema just-in-time (em tradução literal: “em cima da 

hora”), que funciona com a combinação entre os sistemas de fornecimento de matérias-
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primas, de produção e de venda. Ou seja, a importação das matérias-primas e a 

fabricação do produto acontecem de forma combinada com os pedidos dos 

consumidores, em comprimento a um prazo de entrega. Quem determina assim o 

volume de produção é a demanda gerada previamente pelo pedido do consumidor. O 

que garante que não haverá queda do preço dos produtos devido ao sistema não permitir 

uma produção de oferta maior que a procura, protegendo assim os lucros dos 

investidores. Além das empresas economizarem dinheiro e espaço com a estocagem de 

produtos e matérias primas. 

Para Antunes (2009, p.54) o Toyotismo  

 

[...] se fundamenta num padrão produtivo organizacional e tecnologicamente 

avançado, resultado da introdução de técnicas de gestão da força de trabalho 

próprias da fase informacional, bem como da introdução ampliada dos 

computadores no processo produtivo e de serviços. Desenvolve-se em uma 

estrutura produtiva mais flexível, recorrendo frequentemente à 

desconcentração produtiva, às empresas terceirizadas etc. 

 

O que decorre na intensificação da exploração da força de trabalho através da 

diminuição ou eliminação do trabalho que não produz valor. Ocasionando uma mudança 

da configuração da empresa considerada altamente lucrativa, que deixa de ser aquela 

com um número alto no quadro de funcionários, algo bem característico do modelo 

Taylorismo/Fordismo, para ser aquela outra com um reduzido número de funcionários, 

mas que possuem maiores índices de produtividade e, portanto, mais intensificação e 

mais exploração. 

Assim, a adoção do modelo Toyotista nos países ocidentais provoca 

consequências no mundo do trabalho como: desregulamentação de direitos trabalhistas, 

fragmentação na classe trabalhadora, terceirização e consequente precarização da força 

de trabalho e enfraquecimento do sindicalismo. Consequências evidenciadas ainda nos 

dias atuais. 
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3. O programa SESI ginástica na empresa – SGE 

 

 
Esse capítulo é dedicado ao nosso objeto de estudo – a Ginástica Laboral.  Nele 

abordaremos inicialmente a Ginástica Laboral nos moldes tradicionais, iniciando com 

um retrato histórico, afim de compreendermos a dimensão história dessa área do 

conhecimento. Trataremos também de conceitos, características e especificidades no 

trato com a GL. 

No segundo momento apresentaremos o serviço SGE oferecido pelo SESI. 

Tentaremos, através de um breve resumo, trazer informações que permita a 

compreensão de como esse programa está organizado, através do entendimento de sua 

missão, objetivo, características, conteúdo, metodologia e avaliação. 

Esse capítulo busca assim oferecer elementos que nos permita comparar a 

Ginástica Laboral Convencional com a proposta do SESI Ginástica na Empresa, 

idealizada pelo Serviço Social da Indústria.  

 

 

3.1. Ginástica laboral convencional 
 

Iniciaremos esse capítulo fazendo um breve histórico para compreendermos 

como se deu a construção desse conhecimento, mesmo constatando que ainda não há 

uma considerável literatura que traga registros da história da GL, tanto no âmbito 

nacional como no internacional. 

No Brasil, em 1901, ocorreu o primeiro registro de atividades esportivas dentro 

de uma empresa. Trabalhadores da fábrica de tecidos Bangu, situada no Rio de Janeiro, 

se reuniam para a prática de atividades físicas em um campo de futebol. 

Já em 1925, a ginástica laboral surge, na Polônia, como uma nova atividade 

física. Tratava-se de uma ginástica de pausa destinada aos operários. É nesse mesmo 

período que é criado o primeiro material didático sobre a GL, um pequeno livro 

chamado Ginástica de Pausa, editado nesse mesmo país. A GL foi disseminada, poucos 

anos depois, em países como Holanda, Rússia, Alemanha Oriental, Bulgária, entre 

outros. 

No Japão, em 1928, a ginástica foi implantada para os funcionários dos 

correios, realizadas antes do início do expediente. A prática da ginástica no Japão foi 

adotada não só por empresas, como também por outros setores da sociedade, é o que 

nos afirma Lima:  

 

No dia 1º de novembro de 1928, em comemoração a posse do Imperador 

Hiroshito, foi regulamentada no Japão a prática de Rádio Taissô (ginástica 
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pelo rádio) adotada por empresas, serviços e escolas como uma atividade 

diária para descontração e cultivo da saúde. (LIMA, 2007, p. 24) 

 

Após a regulamentação, sua prática tornou-se quase obrigatória. A Rádio 

Taissô trata-se de uma ginástica transmitida através do rádio, pela emissora estatal 

NHK, para todo território nacional. Não tem contra indicação em relação à idade dos 

participantes e pode ser realizada em qual lugar e em qualquer horário. Vários 

benefícios são relacionados à sua prática como: melhora da produtividade nas 

indústrias, melhora do rendimento em cursos e escolas e aumento na longevidade da 

população japonesa. 

De acordo com Mendes e Leite, 

 

Após a Segunda Guerra, o programa se espalhou por todo o país; e hoje mais 

de um terço dos trabalhadores japoneses se exercitam nos pátios das fábricas 

e cantam hinos de suas empresas. Em horário pré-determinado, liga-se o 

rádio e as pessoas seguem os exercícios rítmicos de forma orientada. 

(MENDES e LEITE, 2014, p. 22) 

 

Em 1930 foram construídos quadras e campos em várias indústrias têxteis na 

região de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, o que considera-se uma iniciativa avançada 

até hoje. Além disso, empresas como Banco do Brasil, Light & Power e Caloi, já 

ofereciam opções de esporte e lazer no Brasil. 

Nesse mesmo período, países da Europa como França, Bélgica e Suécia 

adotam a GL e desenvolvem estudos na área objetivando conhecer melhor os benefícios 

desse tipo de atividade física. 

O SESI, em 1947, reuniu pela primeira vez no dia 1º Maio, no estádio do 

Pacaembu em São Paulo, 2.500 atletas/operários de 150 empresas num torneio que 

levava o nome de Jogos Desportivos Operários. O evento durou quatro dias com 

competições esportivas e tinha como objetivo prestar uma homenagem aos funcionários 

da indústria bem como incentivar a prática de atividades físicas. Hoje esse evento 

continua a ser realizado todos os anos com o nome de Jogos do SESI e passou a ser 

considerado um evento/serviço sócio-educativo. 

No Brasil, a Ginástica Laboral foi introduzida em 1969, através da Ginástica 

Matinal realizada por um grupo de professores de Educação Física na cidade do Rio de 

Janeiro, nos estaleiros Ishikawajima do Brasil. 
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No Brasil, a ginástica laboral, que precedia a ida dos funcionários aos postos 

de trabalho, foi introduzida em 1969 pelos executivos nipônicos da 

Ishikawajima Estaleiros, uma indústria de construção naval do Rio de 

Janeiro. Os diretores e os operários dividiam-se em grupos de 20 e 30 pessoas 

para se dedicarem a exercícios físicos voltados à coluna vertebral, ao abdome 

e ao aparelho respiratório. Os 8 minutos de ginástica laboral preparatória 

eram a primeira tarefa do dia que o trabalhador realizava, executada de forma 

obrigatória e remunerada. (MENDES e LEITE, 2014, p. 22) 

 

Ainda no Brasil, em 1973, a Escola de Educação Feevale no Rio Grande do 

Sul, desenvolveu um projeto de Educação Física Compensatória e Recreação, baseada 

em análises biomecânicas, iniciando assim os estudos sobre a GL no Brasil. 

A GL convencional pode ser definida como um conjunto de atividades 

realizadas no ambiente de trabalho, que visa minimizar os efeitos colaterais causados 

pelas mobilizações de estruturas musculares no desempenho das funções necessárias 

para a sua execução. 

De acordo com Lima a Ginástica Laboral  

 

[..] pode ser conceituada como um conjunto de práticas físicas elaboradas a 

partir da atividade profissional exercida durante o expediente, visando 

compensar as estruturas mais utilizadas no trabalho, relaxando e tonificando-

as, e ativar as que não são tão requeridas. (LIMA, 2007, p. 28) 
 

Já de acordo com Mendes e Leite 

 

A GL busca criar um espaço, no qual os trabalhadores, por livre e espontânea 

vontade, exercem várias atividades e exercícios físicos, que são muitos mais 

do que um condicionamento mecânico, repetitivo e autômato. A GL deve ser 

muito bem planejada e variada, por se tratar de uma pausa ativa no trabalho e 

servir para quebrar o ritmo da tarefa que o trabalhador desempenha, 
funcionando como ruptura da monotonia. (MENDES e LEITE, 2014, p. 23) 

 

A GL é realizada, sempre no ambiente de trabalho e tem como principal 

objetivo minimizar as tensões musculares causadas pelas tarefas realizadas em 

decorrência das funções exercidas nos postos de trabalho. Servindo assim de auxílio na 

prevenção de possíveis lesões. Além disso, busca trabalhar também a consciência, 

autoestima e a melhora do relacionamento consigo mesmo, com os outros e com o 

meio. Assim como afirma Mendes e Leite (2014) os objetivos da GL estão envolvidos 

na prevenção e em auxiliar na reabilitação das doenças que o trabalho repetitivo, 
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monótono e estressante pode acarretar aos trabalhadores. Por isso então pensar na 

dimensão física e psíquica do indivíduo. Segundo Lima  

 

A GL é um meio de valorizar e incentivar a prática de atividades físicas como 

instrumento de promoção da saúde e do desempenho profissional. Dessa 

forma, valendo-se da diminuição do sedentarismo, do controle do estresse e 
da melhoria da qualidade de vida, o aumento do desempenho profissional, 

pessoal e social, ocorrerão naturalmente. (LIMA, 2007, p. 29) 

 

Pensando nos objetivos mais técnicos, a GL visa à adaptação fisiológica 

(aumento da temperatura corporal, tecidual e da circulação sanguínea), física 

(flexibilidade, mobilidade articular, força e postura) e psíquica (questões 

comportamentais) do indivíduo no ambiente de trabalho.  

