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O IMAGINÁRIO DO INDUSTRIAL GOIANO NA REVISTA GOIÁS INDUSTRIAL 

DE 1953 à 1978 

Marcelo Barbosa Afonso 

 

Neste estudo, perscruta-se vinte e cinco anos da Federação das Indústrias do Estado de Goiás 

(FIEG). Por meio da revista Goiás Industrial, no período de 1953 à 1978. Nessas revistas da 

instituição, encontram-se registros da sua organização bem como a do SESI (Serviço Social da 

Indústria) de Goiás. Estas duas entidades da indústria dedicam-se a defender os interesses dos 

empresários através de uma propaganda centrada na industrialização como principal via para o 

desenvolvimento, e de um assistencialismo que irá desviar o foco da luta de classes e da 

exploração capitalista, para a importância de dar condições dignas e melhores ao trabalhador. 

Discutindo o imaginário do industrial goiano e suas interações com o governo, a Igreja ,os seus 

trabalhadores e a sociedade. Procura-se apreender esse imaginário dos discursos, contidos na 

revista. 

Palavras chave: Fieg, memória, instituição e imaginário 

 

A história cultural trabalha com o conceito de imaginário, que é  importante para 

a análise dos discursos presentes nas revistas Goiás Industrial. Os discursos da revista 

podem ser aprendidos como representações que se articulam no imaginário do industrial 

goiano.   

Pesavento avalia : 

A idéia do imaginário como sistema remete à compreensão de que ele 
constitui um conjunto dotado de relativa coerência e articulação. A referência de 
que se trata de um sistema de representações coletivas tanto dá a idéia de que se 
trata da construção de um mundo paralelo de sinais que se constrói sobre a 
realidade, como aponta para o fato de que essa construção é social e histórica. 
(PESAVENTO, 2008, p.43) 

Maffesoli (2001) afirma que só existe imaginário coletivo, pois o imaginário 

ultrapassa o indivíduo, impregna o coletivo ou parte do coletivo. Quando se fala de 

“meu” ou “teu” imaginário, o “seu” imaginário corresponde ao imaginário de um grupo 

no qual se encontra inserido. O imaginário, segundo o autor, é cimento social e se liga, 
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une numa mesma atmosfera. Assim, não pode ser individual, pois é mais que a cultura 

de um grupo, é a aura que a ultrapassa e a alimenta. (MAFFESOLI; MICHEL, 2001)    

O historiador Bronislaw Baczko ( da características de historicidade a este 

conceito. Ele diz : “ O imaginário é histórico e datado, ou seja, em cada época os 

homens constroem representações para conferir sentido ao real”. Essa construção de 

sentido e de identidade é ampla e se expressa por palavras/discursos/sons, ritos, 

performances, comporta crenças, mitos, ideologias, valores. (PESAVENTO;  2008). 

Tânia Navarro Swain (1994, p. 48)  julga que o imaginário : “compõe/decompõe 

sentidos que migram através de formações discursivas homogêneas e /ou heterogêneas, 

criando imagens saturadas de paixões/rejeições, que definem perfis/tipos/papéis 

sociais.” 

  A construção da imagem da industrialização e da organização das entidades 

ligadas a indústria, como a melhor maneira para alcançar o   desenvolvimento 

econômico e a modernidade em Goiás, esta nos discursos e reportagens das revista 

Goiás Industrial. Este estudo pretende contribuir para o conhecimento e entendimento 

da visão de mundo do industrial goiano. O papel privilegiado que os industriais goianos 

tem na emissão e divulgação de seus discursos e na construção de imagens da família, 

do trabalhador, do lazer e da sociedade são também  motivos para investigação.  

Fiorin elabora o conceito de discurso :  

O discurso não é, pois, a expressão da consciência, mas a consciência é 
formada pelo conjunto dos discursos interiorizados pelo indivíduo ao longo de sua 
vida. O homem aprende como ver o mundo pelos discursos que assimila e, na 
maior parte das vezes, reproduz esses discursos em sua fala. (FIORIN, 1995, p. 
35). 

O trabalho de dissertação de mestrado de Betânia  Gonçalves Figueiredo (1991) 

traz uma contribuição valiosa ao estudo do serviço social no Brasil discutindo, 

principalmente, o surgimento do Serviço Social da Indústria (SESI) no Brasil  e sua 

atuação .  O Serviço Social da Indústria de Goiás segue as diretrizes do SESI Nacional, 

e  por  isso, é tão importante o estudo do seu surgimento e das suas primeiras ações no 

Brasil. Esta é uma das entidades da indústria pela qual podemos conhecer os discursos e 

estudar o imaginário dos industriais goianos. 
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  A pesquisa foi feita através do estudo das revistas Goiás Industrial que foram 

publicadas no período de 1953 à 1978. Este período foi escolhido pelo fato de 1953 á 

1978, ou seja  25 anos, abranger o período de quase uma geração. Além disso, vemos 

diferenças importantes com relação as publicações de 1950, precárias e sem 

periodicidade, para as de 1960, melhor qualidade gráfica mas sem periodicidade, e por 

fim as publicações de 1970, com mais profissionalismo na composição e na qualidade 

gráfica. Os anos de 1977 e 1978 merecem referência especial pela qualidade gráfica e 

de composição das revistas que a partir de 1977 adotam uma periodicidade bimestral 

sem alteração dos meses de publicação o que não acontecia nas publicações anteriores.  

Nos anos de 1977 e 1978 vemos além da maior profissionalização na confecção 

da revista, uma melhor organização e cuidado com os temas tratados. As dificuldades de 

infra-estrutura como falta de energia elétrica, tão importante para a industrialização, 

começam a ser superadas em Goiás, o trabalho da Federação das Industrias do Estado 

de Goiás (FIEG), do Serviço Social da Indústrias do Estado de Goiás (SESI) e do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) já são reconhecidos pela 

sociedade e a estrutura física das entidades da indústria já eram uma estrutura 

respeitável. Após 25 anos de criação da FIEG foi inaugurado o centro integrado 

SESI/SENAI em terreno de 19.449,72 metros quadrados em Goiânia e estava apto a 

abrigar 1200 alunos, além de ministrar e proporcionar lazer aos trabalhadores da 

indústria e seus dependentes.   