Essa ginástica é executada em intervalos, dos postos de trabalho, de 5 á 10 

minutos. Essa duração dependerá do horário determinado e do objetivo para a realização 

da mesma.  

De acordo com a divisão proposta por Lima (2007), há três tipos GL: a 

Ginástica de Aquecimento ou Preparatória, a Ginástica Compensatória ou de Pausa e a 

Ginástica de Relaxamento ou Final de Expediente. A autora assim as define a Ginástica 

de Aquecimento ou Preparatória como a 

 

Ginástica com duração aproximada de 5 a 10 minutos, realizada antes do 

início da jornada de trabalho ou nas primeiras horas. Tem como objetivo 

principal preparar os funcionários, aquecendo, sobretudo, os grupos 

musculares que serão solicitados em suas atividades profissionais, 

proporcionando maior disposição. (LIMA, 2007, p. 33) 

 

A Ginástica Preparatória ocorre quando os trabalhadores chegam à fábrica. Isso 

pode ser pela manhã, á tarde ou á noite, de acordo com o turno de trabalho do 

funcionário. Antes de assumir os seus postos de trabalho, os funcionários são 

submetidos a exercícios de força, velocidade e resistência, visando o aquecimento e a 

preparação dos grupos musculares que serão solicitados na execução das atividades 

próprias do seu posto de trabalho. Assim, tem o objetivo de “acordar” o indivíduo como 

um todo para assumir as suas funções, evitando assim possíveis acidentes, doenças 

ocupacionais e um maior rendimento desde os momentos iniciais da jornada de 

trabalho.  
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Já a Ginástica Compensatória ou de Pausa é definida pela mesma autora como 

a 

 

Ginástica com duração de aproximadamente 10 minutos e realizada durante a 

jornada de trabalho no horário. Interrompe a monotonia operacional, com a 

realização de exercícios específicos de compensação para esforços repetitivos 
ou estruturas sobrecarregadas, e as posturas solicitadas no posto de trabalho. 

(LIMA, 2007, p. 35) 

 

Durante a rotina de trabalho, por causa do trabalho repetitivo, o indivíduo tende 

a realizar a suas tarefas de forma mecanizada ou a criar vícios posturais, o que é muito 

propício á ocasionar erros levando assim á acidentes. Além disso, a solicitação dos 

mesmos grupos musculares durante horas leva á fadiga, condição que reduz a 

capacidade do indivíduo de continuar realizando sua tarefa. No caso da Ginástica de 

Pausa, como o próprio nome já diz, ela ocorre durante uma pausa/parada da tarefa que 

estava sendo executada. Essa pausa pode ser realizada em qualquer momento da jornada 

de trabalho, desde que após um maior período de trabalho. Nela são realizados 

exercícios físicos que trabalham os músculos poucos solicitados assim como exercícios 

de relaxamento para grupos musculares muito solicitados durante as atividades no 

trabalho. Assim, segundo Mendes e Leite (2014) essa ginástica visa alcançar o 

equilíbrio físico para a execução de tarefas, bem como diminuir as tensões musculares 

provocadas pelas posturas estáticas e unilaterais e interromper a fadiga. 

E finalmente a Ginástica de Relaxamento ou Final de Expediente, Lima (2007) 

define como a  

 

Ginástica com duração aproximada de 10 minutos, baseada em exercícios de 

alongamento e relaxamento muscular, realizada no final do expediente, com 

o objetivo de oxigenar as estruturas musculares envolvidas na tarefa diária. 

(LIMA, 2007, p. 37) 

 

A Ginástica de Relaxamento é realizada após o termino do expediente e é 

indicada principalmente, para aliviar as tensões acumuladas durante toda a rotina de 

trabalho. Nela são realizadas geralmente exercícios de alongamento, relaxamento e/ou 

massagens. Sempre voltados aos grupos musculares mais atingidos durante toda a 

jornada de trabalho. 
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Essa classificação proposta pela autora está relacionada diretamente ao horário 

escolhido para a realização da ginástica. Mas ainda há uma classificação da GL de 

acordo com o objetivo a ser alcançado com a execução da mesma.  

Trata-se da Ginástica Corretiva que segundo Mendes e Leite (2014) visa 

reestabelecer o equilíbrio muscular e articular, utilizando exercícios físicos específicos 

para alongar os músculos que estão encurtados e fortalecer os que estão enfraquecidos. 

É destinada á um grupo reduzido de pessoas selecionadas de acordo um mesmo 

problema postural ou uma mesma queixa de dor. É realizada em um horário a parte da 

GL geral. E da Ginástica de Conservação ou Manutenção, que busca garantir um 

equilíbrio das funções fisiológicas do funcionário. Visa assim prevenir ou controlar 

doenças como cardiopatias, diabetes, hipertensão, sedentarismo entre outras. Diferente 

das outras ginásticas, a Ginástica de Conservação deve ser realizada em qualquer 

horário fora do expediente de trabalho e requer mais tempo para sua realização, sendo o 

ideal que ocorra em sessões de 30 á 60 minutos, podendo esse total ser dividido em 2 ou 

3 sessões diária, que devem ser realizadas no mínimo 3 vezes por semana. Seus 

exercícios consistem em atividades aeróbicas como caminha, corrida, pedalada e 

circuitos.  

A GL passa assim é ser uma importante ferramenta, segundo os autores, na 

busca de minimizar os efeitos provocados pela rotina trabalho aos quais são submetidos 

os funcionários das empresas. E possui diferentes objetivos para os trabalhadores e para 

a empresa. 

 

Os principais objetivos para os trabalhadores são: melhorar a postura e os 

movimentos executados durante o trabalho, aumentar a resistência à fadiga 

central e periférica, promover o bem-estar geral melhorar a qualidade de vida, 

combater o sedentarismo e diminuir o estresse ocupacional. Para a empresa, 

os principais objetivos são: diminuir os acidentes de trabalho, reduzir o 

absenteísmo e a rotatividade, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade 

total, prevenir e reabilitar as doenças ocupacionais, como tendinites e 

distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT). (MENDES e 

LEITE, 2014, p. 29) 

 

3.2. SGE 

 

O SESI tem como missão promover a qualidade de vida do trabalhador e de 

seus dependentes, com foco em educação, saúde e lazer, e estimular a gestão 
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socialmente responsável da empresa industrial. (SESI, 2010). Com o objetivo de 

cumprir a sua missão, o SESI na área do Lazer, desenvolve um programa chamado 

SESI Lazer Ativo que consiste em um conjunto de serviços/intervenções e ações de 

natureza educacional, ambiental e organizacional (SESI, 2008, p. 12), do qual faz parte 

o SESI Ginástica na Empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Programa indústria saudável: portfólio de serviços do lazer ativo / SESI. 

Departamento Nacional.  

 

Apoiado nos três pilares: o trabalhador que aprende; o trabalhador que se cuida 

e o trabalhador que se diverte, o programa SESI Lazer Ativo busca reduzir a exposição 

a fatores de risco e a incidência de agravos à saúde e motivar e apoiar a adoção de 

estilos de vida mais saudáveis pelos funcionários da empresa e por seus familiares. A 

partir de uma metodologia de planejamento que considera três dimensões de conteúdos: 

conceitual, atitudinal e procedimental.  

Esse programa é fruto de um novo posicionamento estratégico do SESI no 

mercado, onde o foco passou a ser especificamente o cliente. Ao invés de oferecer um 

indiscriminado número de serviços, o SESI passou a buscar soluções apropriadas, 

visando atender aos interesses e necessidades da indústria do Brasil. Isso por meio do:  

 

[...] gerenciamento da qualidade de vida de seus trabalhadores a partir da 

construção de um plano de ação baseado em fatos e dados, da priorização de 

suas ações e do controle e avaliação de resultados, que irá respaldar e 

legitimar os atendimentos diretos a trabalhadores e seus dependentes e à 

comunidade em geral. (SESI, 2010, p.17) 
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Esses serviços são oferecidos pelo SESI de forma integrada e articulada, com o 

caráter preventivo e educativo, organizado em 4 grupos: acesso ao conhecimento, 

diagnóstico, consultoria e assessoria e serviços integrados. 

 

Do ponto de vista empresarial, desenvolver ações de promoção da saúde e da 

qualidade de vida para os trabalhadores representa um investimento de 

retorno garantido – a médio e longo prazo – e requer intervenções de cunho 

educacional, voltadas para empoderar as pessoas, e de cunho ambiental e 

organizacional, voltadas para criar condições e ambientes favoráveis à 
mudança. Trabalhadores bem informados e conscientes de que seus 

comportamentos podem determinar maior ou menor risco de adoecer (ou 

mesmo de ficar incapacitados ou morrer precocemente) são, certamente, mais 

saudáveis, produtivos e, possivelmente, mais felizes. Do ponto de vista da 

pessoa que trabalha (e dos seus familiares), comportamentos saudáveis 

tornam a vida menos cansativa e o trabalho mais produtivo; o risco de 

adoecer ou ficar incapacitado é reduzido; a percepção de bem-estar – no 

trabalho, no lar e no lazer – tende a ser ampliada; os dias de afastamento para 

tratamento de saúde tendem a ser reduzidos, com maior probabilidade de 

manutenção do emprego e maior potencial de empregabilidade. (SESI, 2010, 

p. 21) 

 

As ações dos SESI precisam assim, estarem voltadas as ações estratégicas da 

indústria, respeitando as múltiplas dimensões do significado de qualidade de vida. Por 

esse motivo, os diversos serviços oferecidos pelo SESI representam uma 

ação/intervenção na qualidade de vida no trabalho. Para tal é necessário um trabalho em 

conjuntos de todos os sujeitos envolvidos de forma direta e indireta no programa. Afim 

de que se conheçam as necessidades dos trabalhadores se compreenda os objetivos da 

empresa e que se ofereçam serviços contextualizados e capazes de melhorar o bem-estar 

das pessoas.  

 

O desafio é tornar as intervenções nas empresas em momentos de educação, 

de sensibilização para a mudança de comportamento e de valores, para a 

vivência de experiências e, mais, alinhando essas intervenções com as 

características e necessidades de cada organização. (SESI, 2010, p. 29) 

 

Para tal, ao professor de Educação Física, um dos principais atores do 

programa SESI Lazer Ativo, são exigidas novas competências como: organização e 

direção das situações de aprendizagem, administração das diferenças entre os alunos, 

saber gerar envolvimento dos alunos em sua própria aprendizagem, ter coragem de 

enfrentar os deveres e dilemas éticos da profissão e administrar sua própria formação 

continuada. Competências importantes para 
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[...] preparar-se para desempenhar seu papel educativo e ajudar as pessoas 

sob sua responsabilidade profissional (o trabalhador, em nosso caso) a 

melhorarem sua qualidade de vida por meio do saber como fazer 

(conhecimento procedimental), saber sobre o fazer (conhecimento conceitual) 

e saber como ser (conhecimento atitudinal), sempre focado na questão da 

adoção de estilo de vida ativo. (SESI, 2010, p. 31) 

 

E é nesse contexto que está inserido o serviço SESI Ginástica na Empresa, um 

programa de promoção da atividade física sócio-educativo e lúdico, desenvolvido de 

forma coletiva pelo trabalhador, no tempo e local de seu trabalho. (SESI, 2008, p. 23).  

É o serviço mais abrangente do SESI Lazer Ativo, pois é ofertado em todos os 

estados brasileiros e em todas as empresas, independente do ramo de atuação. É também 

o mais conhecido em todo o território nacional. 

O SESI Ginástica na Empresa teve início na década de 70 com a implantação 

do programa pelos Departamentos Regionais (DRs) dos estados de Minas Gerais e do 

Rio Grande do Sul. 

Trata-se de um dos serviços do portfólio do programa SESI Lazer Ativo que 

busca  

 

[...] promover o bem-estar do trabalhador por meio de intervenções 

relacionadas a cinco componentes comportamentais do estilo de vida: 

alimentação saudável, atividade física, relacionamentos, gerenciamento do 

estresse e comportamento preventivo. (SESI, 2010, p. 11). 

 

A implantação do programa não requer investimentos em espaços físicos, já 

que as sessões de GL são realizadas nas próprias instalações físicas da empresa, 

respeitando suas características e especificidades, principalmente no que tange a 

segurança do professor e do trabalhador. É necessário assim apenas um estudo para um 

mapeamento do ambiente de trabalho afim de que as atividades educativas sejam 

adaptadas tanto ao ambiente físico como as características dos postos de trabalho.  

O SGE é um programa essencialmente educativo,  

 

[...] pois está direcionado para intervir no estilo de vida dos trabalhadores da 

indústria, o que configura-se como um notável desafio cuja superação 
demanda processos de desenvolvimento individuais, organizacionais e 

sociais. (SESI, 2010, p. 15)  
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E busca, através principalmente do exercício físico, promover o estilo de vida 

saudável no trabalhador. 

Dentro das dimensões conceitual, procedimental e atitudinal, o programa tem 

como objetivos principais: 

 

[...] apresentar aos trabalhadores informações atualizadas sobre alimentação, 

atividade física, comportamento preventivo, gestão de estresse e 

relacionamentos, ampliando seu repertório de conhecimentos sobre adoção 

de estilo de vida saudável; oportunizar aos trabalhadores práticas cotidianas 

sobre alimentação, atividade física, comportamento preventivo, gestão de 

estresse e relacionamentos, estimulando-os para adoção de estilo de vida 

saudável; despertar atenção/interesse dos trabalhadores para o valor da 

alimentação, atividade física, comportamento preventivo, gestão de estresse e 
relacionamentos, ampliando seu comprometimento com adoção de estilo de 

vida saudável. (SESI, 2010, p. 16). 

 

Além desses, há os objetivos que são elencados pela própria empresa, assim 

como pelos DRs e que passam a fazer parte também dos objetivos do programa, 

atendendo assim as especificidades regionais e da própria empresa. Esses objetivos, na 

maioria dos casos, são: prevenir o LER/DORT, melhorar o nível de flexibilidade, 

melhorar relacionamento interpessoal, diminuir queixas de dores, entre outros. Para tal, 

se faz necessário escolher os indicativos de monitoramento e resultado para os novos 

objetivos. 

Aos objetivos que não podem ser garantidos dentro do programa SGE, cabe a 

equipe do SESI que está dentro da empresa sugerir outro serviço, de forma integrada, 

que dê conta daquela determinada necessidade, como por exemplo, o aumento da 

produtividade, fundamento da exploração. Objetivo esse que não pode ser atingido pelo 

programa SESI Ginástica na Empresa. 

Em relação ao SGE, o SESI elencou como de extrema importância o trabalho 

com os três temas: Flexibilidade, massagem e jogos cooperativos. 

O SESI (2010) define a flexibilidade como a habilidade para mover as 

articulações do corpo, utilizando a amplitude de movimento para a qual foram 

projetadas. Cada articulação é destinada a ter uma quantidade de movimento 

específica. Reconhecido como uma capacidade motora indispensável, a flexibilidade é 

importante não só nas atividades laborais, como nas diárias também, pois melhora a 

postura corporal e a qualidade/quantidades dos movimentos e diminui os riscos de 

lesões.  
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Quando as amplitudes articulares fisiológicas não são utilizadas com 

frequência, é possível que ocorra encurtamento muscular adaptativo. Com 

restrições na amplitude de movimento, diversas atividades funcionais podem 

ficar comprometidas e com isso aumenta-se o risco de lesões quando um 

indivíduo tenta explorar uma amplitude de movimento que ele não tem 

disponível. (SESI, 2010, p. 23) 

 

Para reverter esse quadro, o SGE utiliza como ferramenta os alongamentos, 

através de técnicas descritas pelo SESI (2010) e classificadas em: Alongamentos 

Estáticos, quando a articulação é primeiramente colocada na amplitude limite máxima; 

só então o torque de alongamento é induzido pela força passiva da gravidade, por meio 

da manipulação manual de um parceiro, ou por meio da utilização de pesos e que podem 

ainda ser passivo quando realizado e sustentado por forças externas; ativo assistido 

quando realizado por forças internas e sustentado por forças externas e ativo quando 

realizado e sustentado por forças internas. Alongamentos Balísticos quando um 

exercício realizado dinamicamente através de movimentos rápidos, no extremo da 

amplitude de movimento que a articulação permite. Esta técnica é caracterizada por 

movimentos repetitivos, em que o músculo é rapidamente alongado, retornando 

imediatamente ao seu comprimento original. Ou Alongamentos de FNP (facilitação 

neuromuscular proprioceptiva) quando envolvem a pré-contração máxima do grupo 

muscular a ser alongado, ou do grupo muscular antagonista, por um período de 5 a 10 

segundos. 

Independente da técnica utilizada, os exercícios: nunca devem provocar dor, 

devem ser explicados ao participante de modo que o mesmo entenda qual a região está 

sendo trabalhada bem como qual a sensação que deve sentir durante a execução, devem 

ser controlados em relação à velocidade de execução para evitar possíveis lesões e 

devem ser realizados junto com o trabalho de respiração, pelo seu caráter relaxante. 

A Massagem, definida pelo SESI (2010) a manipulação de tecidos moles com 

a intenção de se promover saúde e bem-estar, apesar de não ter ainda comprovações 

científicas, é muito aceita pelos participantes, por se tratar de uma técnica que 

proporciona relaxamento e sensação de prazer. O SGE trabalha com essa ferramenta 

pois o mesma contribui de forma significativa com os Pilares Conceituais do SESI 

Lazer Ativo para os trabalhadores: Trabalhador que Aprende, se Cuida e se Diverte.  

Na prática a massagem pode ser realizada na forma de automassagem, em 

duplas ou até em grupos, com sessões de 5 a 10 minutos, através de técnicas de 

deslizamento, compressão, percussão, fricção e vibração. 
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E, finalmente, os Jogos Cooperativos são jogos tradicionais adaptados ou 

dinâmicas de grupo que visam despertar a cooperação e ajuda mútua entre os 

participantes.  