Este período da década de 1950 á década de 1970 é um período de grandes 

transformações urbanas e econômicas que são observáveis nas reportagens das revistas. 

Segundo Charles Monteiro em seu texto: História, Fotografia e Cidade , a situação 

urbana no Brasil muda bastante no período de 30 anos, período de uma geração, dos 

anos de 1950 à 1980 : 

Nos anos 1950, o processo de industrialização brasileira [...] se acelera 
acompanhado por investimentos públicos na expansão da geração de energia, na 
construção de estradas, no aparelhamento de portos, na telefonia etc. O campo 
também se moderniza com a expansão das fronteiras agrícolas no centro- oeste e 
norte do país, bem como a utilização de maquinário, de sementes selecionadas e 
adubos, aumentando a produtividade e empregando menos mão-de-obra. A 
modernização das atividades agrícolas e o crescimento industrial provocaram uma 
corrente migratória do campo para a cidade, bem como das regiões mais pobres 
para as mais ricas. A legislação trabalhista e a previdência social, a possibilidades 
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de melhores salários, educação e atendimento médico foram grandes fatores de 
atração dos trabalhadores do campo para a cidade. A maioria da população 
brasileira habitava no campo até os anos 1950 (cerca de 67%). O percentual 
inverte-se em 30 anos, período de uma geração, quando a população urbana atinge 
cerca de 70% da população. (MONTEIRO in NASCIMENTO, 2008, p. 44)   

  Nos discursos, nas reportagens, nos desejos, nos medos e nos sonhos 

desses homens, viajaremos neste universo jornalístico da revista para vislumbrarmos o 

que teria passado pela mente destes industriais. Qual era a sociedade, a economia, a 

política e o lazer com que eles sonhavam.  

 

A revista em revista : o número inaugural e a história do Sesi e da FIEG 

 

 A primeira revista Goiás Industrial data de junho de 1953. Foi publicada 

pela FIEG (Federação das Indústrias do Estado de Goiás) e considerada seu órgão 

oficial de divulgação .  Iniciou com a proposta de ser publicada trimestralmente, mas o 

número 2 da revista só foi publicada em maio de 1955, ou seja, quase 2 anos depois.  

   O discurso presente na revista Goiás Industrial é um discurso 

progressista e com foco no desenvolvimento industrial de Goiás. Em seu primeiro 

editorial este órgão de imprensa da FIEG tem como principal intenção divulgar o 

progresso industrial e informar a classe ligada a FIEG, defendendo-a e possibilitando o 

pleno êxito às suas finalidades (Goiás Industrial, 1953) 

 Porém como podemos inferir pelos dados estatísticos do historiador Paulo 

Bertran, Goiás tinha uma produção industrial bem menor que a do setor agropecuário e 

a do setor de serviços. Ele diz:  

[...] desde 1949, o setor agropecuário posicionava-se como 60% do que produzia 
Goiás e o setor urbano os outros 40% (indústria e serviços). Nos vinte anos que vão 
de 1950 a 1969 o produto agropecuário real multiplica-se por cinco vezes, o 
industrial por 8 e o de serviços por 8.6. Entre esses anos, porém, a renda per capita 
não chegara mesmo a multiplicar-se por dois. (BERTRAN, 1988, p. 100) 

 Em 1949 o Sesi nascia em Goiás sobre forma de delegacia, em uma época 

em que a economia goiana, segundo Bertran (1988), era primordialmente agrícola. 
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Primeiro surge uma entidade ligada ao serviço social da indústria para só em 1952 

surgir a primeira Federação das Indústrias do Estado de Goiás. 

 A revista Goiás Industrial de 1953 traz uma reportagem sobre a entrega do 

Sesi a FIEG que se realizou no dia 8 de fevereiro de 1953. O Sesi foi entregue a 

administração da FIEG porque em 1949, quando ele surgiu em nosso Estado, não existia 

ainda uma Federação das Indústrias que representa-se os industriais em Goiás. Portanto 

o Serviço Social da Indústria existia sobre forma de Delegacia , somente após a 

instalação da Federação das Indústrias do Estado de Goiás é que o Sesi deixa de ser 

delegacia e se torna um Departamento Regional dirigido pela FIEG. Na solenidade de 

entrega do Serviço Social da Indústria à FIEG houve a posse do conselho e a aprovação 

do regimento interno do Sesi . Compareceram várias autoridades, líderes industriais e 

um coronel. Na ocasião aconteceu o discurso do Presidente da Federação das Indústrias 

do Estado de Goiás falando sobre a satisfação dos indústrias goianos e da convicção do 

êxito do Sesi em Goiás. 

Para entendermos o que acontecia regionalmente temos que entender o que se 

passava nacionalmente pois esta entidade vai seguir as determinações da entidade 

nacional. Figueiredo (1991) fala do contexto em que surgiu a necessidade do serviço 

social, ela diz que as greves de maio de 1945 em várias fábricas de São Paulo 

provocaram preocupação no setor empresarial. No período de guerra aconteceu a 

pauperização, agravada pelo alto nível de exploração da força de trabalho. Esta situação 

levou a exigência de providências tanto do setor público, como dos setores 

empresariais. A assistência social foi muito divulgada na Europa no entre guerras e no 

pós-guerra. Mundialmente havia um ambiente propício a criação de órgãos dedicados a 

atuar junto aos mais necessitados. Tratava-se de uma assistência conjunta patrocinada 

pelo Estado, Igreja e empresários (FIGUEIREDO; BETANIA, 1991). 

A situação social e econômica por que passava o País e o mundo vai levar 

líderes industriais como Roberto Simonsen, Presidente da Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, a 

mobilizar as organizações industriais. 

No segundo semestre de 1945, refletindo sobre a situação social e econômica 

que o País vivia, Roberto Simonsen como líder industrial mobilizou as organizações 



6 

 

industriais. Como conseqüência foi criada a Fundação de Assistência ao Trabalhador 

que foi o ponto de partida para a implantação de uma entidade de âmbito nacional: O 

Sesi (Goiás Industrial, 1969). 

Antes da organização da FIEG, Gilson A. de Souza, secretário geral da FIEG, 

quando estava [...] no Rio de Janeiro, foi surpreendido com a notícia de medidas da 

administração do Sesi Nacional para a instalação de seus serviços em Goiás (Goiás 

Industrial, 1953, p. 35). Ele relata a sua indicação como Delegado Regional do Sesi em 

Goiás :  

Receioso de que a administração do SESI em nosso Estado caísse em mãos 
de pessoas estranhas ao nosso mundo industrial, em desacordo, portanto, com o 
espírito que o criou , tomei medidas urgentes junto à Administração Central deste 
Serviço, ao mesmo tempo em que os presidentes dos sindicatos patronais da 
Indústria, já existentes, telegrafavam ao exmo. Sr. Diretor do SESI Nacional, Dr. 
Euvaldo Lodi, indicando-me para ser o Delegado Regional neste Estado.(Goiás 
Industrial, 1953, p. 35). 

No início de sua fala Gilson diz-se receioso da administração desta entidade cair 

em mãos estranhas. As dificuldades sociais e econômicas, como vimos, tornavam os 

trabalhadores atraídos por idéias comunistas. O governo Dutra (1946-1951) aliando-se 

ao bloco liderado pelos Estados Unidos rompeu relações diplomáticas com a União 

Soviética e extinguiu o Partido Comunista Brasileiro (1947). 

O livro Trajetória da Confederação Nacional da Indústria (1994) discute o 

surgimento do Sesi nacional e a preocupação em oferecer assistência social aos seus 

trabalhadores. Ao invés da repressão dos conflitos na fábrica, os industriais vão preferir 

a intervenção dos assistentes sociais que estudavam as condições de vida e de trabalho 

dos operários para sugerir soluções aos industriais. O livro diz : 

Ao início do mandato do General Eurico Gaspar Dutra na Presidência da 
República, com a participação do Cardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro, D. Jaime 
Câmara, Simonsen e Lodi obtêm a assinatura do Decreto-Lei nº9403, em 25 de 
junho de 1946. Atribuía à Confederação o encargo de criar, organizar e dirigir o 
Serviço Social da Indústria, efetivado a 1° de julho. Objetivavam os fundadores do 
SESI a prestação direta e indireta de assistência aos empregados da indústria e 
atividades semelhantes, com a finalidade de contribuir para a solução de problemas 
e preenchimento de carências do trabalhador. Entre estes: condições de habitação e 
de transporte; alimentação e higiene; problemas econômicos e defesa dos salários 
reais; problemas domésticos decorrentes das dificuldades de vida ou das relações 
de convivência; conhecimentos e normas sobre os deveres sociais e cívicos; 
assistência médica, cirúrgica e odontológica. Concentra-se a ação do SESI 
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precipuamente nos campos da educação, saúde, lazer, serviço social, cooperação e 
assistência. (HERMES, 1994, p.38) 

Vemos que as pretensões de ação do Sesi desde o seu início não eram nada 

modestas. A ação conjunta entre Estado, Igreja e empresários visava trabalhar a 

assistência social, a educação, a saúde, o lazer, o serviço social, a cooperação e 

assistência, além de inculcar nos empregados da indústria e seus familiares valores  que 

estivessem em sintonia com os ideais empresariais. 

 O discurso de ajuda e apoio aos trabalhadores tenta encobrir o retorno dos 

movimentos sociais, para Figueiredo :  

A década de 40 também marcou o recrudescimento, retorno à cena política, 
dos movimentos sociais. As medidas coercitivas implementadas pelo Estado não 
foram capazes de conter a onda de greves e mobilizações dos trabalhadores 
urbanos. (FIGUEIREDO, 1991, p.13). 

    Segundo Figueiredo na avaliação de setores empresariais  o empobrecimento 

da classe trabalhadora deveria ser desviado da relação capital/trabalho : 

Na avaliação de setores empresariais a “condição de subdesenvolvimento”, 
a desorganização da produção resultante das transformações pós-45, a “ignorância 
e miséria” eram propícias para a propagação da agitação social. O fator do 
empobrecimento constante dos trabalhadores deveria ser desviado, a todo o custo, 
da relação capital/trabalho e deslocado para a “inflação monetária”, para a “falta de 
cultura/educação”, poucas condições de higiene, etc. E com este descolamento que 
as representações empresariais iriam atuar.(FIGUEIREDO, 1991, pag.(s) 29 e 30) 

A revista Goiás Industrial quando se refere a FIEG ou ao Sesi usa a palavra 

entidade. O dicionário Aurélio (1993, p. 211) traz a seguinte definição de entidade : “1- 

O que constitui a essência duma coisa; ente, ser. 2- Tudo que existe ou pode existir.” No 

imaginário dos industriais goianos, cujo órgão oficial de divulgação de suas idéias é a 

revista Goiás Industrial, a FIEG e o Sesi seriam o que constitui a essência de uma coisa 

,neste caso, o que era visto como a essência da sociedade era a família. O discurso 

empresarial é paternalista e assistencialista, os trabalhadores são vistos como filhos que 

precisam de direção, de valores, de assistência, de educação e de cuidados com o seu 

bem estar. Continuando com esta analogia entre o discurso empresarial e a estrutura 

familiar, o papel da mãe seria o da Nação que a todos acolhe e não faz distinção de 

gênero ou classe social. Na Nação ideal reina a harmonia e os conflitos são resolvidos 

com sentimentos de solidariedade e confiança. Outra analogia possível seria com a 
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palavra ente significando uma pessoa (corpo humano). Comparando a estrutura de 

funcionamento das entidades empresariais com o funcionamento de um corpo humano, 

onde existe um cérebro que define as ações, que são executadas por órgãos que estão 

interligados e numa relação solidária e harmônica. 

No livro Trajetória da Confederação Nacional da Indústria visualiza-se a noção 

de um corpo. O cérebro, que define as ações, seria a CNI (Confederação Nacional da 

Indústria) e seus órgãos seriam  o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial), o SESI(Serviço Social da Indústria) e o IEL (Instituto Euvaldo Lodi). Este 

último tem a função de promover a integração Universidade-Indústria. O texto diz : 

[...] Nos escritórios do Sistema CNI-SENAI-SESI-IEL se estudam, 
discutem, decidem e executam medidas que levam as diretivas, as recomendações e 
o auxílio da Confederação, assim como dos órgãos complementares, à indústria de 
um modo geral e às áreas onde se faz necessária a presença da entidade máxima 
dos industriais brasileiros, em sua base geográfica, o território nacional, e o 
Exterior. (HERMES, 1994, p. 45) 

 Este texto fala dos órgãos nacionais da indústria que tem suas 

representações em vários Estados do país. Entre estes representantes se encontra o Sesi 

Goiás seguindo as determinações do SESI nacional. 