 

Nos últimos anos tornou-se comum a presença de Jogos Cooperativos 

durante sessões de ginástica laboral, com objetivos variados como integrar os 

colaboradores, gerar um clima saudável de companheirismo e trabalho em 

equipe, combater animosidades, descontrair da tensão rotineira e provocar 

sensação de bem-estar pelo desvio momentâneo da atenção da carga de 
trabalho, entre outros. (SESI, 2010, p. 52) 

 

O trabalho com os Jogos Cooperativos dentro do programa SGE se justifica ao 

constatar que resultados que melhoram a qualidade do clima organizacional, as relações 

entre as equipes de trabalho, e a forma como lidar com as tensões e cobranças, 

contribuem significativamente com a melhora da qualidade de vida do trabalhador e de 

seus familiares, principal objetivo do SESI Lazer Ativo. 

Acredita-se também que os Jogos Cooperativos são facilitadores do 

desenvolvimento de trabalhos com dos cinco temas preconizados pelo SESI e que 

fazem parte do Pentáculo do Bem Estar (alimentação saudável, atividade física, 

relacionamentos, gerenciamento do estresse e comportamento preventivo), isso porque: 

 

[...] na medida em que abrem espaço para vivências motoras diferenciadas 
das normalmente utilizadas na ginástica, sendo tais movimentos uma 

dimensão do conhecimento transmitido pelo professor aos trabalhadores e 

que devem ser classificados como conteúdos procedimentais. Como na 

dinâmica em que todos estão em roda com as mãos dadas e um bambolê (ou 

mais bambolês) deve ser passado de pessoa para pessoa, por toda a roda, sem 

que as mãos se soltem. Os movimentos de ginga, giros de partes do corpo, 

balanceios de membros superiores e inferiores, entre inúmeras outras 

variações a serem experimentadas pelos participantes, certamente são 

conteúdos procedimentais que parecerão inéditos para alguns, recordação de 

infância para outros, mas sempre executados no contexto do Jogo 

Cooperativo, com ludicidade e satisfação; na medida em que permitem que 

dados, fatos e conceitos sejam trabalhados simultaneamente à realização do 
Jogo Cooperativo, acrescentando à Ginástica na Empresa uma dimensão do 

conhecimento importantíssima para todo trabalhador, especialmente para 

aquele cujo acesso às fontes de educação e cultura possa ter sido prejudicado 

pelas circunstâncias de sua história de vida. Estamos nos referindo aos 

conteúdos conceituais, desenvolvidos no exemplo da dinâmica dos bambolês 

como o nome dos principais músculos e articulações empregados na 

passagem do bambolê, como o nome dos movimentos em si (giro, flexão, 

extensão, abdução etc), como o conceito da importância de um bom 

aquecimento para um desempenho motor mais seguro e eficiente, entre 

outros. A partir do momento em que resgatam valores humanistas, sempre 

difundidos no discurso das pessoas, mas muitas vezes esquecidos nas 
situações rotineiras dos ambientes de convívio, seja no trabalho ou na esfera 

mais particular da vida de cada um. Se trabalhadores participam de dinâmicas 
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lúdicas com estrutura cooperativa (os Jogos Cooperativos), nas quais podem 

experimentar formas de interação com os pares, mais centradas no respeito 

mútuo, na busca coletiva de soluções, na participação ética e cooperativa, 

abre-se importante espaço de difusão de valores e atitudes que valorizam o 

ser humano, individual e coletivamente. Tais valores e atitudes são os 

elementos essenciais dos conteúdos atitudinais, os quais, no exemplo da 

dinâmica do bambolê, estariam presentes pela vivência do respeito e do 

suporte que pessoas mais gordinhas ou menos habilidosas poderiam precisar 

para executarem a passagem do bambolê. Se os participantes ridicularizam 
esse indivíduo que enfrenta dificuldades por estar com a circunferência 

abdominal exagerada ou por coordenar de maneira equivocada seus 

movimentos, atrapalhando-se com o bambolê, e se o professor participa ou se 

omite na ajuda que aquela pessoa demonstra necessitar, perde-se 

oportunidade de difundir os valores humanos que destacamos acima, 

reforçando-se justamente o senso comum de nossa sociedade individualista e 

excludente. (SESI, 2010, p. 53) 

 

Assim, o SESI (2010) sugere que os Jogos cooperativos escolhidos tenham 

uma estrutura cooperativa cujos objetivos dos participantes sejam comuns, que sejam 

motivador gerando desafios adequados a todos, que inclua todos os participantes, que 

respeite e valorize a criatividade, que tenham um momento específico para que os 

participantes possam falar sobre o jogo, formação em círculo e respeito a cultura 

organizacional e local, mas não abandonando o seu papel de educador com 

possibilidades de provocar avanço nessa cultura. 

As sessões de GL do SESI, pelo seu caráter educativo devem sempre 

contemplar as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais do conteúdo 

abordado.  

 

A diferença primordial e o grande valor agregado reside no fato desta 

metodologia proposta para o programa indicar que essa presença seja 

intencional, isto é, que as questões conceituais e atitudinais estejam 

planejadas, devidamente amarradas aos procedimentos, maximizando a 

sistematização de conhecimentos e sua disseminação junto aos trabalhadores, 

informando-os, oportunizando a prática e despertando seu interesse quanto à 

adoção de estilo de vida saudável. A inclusão dos conteúdos conceituais e 

atitudinais no planejamento das sessões de ginástica significa um enorme 

passo no aprimoramento do SESI Ginástica na Empresa. (SESI, 2010, p. 63-
64) 

 

Isso não quer dizer que o programa não reconheça a importância dos exercícios 

e que queira negá-los, transformando o momento da ginástica em aulas expositivas ou 

palestras.  A metodologia do SGE implica que o exercício físico seja executado 

enquanto é apresentado verbalmente conhecimentos e atitudes sobre os temas do 

Pentáculo do Bem Estar, importantes para a adoção de um estilo de vida saudável. 
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As escolhas dos conteúdos devem se dar a partir da análise da realidade onde 

são constatadas as necessidades e elencados os objetivos de aprendizagem para os 

grupos contemplados com o programa. Estes são organizados e distribuídos de forma 

sistemática em um cronograma. O mesmo garante que não ocorra tédio das aulas ou 

repetições sucessivas de conteúdos e estratégias, como exemplificado na figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A implantação do SESI Ginástica na Empresa se dá obedecendo a seis etapas 

descritas a seguir. 

A primeira etapa refere-se Coleta de Dados (diagnóstico). Esta é realizada em 

relação ao ambiente da empresa e o perfil individual dos trabalhadores, com o objetivo 

de obter sobre suas necessidades e possibilidades. 

Na coleta de dados do ambiente da empresa busca-se registrar as informações 

referentes a postos de trabalho, atividades laborais, rotinas dos setores 

atendidos, uso de equipamentos etc. Se houver possibilidade, poderá ser 

complementado mediante coleta e análise secundária de dados já existentes, 

em relatórios - eventualmente disponíveis nas empresas - sobre as condições 

de saúde e composição sociodemográfica da força de trabalho. A seguir, é 

feita aplicação do questionário aos trabalhadores (perfil individual). 9SESI, 

2010, p. 76) 

Figura 2 - Caderno SESI lazer ativo/ SESI. Departamento Nacional. 
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Sua execução deve se dar antes da sensibilização dos trabalhadores e suas 

informações devem ser atualizadas sempre que houver renovação de contrato coma 

empresa. 

Os indicadores de análise de perfil dos trabalhadores são: 

 

Níveis de atividade física: no lazer, no trabalho e na locomoção. Adaptação 

ao ambiente de trabalho (relacionamento com colegas, satisfação com o 

ambiente, motivação e disposição para o trabalho). Levantamento sobre as 

dores e queixas articulares/musculares e condição física de modo geral – 

realizado nas empresas que solicitam essa informação. A definição da 

quantidade de questionários a serem respondidos deverá ser baseada no porte 
da empresa, aplicando-se em censo nas pequenas empresas e em amostra nas 

grandes. Havendo necessidade de extrair uma amostra do universo de 

trabalhadores de uma empresa, recomenda-se calcular o tamanho da amostra 

utilizando o caderno de Diretrizes do SESI Lazer Ativo. (SESI, 2010, p. 77) 

 

Com o diagnóstico realizado, parte-se para uma segunda etapa onde é realizado 

o Planejamento das Atividades onde devem constar, de acordo ao que preconiza o SESI 

(2010), as Atividades Diárias (séries de ginástica elaboradas com base no resultado do 

diagnóstico realizado e na realidade da empresa), Atividades Especiais (atividades 

complementares planejadas de acordo com os temas do pentáculo do Lazer Ativo), Os 

Registros e Validação (todas as atividades deverão ser registradas na planilha de 

atividades diárias - séries de Ginástica e atividades especiais - e validadas pelo 

profissional de Educação Física responsável pelo atendimento à empresa na planilha de 

registro e aprovação de séries e planilha de atividades especiais) e o Cronograma 

(articula a sequência, as durações das atividades e o calendário que define datas de 

início e término das atividades). 

O Planejamento de Atividades concluído, é realizada a Sensibilização que é a 

terceira etapa do processo. São utilizados diversos materiais e recursos para 

 

[...] orientar os trabalhadores a respeito da importância da atividade física no 

seu cotidiano, visando despertá-lo para a adoção de um estilo de vida mais 

saudável. Nesta ocasião serão repassadas as informações a respeito de como a 

Ginástica é realizada (locais, vestimentas, horários, duração, atividades), seus 

objetivos e benefícios e esclarecidas as dúvidas que surgirem. É importante 

ressaltar que a prática da Ginástica é voluntária, e que representa uma 

conquista do trabalhador em relação à utilização do seu tempo de trabalho 

para uma atividade de promoção de seu bem-estar. (SESI, 2010, p. 78) 
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Parte-se então para a quarta etapa que é o Desenvolvimento das atividades 

previamente planejadas. Esta etapa é iniciada com uma aula inaugural onde serão 

apresentados todos os profissionais do SESI que farão parte do programa e onde são 

reforçadas as informações passadas aos trabalhadores durante a etapa de Sensibilização. 