Em 22 de janeiro de 1953 o Sr. Gilson Alves de Souza (secretário geral da FIEG 

e superintendente geral do Sesi em Goiás) passou o relatório das atividades do Sesi, 

desde a sua fundação em 1949, ao Sr. Antonio Ferreira Pachêco, presidente da 

Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Com a instalação da FIEG o Sesi passa a 

ser dirigido por esta instituição. O relatório descreve as atividades do Sesi nas áreas da 

assistência médica, da assistência a maternidade, da assistência dentária, da assistência 

jurídica, da assistência social, da recreação-esporte e das instalações e programas de 

construções.(Revista Goiás Indústrial, 1953) 

Por esta reportagem vimos que o Sesi de Goiás segue os mesmos objetivos para 

os quais o SESI nacional foi criado. A assistência médica pelos dados estatísticos 

realizou milhares de atendimentos anuais. No início foi contratado os serviços da Casa 

de Saúde dr. Rassi, que prestava assistência médico-hospitalar em Goiânia. Em 1950, 

foi instalado o ambulatório médico da sede. A assistência a maternidade sempre foi 

prestada pelo hospitais vinculados ao Sesi [...]. A assistência dentária funcionava em 
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dois turnos e prestou grandes benefícios aos nossos beneficiários, infelizmente nem 

sempre a energia elétrica de Goiânia tem permitido o funcionamento integral do motor e 

mesmo da assistência em geral. Foi um dos setores mais fecundos da assistência do 

Sesi. A assistência jurídica embora não tivesse o cargo de advogado para atender a este 

setor, sob a direção de Gilson A. de Souza foram atendidos numerosos casos. A 

assistência social conseguiu grande êxito, em face dos pequenos recursos de que 

dispunha. Foi um setor difícil de ser trabalhado, não só pela hostilidade do ambiente, 

encontrado no início, como pela exigência de pessoal especializado, inexistente no 

meio.  (Revista Goiás Industrial, 1953) 

A precariedade da infra-estrutura de Goiânia em seus primeiros anos fica clara. 

A energia era um problema sério que só vai ser resolvido com a construção da usina de 

Cachoeira Dourada. Pelas reportagens desta revista vemos que sempre os empresários 

vão estar reclamando da precariedade deste serviço que sem dúvida atrapalhou a 

instalação de industrias na capital em suas primeiras décadas de existência.  

A precariedade em  Goiânia, não aconteceu somente na infra-estrutura física, 

mas também, se deu na infra-estrutura humana. Faltava uma escola de serviço social 

que prepara-se adequadamente pessoas para atuarem  na área de serviço social.  A 

criação da primeira escola de serviço social em Goiás se deu a custa de muita luta e 

propaganda para se conseguir o consenso junto a  sociedade civil. Veja no texto abaixo: 

[...] o jogo de interesses em que se constrói a idéia de necessidade da 
Escola não expressava demanda da comunidade em geral. Por esta razão,           as 
instituições promotoras “lutaram” para obter o apoio do governo. As pressões 
tornam-se, nos primeiros anos, uma constante. O próprio secretário da  Educação, 
chamado em reunião, sugere que se faça um “Memorial com uma exposição de 
motivos a respeito do Serviço Social, seu papel no Brasil, sua necessidade em 
Goiás, a idoneidade da Associação Mantenedora da Escola e, finalmente, a situação 
financeira da Escola, seguida de um pedido de ajuda”[ 1  ],  [...]. Esse instrumento 
ao lado de artigos em jornais, palestras de professores em colégio e folhetos foram 
os meios utilizados para divulgar a Escola, procurando com isso conseguir o 
consenso no seio da sociedade civil. Assim, reconhecida a 29-01-57 pelo decreto nº 
40.854 é “aos 12 dias do mês de março de 1957”2  inaugurada a Escola de Serviço 
Social de Goiás. Dois meses após recebe por doação do Bispo um terreno destinado 
à futura sede da Escola, “em compromisso assumido em nome da APTA [ 

                                                           
1
 Ata da 1ª Reunião do Conselho Criador  e Mantenedor da Escola de Serviço Social de Goiás, Arquivo do 

Departamento de Serviço Social da Universidade Católica de Goiás. 
2
 M. Antonieta E. Cabral, Discurso na aula inaugural da U.C.G., Goiânia, 05/03/76.  
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Associação do Pequeno Trabalhador Autônomo], de colaborar financeiramente, 
com a referida Escola”3 (MIGUEL, 1979, pág.(s) 72 e 73) 

No texto podemos constatar a participação, na figura do Bispo, da Igreja na 

criação da escola de serviço social em Goiás. Participação não só política como também 

financeira.  

Figueiredo (1991, p. 50) fala sobre as primeiras escolas de Serviço Social: “As 

primeiras escolas de Serviço Social foram católicas e forneceram todo o arcabouço 

teórico e prático para as experiências mais sistematizadas de implantação destas 

atividades, como por exemplo o Sesi e o Sesc.”  

 O serviço que melhores resultados alcançou foi o “Serviço Social de Grupo”, 

com as escolas de corte e costura, de donas de casa, de arte culinária e dietética infantil, 

de bordados etc. Dando novas fontes de renda aos lares industriais. Obedecem a 

programas práticos e de grande proveito moral e material. A recreação é um 

complemento da assistência social e o esporte é um magnífico veículo de propaganda e 

um dos mais salutares meios de difusão e incremento da educação física, necessária à 

melhoria eugênica da raça.( Revista Goiás Indústrial, 1953) 

No livro de Rago, Do cabaré ao lar , ela fala do modelo de mulher imposto pelos 

industriais à mulher operária :  

Peça fundamental na empresa de moralização do trabalhador, o modelo 
rígido e ascético da esposa- mãe-dona-de-casa deveria atuar no sentido de 
introduzir o sentimento de intimidade do lar, recolhendo todos os seus membros, 
nos momentos de não-trabalho, para a privacidade da estreita vida 
doméstica.(RAGO, 1985, p. 206) 

O discurso empresarial quer uma mulher prendada e uma boa dona de casa que 

recolha todos os membros da família nos momentos de não-trabalho. Com esse objetivo 

é que são oferecidos os cursos do serviço social de grupo do Sesi.  