A manutenção dessas atividades se dá a partir de 

 

Controle de atividades: As atividades são registradas na Planilha de 

Atividades Diárias, que deverá ser preenchida todos os dias, com a 

frequência diária (número de funcionários presentes e de participantes na 

Ginástica) em cada grupo de trabalho, e assinada pelo responsável na 

empresa. Visita de manutenção: A visita de manutenção é realizada pelo 

profissional de Educação Física responsável pela supervisão do atendimento, 

semanalmente ou conforme necessidade, seguindo uma periodicidade pré-

estabelecida. O supervisor deve acompanhar pelo menos uma série de 
exercícios em cada grupo, para averiguar se sua validade e esse 

acompanhamento devem ser registrados na Planilha de Visitas às Empresas. 

(SESI, 2010, p. 79) 

 

A quinta e penúltima etapa é a Avaliação. Esta é considerada pelo próprio SESI 

(2010) como um instrumento qualificador dos processos de gestão e um diferencial 

apresentado pelo SESI Ginástica na Empresa.   

A Avaliação ganha um importância considerável dentro do programa, pois é 

realizada no momento onde ocorre a negociação de renovação de contrato com a 

empresa, onde há a necessidade da apresentação dos resultados. Porém o programa 

reconhece que há a necessidade de se avaliar o serviço constantemente e não só ao final 

de cada contrato. Por isso há uma avaliação processual, onde se é verificado como o 

mesmo está sendo executado, para que sempre que necessário, se façam ajustes. 

 

É fundamental avaliar continuamente o processo, para em conjunto com os 
indicadores de impacto, subsidiar as decisões sobre o redirecionamento ou 

aprimoramento do produto. O processo nesse caso diz respeito à qualidade do 

material utilizado, competências técnicas dos profissionais e colaboradores 

encarregados, satisfação dos usuários, dentre outros fatores. Isso é feito com 

observações sistemáticas, questionários e/ou entrevistas rápidas. (SESI, 2010, 

p. 80) 

 

Além da Avaliação do Processo, outros instrumentos elencados pelo SESI 

(2010) são utilizados nessa etapa como: Controle de Frequência (é o monitoramento da 

frequência dos trabalhadores nas sessões de ginástica), Pesquisa de Satisfação (é o 

preenchimento do questionário de satisfação pelos cliente do SGE e visa a melhoria 

contínua do serviço), Avaliação de Impacto (é um dos pontos mais sensíveis do 

processo avaliativo, correspondendo à avaliação somativa, que considera elementos 
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quantitativos e qualitativos segundo os referenciais de expectativa em relação aos 

resultados estabelecidos e pactuados), Reavaliação do Perfil Individual (a reaplicação 

do questionário de perfil individual, aplicados anteriormente na fase do diagnóstico, 

para avaliação do impacto sobre os indicadores previamente diagnosticados) e 

Elaboração de Relatórios (permite o cliente acompanha o desenvolvimento das ações). 

E, finalmente, a última etapa é a Apresentação dos Resultados, que se dá em 

forma de relatórios apresentados às empresas. 
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4. Programa SGE: uma proposta educativa sob uma análise crítica 

 

Assim como Freitas (1995) em sua obra fez um exercício que pretendia 

evidenciar algumas categorias da atual organização da escola capitalista, onde o 

objetivo era colocá-las em evidência, para que fosse possível visualizar os objetivos 

sociais que medeiam e produzem limites para o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico na sala de aula, tentaremos utilizar o mesmo caminho percorrido pelo autor. 

Nos valemos, inclusive, das mesmas categorias (objetivo, avaliação, conteúdo e 

método) evidenciadas pelo autor, além de outras categorias - como espaço, tempo, 

qualidade de vida e necessidade do trabalhador - que emergiram durante o trabalho. Elas 

nos serão importantes para a compreensão do fenômeno Ginástica Laboral, foco desse 

estudo.  

Mesmo Freitas tratando especificamente do trabalho pedagógico dentro da sala 

de aula, nos sentimos a vontade para beber nessa fonte já que o SGE trata-se de uma 

proposta pedagógica e que o fato de não ser realizado num espaço escolar, não o 

descaracteriza enquanto pedagógico, já que o que assim o determina é a sua intenção e 

não o espaço de sua realização. 

 

 

4.1. Objetivo/avaliação (trabalhador, SESI e indústria). 

 

Ao se pensar numa proposta, o objetivo está localizado no futuro.  Encontra-se 

no campo das ideias como algo a ser alcançado, demarca assim o momento final, aonde 

se quer chegar. A avaliação por sua vez possui um caráter material, meio de 

mensuração. Com seus resultados é possível ir ao encontro ou não, ao ponto final, antes 

idealizado. O objetivo só pode assim ser materializado com a sua constatação dada pela 

avaliação. 

Ao refletimos sobre os objetivos do trabalho com a GL nos moldes 

convencionais, ele tanto trata do objetivo para o trabalhador quanto para a empresa. 

 

Os principais objetivos para os trabalhadores são: melhorar a postura e os 

movimentos executados durante o trabalho, aumentar a resistência à fadiga 

central e periférica, promover o bem-estar geral, melhorar a qualidade de 
vida, combater o sedentarismo e diminuir o estresse ocupacional. Para as 

empresas, os principais objetivos são: diminuir os acidentes de trabalho, 
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reduzir o absenteísmo e a rotatividade, aumentar a produtividade, melhorar a 

qualidade total, prevenir e reabilitar as doenças ocupacionais, como 

tendinites e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT). 

(MENDES e LEITE, 2014, p. 29) 

 

Mesmo havendo objetivos para o trabalhador e objetivos para a empresa, 

percebe-se uma coerência entre eles já que os mesmos dialogam para a mesma 

finalidade.  

Quando analisamos os objetivos para o trabalhador, percebemos que esse pode 

ser resumido em contrabalancear desgastes provocados nas estruturas musculares 

durante a rotina de trabalho. Havendo assim uma relação de compensação, comprovada 

por Lima (2007) ao afirmar que a Ginástica Laboral visa compensar as estruturas mais 

utilizadas no trabalho, relaxando e tonificando-as, e ativar as que não são tão 

requeridas.  

Já numa análise superficial do objetivo da empresa, fica claro que a mesma 

pretende minimizar os danos causados pelas rotinas de trabalho no trabalhador, sua 

força de trabalho, e em consequência nos seus custos de produção. 

 

Ou seja, a Ginástica Laboral visa como um todo, através dos exercícios físicos, 

deixar o homem em sua “melhor forma física” para que o mesmo se adapte ás condições 

de trabalho que lhe são oferecidas e a GL serve de instrumento de grande valor para 

essa adaptação. Isso fica ainda mais claro quando Lima (2007) divide esse objetivo em: 

Adaptações fisiológicas, adaptações física, e adaptações psicológicas.  

E esse acaba sendo o caminho mais fácil para a empresa, já que adaptar o 

trabalhador é mais rentável do que mudar as condições objetivas do modo de produção, 

quando isso implica a queda da taxa de lucros. 

 

[...] visto que ao aumentar a sua produção para manter uma situação mais 

competitiva no mundo globalizado, as empresas intensificaram a pressão 

organizacional, o tempo de jornada de trabalho e as exigências sobre os 

trabalhadores. A busca de resultados finais colocou em segundo plano o 

processo de trabalho, de modo que o corpo do trabalhador passou a ser 
utilizado de forma inadequada. Ao permanecer por muito tempo em posturas 

estáticas e defeituosas durante a execução da tarefa ocupacional, o 

funcionário pode prejudicar sua saúde física e mental. (MENDES e LEITE, 

2014, p. 29) 

 

 Já sabemos que através do trabalho o homem transforma a natureza, mas pelo 

mesmo trabalho o homem também é transformado. A GL aqui demonstra a preocupação 
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com essa transformação. Não a transformação na dimensão histórica como aquela que 

destrói o homem e suas capacidades, levando em consideração assim as condições de 

trabalho. E sim na sua dimensão física, como o trabalho que compromete estruturas 

musculares, articulares, circulatórias e em instancias superiores, compromete também o 

custo com a produção. A GL assume assim o papel de compensador dos danos causados 

ao corpo do trabalhador e em consequência, à própria empresa. 

A mesma autora completa:  

 

Essas práticas podem ser complementadas com ações educativas que 

possibilitem um maior acesso a informações sobre promoção de saúde, 

dinâmicas lúdicas e de integração, visando promover maior equilíbrio e bem-

estar do trabalhador. (LIMA, 2007, p. 28, grifos nossos) 

 

Entendemos que uma ação educativa é um meio de transformação. Mas o 

caráter educador da GL assume um papel secundário, ou seja, a ginástica pode até 

educar, mas essa definitivamente não é a sua finalidade. O fim virou meio. E isso não 

nos surpreende até porque o caráter do objetivo da GL, nos moldes convencionais, se 

encerra na própria fábrica enquanto dimensão física. 