No início a delegacia do Sesi não dispunha de recursos próprios, por isso, o 

delegado regional desta entidade procurou o Governo do Estado no sentido de serem 

doadas áreas ao Sesi nos diversos bairros desta Capital, a fim de poder instalar-se os 

serviços desta delegacia. Somente duas áreas foram destinadas a esta entidade, uma na 

                                                           
3
 Ata da 3ª reunião do Conselho Técnico- Administrativo da Escola de Serviço Social da U.C.G., 1957, 

Arquivo do SER/U.C.G. 
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Vila Operária e outra no bosque situado na zona norte desta capital. O Secretário Geral 

da FIEG e Superintendente Geral do Sesi em Goiás conseguiu o apoio do Exmo. Sr. 

Presidente da Confederação Nacional da Indústria para o plano de construção de um 

‘Centro Social’ no bosque supracitado, tendo aquela alta autoridade prometido a verba 

de Cr$ 200.000,00(duzentos mil cruzeiros) para aquela obra.(Goiás Indústrial, 1953) 

Vemos pelo relatado, que o governo de Goiás tinha interesse na criação e 

ampliação deste serviço social empresarial. Constatamos a participação da Igreja e do 

Estado na consolidação do sonho do Sesi em Goiás, no fato relatado do Bispo, que doou 

um terreno destinado à futura sede da Escola de Serviço Social de Goiás e no fato do 

Governador que doou duas áreas para o Sesi. Além disso, o Presidente da Confederação 

Nacional da Indústria prometeu a verba de duzentos mil cruzeiros para a construção de 

um ‘centro social’ o que mostra o interesse dos industriais do Brasil em materializar 

seus ideais e divulgar seu imaginário por todo o  território brasileiro. 

O governo do Estado de Goiás também vai estar presente na criação de outra 

entidade da indústria. Na instalação da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, no 

salão de honra da Federação do Comércio estavam  presentes várias autoridades, entre 

elas, um coronel  representando o governador do Estado. 

A fundação da FIEG se da em 17/12/50 e é requerida pelos sindicatos das 

indústrias de construção e do mobiliário no Estado de Goiás, da indústria de alfaiataria e 

de confecção de roupas de homens no Estado de Goiás, da indústria de calçados no 

Estado de Goiás, das indústrias de alimentação do Estado de Goiás e das Indústrias 

gráficas no Estado de Goiás. (FIEG, Jubileu de Prata 25 FIEG. Esboço histórico da 

Federação das indústrias do Estado de Goiás). 

A instalação da Federação das Indústrias do Estado de Goiás aconteceu em  1° 

de maio de 1952,cuja solenidade aconteceu no salão de honra da Federação do 

Comércio, onde foram proferidos três discursos. (Goiás Industrial, 1953). 

O primeiro discurso da solenidade foi proferido pelo Vice-Presidente da 

Federação das Indústrias do Estado de Goiás  e em suas primeiras palavras ele diz que o 

marco inicial para o progresso de Goiás se iniciou com a mudança da capital da cidade 

de Goiás para Goiânia e também elogia Pedro Ludovico dizendo que ele foi a redenção 



12 

 

de Goiás. A nova capital é vista como possibilitadora de novos horizontes. O discurso é 

de modernidade citando para isso o surgimento de várias indústrias ( fábricas de 

calçados, Xarqueadas, industrialização do leite ,usinas de beneficiamento de arroz e 

café, frigoríficos e uma fábrica de fiação e tecelagem)   e de sólidas firmas comerciais 

no Estado.(Goiás Industrial, 1953) 

Estudando o trabalho do historiador Paulo Bertran  vemos que a fala do Vice-

Presidente da FIEG é uma fala otimista. Paulo Bertran (1988) cita três circunstâncias 

que historicamente inviabilizaram uma maior industrialização de Goiás e sua capital  

são elas :concorrência de Anápolis(estrutura agroindustrial mais organizada), falta de 

terminal ferroviário (Anápolis era o terminal de cargas ferroviárias do Mato Grosso 

goiano só muitos anos após é que Goiânia teria seu terminal ferroviário) e construção de 

Brasília (os capitais acumulados durante o surto agrário encontraram em Brasília a 

migração dos rendimentos de capital para o novo mercado aberto na nova capital da 

República nos anos 1950/1960). Ele diz :  

“Enfim essas duas ou três circunstâncias descritas [...] resultaram em 
movimentos turbadores do processo de acumulação de capitais em Goiânia, 
carreando obstáculos que historicamente inviabilizaram uma maior industrialização 
tanto do Estado quanto da capital, se é que isto serve de desculpa para não se 
mencionar a coisa muito mais ampla e escandalosa da “industrialização” de São 
Paulo, assentada em ininterruptos fluxos de subvenção de dinheiro público, 
praticada desde mil novecentos e cinqüenta.” (BERTRAN, 1988, p.  99- 100) . 

 O discurso do Vice presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás 

enumera como pontos negativos para a modernização do Estado ,os problemas de infra-

estrutura, como a falta de energia elétrica e as vias de transportes : rodovias em que a 

muito a fazer e há necessidade do reaparelhamento e a normalização do tráfego das 

estradas de ferro. Ele termina sua fala com um frase com tom “messiânico” : “[...] 

industriais goianos irão para a frente, cumprir o destino que Deus nos reservou.”(Goiás 

Industrial, 1953). 

 O segundo discurso da solenidade de instalação da FIEG foi pronunciado pelo 

Sr. Gilson Alves de Sousa (Secretário Geral da Federação das Indústrias do Estado de 

Goiás e Delegado Regional do Sesi) . Ele inicia sua fala dizendo que foi um dos 

inciadores do movimento sindicalista dos industriais goianos e encarregado da 

coordenação e organização dos elementos necessários à formação da FIEG. Diz ser a 
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criação desta Federação uma das grandes aspirações do industriais goianos. Chama os 

industriais goianos de abnegados lutadores pelo progresso de Goiás. De novo vemos o 

antagonismo atraso x progresso. O verdadeiro líder industrial tem que se dedicar de 

corpo e alma a causa da industrialização. Só a industrialização é vista como fator de 

desenvolvimento para a região e para o País. Na primeira edição da revista Goiás 

Industrial (, temos uma reportagem que exemplifica a imagem de progresso que os 

industriais goianos querem passar. Com o título : “ País essencialmente agrícola”, o 

autor da reportagem vai criticar os doutrinadores que em economia política 

consideravam a terra como única fonte produtora de toda a riqueza e toma como 

exemplo o Estado de São Paulo dizendo: “A par de invulgar atividade ligada ao solo, 

desenvolveu-se também naquele rincão um dos maiores e mais complexos parques 

industriais do país, sem que uma dessas atividades prejudicasse a outra [...]”.( Goiás 

Industrial, 1953).  

O Secretário Geral da Federação das Indústrias do Estado de Goiás e Delegado 

Regional do Sesi fala da necessidade de ver a classe industrial devidamente organizada 

para a defesa de seus interesses e para o estudo de seus problemas. A revista criada pela 

FIEG se esforçará para cumprir estes objetivos, já que manifestava a integração da 

instituição aos preceitos do Instituto de Organização Racional do Trabalho que :  

 [...] surgiu a partir do trabalho de uma comissão constituída em 1929 pela 
Associação Comercial de São Paulo, que gerou o Instituto Paulista de Eficiência, 
transformado em junho de 1930 em IDORT. O Instituto integraria um sistema de 
instituições cujo objetivo era organizar a elite industrial brasileira e viabilizar 
projetos formulados pela categoria. Haveriam de integrar esse sistema o 
CIESP(transformado em 1931 em FIESP), o IDORT, O SENAI [Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial], o SESI e a Escola Livre de Sociologia e Política de 
São Paulo. O aumento da produtividade, via racionalização do trabalho e promoção 
da cooperação entre operário e patrão, era o objetivo central do 
IDORT.(CORREIA, 2004, p. 79) 

A viabilização de projetos formulados pelas várias categorias industriais vai 

depender de um sindicalismo forte em que exista a colaboração entre empregados e 

empregadores. Sobre o regime sindicalista diz que experimenta-se no Brasil o sentido 

de associação de classe. De nossas leis sociais emerge o espírito de colaboração entre 

empregados e empregadores. Os sindicato procuravam orientar seus associados no 

sentido de se constituírem em eficientes colaboradores de seus patrões, para o 

engrandecimento da empresa, para a riqueza da Pátria e para seu próprio bem estar. 
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O discurso classista desvia o foco da luta de classes e da exploração capitalista, 

para a importância de dar condições dignas e melhores ao trabalhador. Não se fala em 

melhorar a sua remuneração , mas sim, através de um trabalho assistencialista suprir 

suas necessidades mais básicas, para que ele trabalhe melhor e seja mais eficiente. 

O terceiro discurso da solenidade de instalação da FIEG foi pronunciado pelo Sr. 

Jaime Câmara (Presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás). Ele diz que 

a criação da FIEG assinala o interesse dos industriais goianos pela arregimentação de 

sua classe (Goiás Industrial,1953).  

A revista inaugural mostra a história e a memória de duas entidades da indústria 

o Sesi e a FIEG. Vimos que na criação do Sesi de Goiás houve a participação do SESI 

Nacional para a instalação dos serviços desta entidade em nosso Estado, além disso 

recebeu ajuda financeira do Presidente da Confederação Nacional da Indústria para a 

construção de um centro de atividades. Este centro de atividades além das funções de 

um clube também ofereceu cursos e o trabalho de serviço social aos trabalhadores da 

indústria. O Serviço Social da Indústria encontrou dificuldades no início para que seu 

trabalho fosse compreendido. O Serviço Social da Indústria de Goiás através das suas 

ações nos campo da educação, saúde, lazer e assistência social fará o papel de olhos dos 

empregadores sobre a vida e a conduta dos empregados. Estando presente na vida do 

trabalhador tanto no tempo do trabalho, quanto no tempo do não trabalho, o Sesi tentará 

forjar no espírito do trabalhador uma memória, que seja, constituída por elementos 

produtivos e eficientes para o trabalho.  A assistência ao trabalhador através das visitas 

aos lares operários, da oferta de consultas médicas e odontológicas ,além do 

oferecimento do lazer levaram  ao trabalhador, não um simples assistencialismo,  mas 

uma visão de mundo centrada nos valores industriais. 

A Federação das Indústrias do Estado de Goiás teve o apoio da Federação do 

Comércio do Estado de Goiás que ajudou a fundar o primeiro sindicato da indústria que 

foi o da construção civil, segundo falou Jaime Câmara, em discurso, na instalação da 

FIEG  no salão de honra da Federação do Comércio a 1º de maio de 1952. A união de 

vários sindicatos possibilitou a esta entidade lutar pelos interesses dos empresários e na 

divulgação dos sonhos destes industriais goianos. Além das condições históricas e de 

acumulação de capital para a industrialização de Goiás serem bem diferentes das 
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condições de  São Paulo, segundo o historiador Paulo Bertran , a industrialização de São 

Paulo estava  assentada em ininterruptos fluxos de subvenção de dinheiro público, 

praticada desde mil novecentos e cinqüenta. O otimismo e os discursos eufóricos eram 

necessários para que os sonhos acalentados pelos industriais goianos encontrassem 

alguma forma de plasmarem-se no mundo real . 

   

As revistas  Goiás Industrial de 1955 à 1978 

  

   A segunda edição, de maio de 1955,  da revista Goiás Industrial foi 

impressa de uma maneira precária e rústica em relação a primeira edição , no editorial 

da revista a FIEG alega dificuldades na composição. A primeira reportagem fala sobre o 

mecanismo dos preços e a lei da oferta e da procura . Como na primeira edição esta 

revista vai procurar esclarecer e informar o leitor sobre certos mecanismo da economia . 