Já em relação ao SGE 

 

Essencialmente o SESI Ginástica na Empresa é educativo, pois está 

direcionado para intervir no estilo de vida dos trabalhadores da indústria, o 

que configura-se como um notável desafio cuja superação demanda 

processos de desenvolvimento individuais, organizacionais e sociais. (SESI, 

2010, p. 15) 

 

 

O SESI deixa claro que intervir no estilo de vidado trabalhador, ou seja, a 

busca da qualidade de vida é o objetivo principal do programa. A GL proposta pelo 

SESI rompe as barreiras físicas da fábrica, já que pretende interferir na qualidade de 

vida do trabalhador e de sua família. E por isso é educativo, pois busca a transformação, 

mesmo que apenas de atitude frente aos danos causados pelo trabalho. 

Segundo o SESI (2010) o exercício físico torna-se nessa proposta, o meio 

principal de um processo educativo para se promover o estilo de vida saudável do 

trabalhador. Aqui percebemos a inversão, que foi estabelecida pelo SGE, da relação 

entre a atividade física e a educação, ao compararmos à GL convencional. O exercício 
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físico para a ser um instrumento para se alcançar a transformação, no caso mais 

específico do SESI, à mudança de atitude. 

Podemos inferir assim que na GL convencional o objetivo, mudanças de 

atitudes no trabalhador está restrito ao ambiente coorporativo, é alcançado através da 

metodologia, exercícios físicos. Já o SGE objetiva essa mesma mudança, porém seus 

objetivos extrapolam os limites físicos da fábrica na busca da qualidade de vida, não só 

do trabalhador como de seus familiares, cuja metodologia é a educação já que sua 

proposta requer uma transformação. 

A avaliação na GL Convencional é composta por etapas. Todo o programa 

parte de um diagnóstico, no qual são selecionados os setores que irão participar do 

programa, quantidades e os tipos de GL que serão ministradas, numero de profissionais, 

materiais, espaços entre outros. Num segundo momento do processo avaliativo é feita 

uma pré-avaliação onde de indicadores, são definidos junto aos responsáveis da empresa 

pela contratação do serviço, para o acompanhamento do serviço. E na finalização do 

programa, é realizada uma avaliação através dos indicativos já previamente 

determinados. 

 

A avaliação serve para verificar o impacto dos resultados para o empresário, 

o trabalhador e todos os envolvidos no processo. Com o diagnóstico das 

pessoas e do ambiente de trabalho fica fácil reelaborar estratégias, 

acompanhar a evolução do programa e dar ênfase à educação continuada.  

Portanto, o ideal é escolher instrumentos que possam ser aplicados antes e 

depois do início de um programa de GL para avaliar a presença de dores 

corporais e dos fatores de risco cardiovasculares, a percepção do ambiente 
ocupacional e da qualidade de vida, bem como as modificações percebidas 

por empresários e trabalhadores com a prática regular da GL. (MENDES e 

LEITE, 2014, p. 54) 

 

Fica mais fácil entendermos a dimensão avaliativa da GL partindo dos 

indicadores que são utilizados em sua avaliação. Esses indicadores sempre estão 

intimamente ligados às necessidades e anseios da empresa que podem ser IMC (índice 

de massa corporal), nível de atividade física, absenteísmo, diminuição nas queixas 

relacionadas a dor, qualidade de vida, entre outros. Essas avaliações são realizadas 

através de questionários. 

 

No SGE a avaliação não se restringe a momentos pontuais como no caso da GL 

convencional, ele se dá de forma processual através de uma rotina de registros, mesmo 

se utilizando de instrumentos estanques.  
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A avaliação é um instrumento qualificador dos processos de gestão e um 

diferencial apresentado pelo SESI Ginástica na Empresa. Avaliar não 

significa apenas medir ou mensurar, mas analisar os processos e resultados 

para a tomada de decisões acerca do desenvolvimento das ações e atividades 

programadas. (SESI, 2010, p. 80) 

 

A essa avaliação de processo o destaque se dá na análise das condições em que 

o serviço está sendo implementado na empresa. Isso implica em observar, entre outros 

fatores, dados relacionados à participação e satisfação dos usuários com o programa 

(SESI, 2010). Acredita-se que com o desenvolvimento desses indicadores torna-se 

possível verificar a aceitação do serviço pelo cliente.  

No SGE são realizados registros diários de frequência na participação nos 

momentos da ginástica. Esse indicador é considerado de extrema importância pelos 

gestores do programa por ser avaliado como um fator crítico no sucesso do programa. 

Os resultados desses registros são passados mensalmente as empresas. E são 

organizados pelos DRs (departamentos regionais do SESI) e são encaminhados para a 

organização nacional do programa no DN (departamento Nacional do SESI), afim que 

haja uma avaliação do próprio SESI em relação ao atendimento do programa, onde se 

poderá ter uma visão nacional do mesmo em relação ao número de empresas e 

trabalhadores atendidos e índice de participação. 

São realizadas também, assim como na GL convencional, como pesquisa de 

satisfação e avaliação de impacto. 

Todas as avaliações realizadas pelo SESI durante todo o programa culminam 

em relatórios onde são apresentados os dados coletados através dos registros. Onde 

consta um laudo interpretativo que tem como objetivo constatar prioridades e aspectos 

que serão foco do SGE. 

 

Para avaliação dos dados, o ideal é comparar os resultados com os as 

avaliações anteriores para que se possa acompanhar os indicadores de 
desempenho e corrigir eventuais desvios. A coleta sistemática de dados visa 

traçar um comparativo entre a realidade diagnosticada antes da implantação 

do SESI Ginástica na Empresa e depois da sua implantação e, com isso, 

evidenciar para o cliente os benefícios do produto. (SESI, 2010, p. 84) 

 

O que foi analisado aqui nos faz concluir que o SGE avança muito em relação 

à GL convencional no que se refere aos seus objetivos. Isso porque no seu programa 
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aparece a dimensão educativa como o eixo norteador do seu trabalho, e não como uma 

possibilidade de trabalho, ou seja, a educação deixa o seu papel de coadjuvante da GL 

para o papel de protagonista no SGE. Isso supera a simples reprodução de movimento 

dentro da empresa, como se isso por se só garantisse condições concretas, seja de 

adaptação ou até de mudanças, com relação á resposta do indivíduo (sejam físicas ou 

psicológicas) ao que lhe é exigido diariamente no ambiente de trabalho. 

Chegamos à conclusão também que os dois projetos utiliza-se de processos 

avaliativos bem similares. Ou seja, reunião de diversos dados a partir de indicadores 

adequados a cada objetivo específico. E nos remete a que, apesar de os objetivos da GL 

convencional e do SGE nos apresentar direções diferentes, seu processo avaliativo nos 

demonstra a convergência para um mesmo objetivo; apresentar aos gestores resultados, 

a partir de indicadores, que justifiquem a necessidade do projeto na empresa, ou seja, a 

avaliação busca alcançar, de forma mais relevante, os objetivos da empresa do que do 

trabalhador. Sabemos que isso não ocorre por acaso, mas trataremos dessa questão em 

um momento mais a frente, ainda nesse trabalho. 

 

4.2. Conteúdo/método 
 

A seleção do conteúdo se dá a partir da intencionalidade do trabalho seja ele 

pedagógico ou não. 

Dentro da GL convencional, foi encontrada uma proposta de sistematização de 

conteúdos a serem trabalhados. Alguns temas aparecem de forma recorrente em 

algumas obras: LER/DORT, sedentarismo, alongamento, massagem, doenças crônico-

degenerativas, qualidade de viva, estresse, fadiga, dor, consciência corporal, postura 

corporal entre outros. 

A metodologia utilizada é o exercício físico com a possibilidade de utilização, 

como complementação, de ações educativas.  

No caso do SGE, no qual a base de seu programa é fundamentalmente 

educativo, há uma responsabilidade maior no trato com o conhecimento para que se 

garanta o aprendizado quanto a adoção de uma estilo de vida saudável, mesmo que não 

seja realizado em um ambiente de educação formal.  

  

Afinal, o caráter educativo é um pilar do SESI Lazer Ativo, fato que o 
posiciona dentro de um esforço para educar o trabalhador da empresa 
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industrial quanto à adoção de estilo de vida ativo. Os conhecimentos 

tratados nas intervenções junto aos trabalhadores, ao serem 

assimilados e apropriados, tornar-se-ão elementos essenciais em seu 
processo de desenvolvimento e socialização nas questões relativas a 

estilo de vida ativo. (SESI, 2010, p. 60) 

 

O programa do SESI trabalha seus conteúdos, de forma didática, a partir de três 

dimensões: conceituais (conteúdos representados por fatos/dados e conceitos), 

procedimentais (conteúdos relacionados ao saber fazer) e atitudinais (conteúdos 

vinculados às atitudes, aos valores e às normas). Estes dimensões referem-se a 

diferentes aspectos do processo de ensino e aprendizagem, em relação ao conteúdo.  

 

[...] a diferenciação dos conteúdos em três tipos, ou dimensões, reforça o 

aspecto abrangente do trabalho proposto junto aos trabalhadores na medida 

em que expressa a intenção de superar a prática habitual centrada na 

repetição de movimentos (alongamentos, em especial) sem a devida 

explicação de sua importância, sem a contextualização do movimento dentro 
de qualquer referencial de qualidade de vida e/ou da cultura organizacional e, 

portanto, completamente desprovida de significados e de sentido para quem 

executa o movimento. (SESI, 2010, p. 59) 

 

 Aqui está o avanço do SGE em relação á GL convencional, há uma inovação 

quanto ao tipo de serviço prestado no que se refere a programas em ambientes laborais. 