Falando sobre importação de produtos, desenvolvimento econômico, fazendo 

propaganda da industrialização como melhor caminho para o aumento de empregos e o 

desenvolvimento econômico, esclarecendo sobre o mercado de produtos agrícolas ,além 

de assuntos de interesse da classe empresarial de Goiás seja no comércio, na indústria 

ou na área de serviços. Pelos discursos que vimos na solenidade de instalação da FIEG 

constatamos pelas palavras de Jaime Câmara a importância da Federação do comércio 

para apoiar o nascimento de sua irmã a Federação das Indústrias, pois Goiás não tinha 

tradição industrial e só através da renda de setores como o de serviços e da agropecuária 

é que foi possível alavancar o crescimento industrial em nossa região. 

 A segunda reportagem do nº 2 da revista é muito interessante pois trata do 

problema do abastecimento de cereais e de outros produtos em Goiás . O autor fala do 

desequilíbrio entre oferta e procura, e a Federação da indústria de nosso Estado pediu 

através de ofício providências às autoridades. E as razões do desabastecimento 

informadas são as seguintes exportação de arroz em casca e café em coco, a exportação 

de produtos in-natura priva os fazendeiros do farelo e quirela para a alimentação dos 

animais do homem do campo, o beneficiamento de nossos produtos agrícolas fora de 

nosso território gera menos arrecadação, a exportação de suínos ocasiona a escassez da 
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banha visto que na época não havia outra fonte de gordura ,enfim, a reportagem chama 

a atenção para a importância da industrialização de nossos produtos(Goiás Industrial, 

1955). 

  A revista nº 3  de 1956 tratou de assuntos como problemas de intercâmbio 

entre o Brasil e o Exterior, rumos da economia nacional, biografia de um líder industrial 

Euvaldo Lodi que a reportagem adjetiva como um lutador, propaganda do Sesi, fala 

sobre reforma administrativa do Estado de Goiás e da legislação. As revistas da década 

de 50 vão estar focadas principalmente na propaganda da industrialização como 

panacéia para todos os males . As figuras dos líderes industriais,  sejam eles nacionais 

ou regionais, são sempre exaltadas e vistas como modelos de comportamento cívico e 

cristão. Os assuntos econômicos tem um sentido didático de informar,  mas ao mesmo 

tempo trabalhar uma mentalidade de cooperação, harmonia, eficiência e a tão desejada 

paz social que seria conseguida através da ação de assistentes sociais, médicos, 

educadores e a doutrina católica nos lares dos trabalhadores visando a instituição de 

valores mais condizentes ao mundo do trabalho. 

 As revistas da década de 1960 tem uma composição diferente da de 1950 

com novos desenhos, uma nova diagramação dos textos. É mais alegre e dinâmica a sua 

apresentação. A revista n° 2 de 1968 tem um artigo muito interessante em que trata do 

encontro dos dirigentes da FIEG com os comandantes militares de Goiânia que fizeram 

uma visita de cordialidade a um coronel e um comandante. Os temas debatidos foram 

variados desde a atividade da FIEG, do SENAI e do SESI, [...] e os atinentes ao ensino 

universitário, numa perfeita sintonia de idéias entre os homens de empresa e os 

representantes da Forças Armadas. A classe empresarial, como vimos em discurso de 

Jaime Câmara na solenidade de instalação da Federação das Indústrias, não cabia entrar 

em conflito com as autoridades mesmo defendendo seus interesses.  

  Na revista  n°5 de 1968 lemos uma reportagem que mostra o 

reconhecimento do trabalho das instituições ligadas à indústria pelo governo municipal. 

A reportagem fala da sanção da lei n° 3960 de agosto de 1968 que considerou de 

utilidade pública a Federação das Indústrias do Estado de Goiás e Distrito Federal, o 

Senai e o Sesi. Na solenidade o prefeito Iris Rezende Machado pronunciou um discurso 

enaltecendo o trabalho dos três órgãos em prol do desenvolvimento de Goiás. Referiu-se 
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também ao “Clube Antônio Ferreira Pacheco”- cuja finalidade é oferecer aos 

trabalhadores na indústria um local para sua recreação e de sua família, integrando-a na 

sociedade. 

 O clube Antônio Ferreira Pacheco foi um dos clubes construídos pelo Sesi 

para o lazer do trabalhador da indústria. O lazer vai ser uma preocupação constante dos 

líderes industriais pois além de ser renovador das forças é também um momento 

importante de integração e criatividade do trabalhador na sociedade. Se referindo ao 

tempo fora do trabalho Figueiredo avalia : 

O combate do tempo exterior ao trabalho promovido por instituições como o Sesc 
[Serviço Social do Comércio] e Sesi pretendiam divulgar um modelo de 
comportamento, pautado nos interesse da produtividade. A disciplina para o 
trabalho se exercia também pela disciplina do tempo fora do trabalho. O tempo do 
descanso representava não o tempo livre para se fazer o que quisesse, mas o tempo 
necessário para se recuperar para o trabalho, não só fisicamente, como também 
emocionalmente. E esta “recuperação” não se efetivava com o simples “não fazer  
nada”. O significado do lazer, neste contexto, fica bastante evidente : “... o lazer 
significa sempre atividades bem dosadas de recreação e de repouso 
prático”(FIGUEIREDO, 1991, p. 156). 

 Em outra reportagem da revista Goiás Industrial falou-se das obras para 

resolver o problema do fornecimento de energia para a indústria em Goiás. O artigo diz  

: “A inauguração do 2° estágio da ‘Cachoeira Dourada’ e o vasto esquema de 

construção de usinas e extensão das linhas de transmissão constantes do plano trienal 

(1968- 1970) já aprovado pela Celg, determinarão o afluxo de capitais para o território 

goiano (1968, n°5). A reportagem continua dizendo que é chegada a hora de realizar um 

velho sonho com a construção da cidade industrial de Goiânia(Goiás Industrial, 1968). 

 Goiânia é vista como o ícone da modernidade e por isso é evocada como o 

lugar ideal para a construção de uma cidade industrial que só será possível com a 

construção de uma infra-estrutura a altura. 