O SESI através do seu programa busca superar a repetição de movimentos 

descaracterizados, adotando assim uma postura educativa onde o trabalhador passa a ter 

o conhecimento do que está fazendo, como fazer e como aquele movimento, antes sem 

sentido, pode contribuir para uma mudança de atitude que contribua na adoção de um 

estilo de vida mais saudável. Ou seja, o exercício físico não encerra-se mais em si 

mesmo e passa a ser meio educativo.  

Mantendo a comparação, a GL tradicional limita-se à dimensão procedimental. 

E ainda assim, limitando-se a uma mera repetição de movimentos.  

 

 

4.3. Tempo/espaço. 
 

O tempo e o espaço são categorias que interagem com a Ginástica Laboral, já 

que trazem as especificidades de se trabalhar uma prática corporal dentro de um 

ambiente tão singular e tão hostil ao homem, nas condições atuais de produção. 

Tudo é pensado de forma a não impactar a rotina da empresa.  
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Em cada empresa, deve-se analisar a necessidade dos setores envolvidos no 

programa como troca de turnos, manutenção de máquinas, atendimento ao 

cliente ou ao público em geral, para definir com a empresa, posteriormente, 

qual o melhor horário para aplicação do programa. (LIMA, 2007, p. 74) 

 

No que se refere á frequência da realização das sessões, mesmo havendo 

comprovações científicas quanto a sua eficácia quando realizadas em um determinado 

número de vezes ao dia, essas informações são dispensadas em nome do que é melhor, 

produtivamente, para o cliente. É o tempo condicionado à sua função social. Isso é 

verificado na fala de Lima, quando ela afirma que 

 

O ideal seria determinar, no mínimo, duas sessões diárias para que fossem 

feitas as inserções de aquecimento e exercícios compensatórios. Porém, 

devemos respeitar o sistema de produção e trabalho das organizações, 

tentando sempre alcançar o número de pausas necessárias para cada empresa. 

(LIMA, 2007, p. 75) 

 

O tempo, tanto no que se refere ao horário de implantação da GL em cada setor 

da fábrica, quanto á duração de cada sessão, é determinado e organizado junto aos 

gestores da empresa de acordo aos os objetivos almejados pela mesma. E por que não 

dizer que esse espaço (função social) também determina unilateralmente o objetivo do 

SGE?  

O espaço aparece então com uma categoria determinante no trabalho da GL 

convencional e do SGE nas empresas. Na sua dimensão física, o espaço físico de uma 

fábrica é repleto de especificidades no que se refere à questões organizacionais, 

funcionais e de segurança. Cada empresa, de acordo com seu ramo produtivo ou cultura 

organizacional, dá forma ao seu espaço físico. E essa organização diz respeito tanto á 

aspectos físicos, como a normas e procedimentos. 

E a Ginástica Laboral, tanto no seu formato tradicional como no SGE, se 

estrutura de acordo á todos esses limitantes institucionais, sempre se adequando ao meio 

. O local ideal para realizar as inserções de GL é o próprio setor ou mais próximo 

possível dele, como corredores entre departamentos, hall de elevadores, descartando-se 

a exigência de espaços específicos. (LIMA, 2007, p. 75). Mas a não exigência de um 

local específico para a realização dos momentos de ginástica é bom para quem? Porque 

para o trabalhador, acreditamos que seria muito mais rico a realização de atividades 
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num espaço amplo, arejado, que desse condições de utilização de materiais sem riscos a 

segurança e diferente do local onde ele passa pelo mesmos seis horas trabalhando a fio. 

Um lugar digno á um momento que os mesmos pudessem, mesmo por minutos, estarem 

livre dos barulhos, cheiros e limitações que os seus postos de trabalho já os impõem por 

tanto tempo.  

O espaço enquanto função social e o tempo por este determinado limitam tanto 

a repetição de movimentos (GL) quanto uma proposta sócio-educativa (SGE).  

Assim, mais uma vez, não podemos falar em avanço do SGE, o que fica 

constatado é uma estagnação decorrentes das mesmas amarras da GL convencional, 

entendendo que os limites que esse espaço impõe se dá pela clara contradição entre sua 

função social e as necessidades do trabalhador, nas condições do atual modo de 

produção, resultando assim numa barreira intransponível. 

E ao propor uma prática pedagógica dentro da indústria restringida pelo espaço 

na sua dimensão física e pelo tempo oferecidos pelas mesmas para realização das 

atividades, não é garantido que o SGE cumpra sua função educativa já que o tempo 

pedagogicamente necessário para o ensino de cada conteúdo não é levado em 

consideração e nem tão pouco são disponibilizados espaços com condições mínimas 

para o processo de ensino-aprendizagem.  

Podemos assim afirmar que em relação ao tempo/ espaço a GL e o SGE 

“padecem do mesmo mal”. 

 

4.4. Qualidade de Vida/ Necessidade do Trabalhador. 

 

Voltamos ao objetivo comum, que aparece tanto no SGE quanto na GL 

convencional, numa tentativa de entendermos a sua dimensão de forma mais crítica – a 

Qualidade de Vida.  

A discussão de Qualidade de Vida no seu sentido conceitual é muito ampla e 

não será abordada nesse trabalho. Assim iremos nos prender a simples constatação de 

que, seja pelas repetições de exercícios a fim de compensar os desgastes provocados nas 

estruturas musculares durante a rotina de trabalho, no caso da GL convencional, ou 

através de mudanças de atitudes que contribuam para a sua melhora, no caso do SGE, a 

Qualidade de Vida para o trabalhador só será possível havendo condições que atendam 

as necessidades do mesmo. Ou seja, a necessidade do trabalhador é uma condicionante 
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para sua Qualidade de Vida. E essa necessidade está atrelada diretamente a melhora das 

condições de trabalho do trabalhador.  

 

Felizmente, aos poucos o contexto organizacional começa a incorporar que 

pessoas trabalhando com prazer e diversão, tendo suas necessidades, 

particularidades e sonhos respeitados, podem produzir mais e melhor pelo 
simples fato de estarem satisfazendo a si mesmas, vivendo a dimensão do 

trabalho não como um fardo, mas como um canal de realização da condição 

humana. (SESI, 2010, p. 47) 

 

Essa afirmação nos faz questionar a que modelo de produção a mesma se 

refere. Começamos assim a perceber os primeiros “equívocos”. A relação do homem 

com o trabalho, nos moldes do atual sistema econômico, é complexa, e impossível de 

ser concebida como acima descrita. Por causa do seu duplo caráter, o trabalho 

indispensável à vida humana é o mesmo trabalho que, nas condições do sistema de 

produção Capitalista, o desumaniza. O mesmo trabalho que gera um valor de uso, um 

produto para atender uma necessidade humana, gera também um tempo materializado 

numa mercadoria − valor de troca. O produto do seu trabalho, ao ser objetivado, já não 

faz mais parte dele, ocorrendo assim o processo de alienação. Além disso, por ter sido 

produzido num espaço de tempo pago pelos donos dos meios de produção, o produto, 

mesmo sendo resultado do seu trabalho, não o pertence, há então o estranhamento. E 

isso ocorre também no próprio processo de trabalho por se tratar de uma atividade 

forçada. Então pensar o trabalho não como um fardo, mas como um canal de realização 

da condição humana (SESI, 2010), nas condições atuais, é no mínimo, contraditório e 

inconcebível. 

As mudanças no modelo produtivo decorrentes do Fordismo com a 

mecanização do trabalho humano e do Toyotismo com aumento da produtividade, 

provocaram implicações nas condições de trabalho como: jornada de trabalho 

extenuante, redução do número de trabalhadores, aumento da produtividade, 

terceirização, baixo salários, subempregos, desempregos, entre outros. 

 

De acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), [..], 

ocorrem anualmente 270 milhões de acidentes de trabalho em todo o mundo. 

Aproximadamente 2,2 milhões deles resultam em mortes. No Brasil, segundo 

o relatório, são 1,3 milhão de casos, que têm como principais causas o 

descumprimento de normas básicas de proteção aos trabalhadores e más 

condições nos ambientes e processos de trabalho. (CONLUTAS, 2016) 
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Reconhecemos o avanço do SESI em relação aos programas de GL 

convencionais, por se tratar de um modelo educativo que supera a simples repetições de 

exercícios dentro de um tempo e espaço reduzido e que não provoca nenhuma mudança 

significativa na vida do trabalhador. 

 

A Educação Física/Lazer poderão atuar de maneira contextualizada a partir 

do momento em que suas metas estejam ampliadas, isto é, as atividades 

físicas, os movimentos, os exercícios, as atividades lúdicas e todas as demais 

intervenções do Lazer Ativo devem ser um meio de transformação e 

educação e não simplesmente uma reprodução de sequências de movimentos 

descaracterizados de sentido e significado. (SESI, 2010, p. 29) 

 

Mas, definitivamente, torna-se difícil conceber qualquer programa voltado para 

o trabalhador que tenha um real significado e que ele se reconheça, dentro de um 

ambiente, palco das contradições do sistema capitalista, que anula a figura humana em 

decorrência do acúmulo de capital.  

E o próprio SESI reconhece isso, sob outros aspectos, em seus documentos ao 

afirmar que:  

 

Quando o ambiente em que a intervenção acontece é o espaço organizacional, 

o qual em regra geral é bastante complexo, cheio de variáveis que fogem ao 

controle e inadequado para a prática de exercícios físicos, torna-se 

fundamental aprofundar-se no conhecimento da cultura da organização para 

que o programa não pareça um ‘extraterrestre’ para os trabalhadores ou 

mesmo para os gestores que o contrataram. (SESI, 2010, p. 28) 

E ainda completa. 

 

Em um sistema de produção tão hostil ao elemento humano, não era estranho 

que toda preocupação com a própria humanidade permanecesse em plano 

secundário de importância Decididamente temas como necessidades 

humanas, valores humanos, relacionamentos humanos, sonho, realização e 
felicidade passavam longe do contexto empresarial. (SESI, 2010, p. 47) 

 

Mas o SESI coloca essa contradição como algo superável, ao propor um 

programa que tem como objetivo mudar atitudes do trabalhador na busca da Qualidade 

de Vida. Porém, não podemos concordar que o mesmo cumpra o papel a que se propõe. 

Isso porque, assim como a GL convencional, o SESI pretende atacar o problema (a falta 

de Qualidade de Vida) sem interferir nas causas (as condições de trabalho decorrentes 

da intensificação da exploração da força de trabalho). Ou seja, é no mínimo 
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contraditório falar em mudanças de atitude sem falar em mudanças de condições para 

que a mesma ocorra.  

Com essa concepção, joga-se a responsabilidade da melhora de sua condição 

de vida, no próprio trabalhador. Ficando a cargo da empresa apenas o financiamento, 

através da contratação do SESI ou de qualquer outro serviço nesses mesmos moldes, 

das informações sobre atividade física, alimentação saudável, comportamento 

preventivo, gerenciamento do estresse e relação inter-pessoal.  

Como esperar mudanças de atitude em relação à prática de atividades físicas 

em um trabalhador que não ganha o suficiente para pagar uma academia de ginástica? 

Ou que, após oito horas de trabalhos intensos, sente-se pressionado pelo mercado de 

trabalho a ir, no seu horário de lazer, a uma faculdade ou a um curso técnico para 

estudar, na tentativa de não ser ultrapassado e perder seu emprego atual ou na esperança 

de explorado em melhores condições que as atuais. Ou ainda passa tantas horas em pé, 

realizando os mesmos movimentos e que ao sair da fábrica tudo que ele precisa é sentar 

no sofá e só movimentar os olhos, até porque no outro dia começará tudo novamente. 

Como falar em alimentação saudável ao trabalhador que o valor que ganha mal dar para 

pagar as contas e comprar o pão de cada dia, mesmo a OMS (Organização Mundial de 

Saúde) recomendando que os países reduzam o consumo de açúcar entre adultos e 

crianças? Como falar em comportamento preventivo aos trabalhadores que passam 

horas pegando doze sachês de café e colocando dentro de uma caixa que rola numa 

esteira em um ritmo considerável, horas e horas, de forma tão mecânica que nem reflete 

mais sobre sua própria ação? Como falar em gerenciamento do estresse se a todo tempo 

são cobrados por metas e resultados que só aumentam a cada dia? E como falar em 

relacionamento interpessoal se o próprio Capitalismo incentiva a competição entre os 

funcionários de suas empresas?  

 

O desafio é tornar as intervenções nas empresas em momentos de educação, 

de sensibilização para a mudança de comportamento e de valores, para a 

vivência de experiências e, mais, alinhando essas intervenções com as 

características e necessidades de cada organização. (SESI, 2010, p. 29, 

grifos nossos) 

 

Como vencer esses desafios se os interesses do capital sempre estarão em 

oposição aos interesses da classe trabalhadora? Todo o programa é adaptado à empresa 

de forma que não comprometa a sua rotina. Vamos a um exemplo: sabemos que todo 
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conteúdo tem um tempo pedagogicamente necessário para que seja assimilado. A 

duração das sessões de ginástica variam de 2,5 min, 5 min ou 10 min (dificilmente 

ultrapassa esse valor), sendo determinado pelo cliente. Sabemos que quanto maior o 

tempo da ginástica, maior será o custo da produção e menor será a mais valia. Ou seja, 

quanto tempo o empregador disponibilizará para a realização das atividades? Tudo é 

organizado de modo que o trabalhador de adapte as condições da empresa, sem mudá-

las de fato e sem interferir no seu objetivo maior – o acúmulo de capital. 

O SGE possui avanços em relação à GL convencional. Podemos até dizer que é 

a sua versão melhorada. Porém ainda preserva obstáculos instransponíveis do ponto de 

vista do modelo econômico do qual faz parte, o que o colaca numa posição na qual é 

impossível alcançar os objetivos a que se propõe. 
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5. Conclusão 

 

Esse trabalho procurou constatar, investigar, interpretar e compreender possíveis 

contradições existentes na prática educativa do Serviço Ginástica na Empresa/Programa 

Lazer Ativo oferecido pelo Serviço SESI aos trabalhadores da indústria.  

O SESI foi criado pela burguesia industrial como umas das estratégias para 

obtenção de um consenso de um novo modelo societário e mantém essa função até os 

dias atuais. Modelo esse que mudou a relação do homem com o trabalho, é responsável 

pela precarização das condições de trabalho e que vem aumentando a distância sócio-

econômica entre as duas classes de interesses antagônicos – a classe trabalhadora e a 

classe burguesa. Extratos da sociedade que estabelecem uma relação de 

interdependência para a viabilidade de suas existências, dentro do atual modelo de 

produção. 

O SGE é criado com objetivos bem definidos em relação à melhoria da 

qualidade de vida dos trabalhadores e de seus familiares. Ao utilizarmos como ponto de 

partida, para uma análise crítica de comparação, a Ginástica Laboral convencional, 

vimos de imediato que essas duas práticas muito se assemelham. Podendo até afirmar 

que o SGE é uma versão melhorada da GL convencional. 

A partir das categorias aqui estudadas (objetivo, avaliação, conteúdo, método, 

tempo, espaço, qualidade de vida e necessidade do trabalhador), tanto em relação ao 

SGE como em relação à GL, identificamos algumas relações importantes. 

O objetivo de ambas possui duas dimensões − uma para o trabalhador e outra 

para a empresa. Mas esses objetivos dialogam, apesar de haver uma hierarquia de 

prioridade, implícita, onde se é colocado os objetivos do trabalhador submetidos aos 

objetivos da empresa.  

Ao constatar que objetivos da GL encontra-se na esfera procedimental, o 

“como fazer”, e que SGE visa a mudanças de atitudes, inferimos que há um avanço do 

SGE em relação à GL convencional. Isso porque no seu programa aparece a dimensão 

educativa como o eixo norteador do seu trabalho, e não como uma possibilidade de 

trabalho. Superando a simples reprodução de movimento dentro da empresa.  

Relacionando à avaliação, apesar da GL convencional e do SGE nos apresentar 

objetivos diferentes, seu processo avaliativo nos demonstra a convergência para um 
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mesmo objetivo; apresentar aos gestores resultados, a partir de indicadores, que 

justifiquem a necessidade do projeto na empresa.  

Quanto ao conteúdo e metodologia, o SGE avança em relação á GL 

convencional, por haver uma inovação quanto ao tipo de serviço prestado no que se 

refere a programas em ambientes laborais. O SESI através do seu programa busca 

superar a repetição de movimentos descaracterizados, adotando assim uma postura 

educativa onde o trabalhador passa a ter o conhecimento do que está fazendo, como 

fazer e como aquele movimento, antes sem sentido, pode contribuir para uma mudança 

de atitude que contribua na adoção de um estilo de vida mais saudável. Ou seja, o 

exercício físico não encerra-se mais em si mesmo e passa a ser meio educativo.  

Em relação ao tempo/espaço o SGE e a GL são acometidos pelo mesmo mal. 

Constatamos que não há avanço do SGE, permanecendo assim presos a mesmas 

amarras da GL convencional, entendendo que os limites que esse espaço impõe se dá 

pela clara contradição entre sua função social e as necessidades do trabalhador, nas 

condições do atual modo de produção. 

Já quanto o espaço em sua dimensão física e o tempo disponibilizado para a 

realização das atividades, não é garantido que o SGE cumpra sua função educativa já 

que o tempo pedagogicamente necessário para o ensino de cada conteúdo não é levado 

em consideração e nem tão pouco são disponibilizados espaços com condições mínimas 

para a garantia de ensino-aprendizagem.  

O SGE busca a qualidade de vida do trabalhador. Ao analisarmos esse objetivo 

junto à necessidade do trabalhador, percebemos que não há e nem seria possível 

avanços. Já que o SGE, assim como a GL, alcançam apenas as consequências e nãos as 

causas do problema da qualidade de vida do trabalhador.  Com esse entendimento, joga-

se a responsabilidade da obtensão da qualidade de vida, no próprio trabalhador.  

Chegamos à conclusão assim, diante de todo caminho percorrido nesse 

trabalho, que há avanços do SGE em relação a GL mas que esses avanços se esbarram 

nas limitações da própria função do SESI enquanto um órgão criado pela burguesia 

industrial para defender os seus interesses e cuja a função primordial é o  fortalecimento 

da indústria nacional. E por estar inserido num sistema de produção capitalista onde os 

interesses de classes são antagônicos, não é possível atender os interesses do trabalhador 

concomitantes aos da empresa. Desta forma, resta ao SESI o papel de, em conjunto com 

outros instrumentos, servir de conciliador de classes.  
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As categorias aqui estudadas estão em íntima relação ao desafio do SESI diante 

na necessidade da formação de uma nova subjetividade do trabalhador adequado às 

condições do atual modelo de produção e de forma mais ampla, de sociedade. 

Acreditamos assim que com o SGL é mais uma estratégia de contensão do 

acirramento da luta de interesses entre o trabalhador e os empresários capitalistas. Um 

artifício que busca mascarar dentro da empresa as contradições ali reproduzidas. 
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