 A revista Goiás Indústrial nº6 de 1968 traz uma reportagem com o seguinte 

título : “Proposta a Extinção do Sesi e do Sesc”. Um deputado propõe a extinção das 

duas instituições para criar em seu lugar o Instituto de Tecnologia e Administração de 

Empresas . O argumento utilizado é que os benefícios sociais produzidos por essas 

entidades não tinham de forma alguma correspondido, em proporção, ao grande volume 

de recursos que vinha arrecadando. O Presidente da FIEG José Aquino Pôrto tomou 
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uma serie de medidas para impedir a aprovação do projeto. Uma destas medidas foi o 

envio ao deputado de um ofício com a seguintes palavras : “A função do SESI contida 

em seus estatutos, é auxiliar o trabalhador da indústria e atividades assemelhadas a 

resolver os seus problemas básicos de existência, tais como saúde, alimentação, 

habitação, instrução, trabalho, economia, recreação ,convivência social e consciência 

sócio- política. Distancia-se muito, como se vê, a ação do Sesi, daquele tipo de 

assistência que é dada pelo INPS ao trabalhador”. Outra medida foi convidar o 

Deputado para uma visita aos centros sociais do Sesi e aos clubes do trabalhador 

espalhados pelo País.  

Figueiredo (1991) diz que os setores empresariais criam instituições sociais para 

complementar a ação social do Estado e não para competir com ele. É o que vemos no 

texto acima quando o presidente da FIEG diz que a ação social do INPS é diferente da 

executada pelo SESI. As duas tem focos e maneiras de agir diferentes e onde o governo 

é ineficaz a ação social empresarial entra em ação para complementar a carência do 

trabalhador. A ação em conjunto entre Estado e iniciativa privada multiplica os 

resultados e permite um atendimento a uma parcela maior da população, beneficiando 

não só diretamente os trabalhadores (população economicamente ativa), mas todos os 

seus dependentes e a sociedade como um todo através da ação solidária realizada em 

conjunto entre governo, iniciativa privada e sociedade civil organizada. Estimulando 

valores ligados a cidadania e a moral cristã os serviços sociais empresariais buscaram 

trazer uma melhor qualidade de vida ao trabalhador. Buscava-se através destas medidas 

salvaguardar a saúde e a capacidade de trabalho dos operários das fábricas, evitando as 

faltas e licenças por motivo de saúde e ,com isso, os empregadores conseguem uma 

maior eficiência de seus trabalhadores e conseqüentemente um maior lucro. Portanto, a 

assistência social não é concedida de maneira desinteressada pelo Sesi, como vemos em 

alguns discursos da entidade, ela esta de acordo com a visão de mundo do industrial, 

que quer um trabalhador focado nas suas tarefas com um mínimo de interferências fora 

do mundo do trabalho.  

 No final do ano de 1969 a revista Goiás Industrial muda de formato e 

diagramação. O papel impresso é mais comprido, as letras ficam maiores. As gravuras 

disputam espaço com as fotos e as vezes ocupam o mesmo espaço formando uma 
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composição original. Os editoriais e os sumários ganham mais espaço. O editorial da 

revista n°10 de 1969 diz que não abandonará a linha de órgão oficial, encarregado de 

divulgar as atividades da FIEG-DF (Federação das Indústrias do Estado de Goiás e do 

Distrito Federal), do SENAI e do SESI Regionais . O sumário traz assuntos 

relacionados ao civismo (Semana da Pátria), entrevistas, coluna jurídica e notícias do 

SESI e do SENAI entre outros assuntos. A revista atende um público não só interessado 

em assuntos da indústria ,mas também trata de assuntos do comércio, da agropecuária, 

de serviços e de assuntos relacionados a economia e a política empresarial. 

 A revista do ano de 1970 tem mais cores e as cores são mais vivas. Algumas 

capas possuem só gravuras, outras gravuras e fotos. Analisando os editoriais das 

revistas da década de  70 podemos vislumbrar o imaginário do industrial goiano. Temos 

artigos com depoimentos de líderes industriais, a visão empresarial sobre a economia, as 

leis que beneficiam ou não são do interesse dos industriais, legislação trabalhista e 

fiscal, dicas sobre como gerir seu negocio, exportação, notícias do Sesi e do Senai entre 

outras. 

 Os empresários tem um discurso de harmonia e cooperação com o Estado 

não deixam transparecer as diferenças entre eles e se elas aparecem surge um discurso 

conciliador que apela para um patriotismo que está além dos interesses individuais ou 

de classe. Tudo deve ser feito para o progresso ,para o bem do País e para o bem estar 

social de seu povo. Nas reportagens apareciam as instituições da indústria e do comércio 

reunindo-se em seminários, em encontros cívicos: como o dia da pátria, o dia do 

trabalhador, ou em datas com conteúdo classista: como o dia do industriário. São 

promovidos e divulgados encontros entre Estado e líderes empresariais no sentido de 

discutir o progresso da região e do País através da industrialização e do apoio as forças 

produtivas que alavanquem o desenvolvimento (Goiás Industrial, 1970 à 1978). 

 As realizações do Sesi e do Senai são relatadas através de dados estatísticos 

e de descrições com relação aos serviços sociais prestados ou ao treinamento e 

aperfeiçoamento da mão de obra e as necessidades do mercado de trabalho. As 

instituições do comércio e da indústria criam grupos de estudos para conhecerem suas 

realidades, desenvolverem seus projetos e para que possam trabalhar em sintonia para a 

sua realização. O Sesi vai pesquisar as condições sócio-econômicas de moradia em 
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Goiânia. Vai realizar campanhas de higiene e na área médica e odontológica. Vai se 

preocupar com a escolarização dos trabalhadores e seus filhos. Na área do lazer o Sesi 

vai oferecer em seus clubes varias atividades esportivas, culturais e de entretenimento 

para o trabalhador tenha um descanso disciplinado e tranqüilo para poder se recuperar 

adequadamente para retornar descansado ao trabalho e produzir mais e melhor (Goiás 

Industrial, 1970 à 1978).  

 No campo da cooperação e assistência o serviço social vai agir nos CATs 

(Centros de Atividades) da capital executando encaminhamentos jurídicos (para 

casamentos, registros civis) e intercâmbio com outros cartórios do interior e outros 

estados para aquisição de documentos. Procura ainda atingir os usuários no atendimento 

diário de casos sócio- econômicos, através do fundo rotativo. Campanha operário 

padrão, realizada anualmente pelo Sesi e Jornal “O Globo”, que tem como objetivo 

premiar aqueles que pela sua conduta, dedicação ao trabalho, assiduidade e índice 

elevado de companheirismo, tornaram-se merecedores do reconhecimento público 

(Goiás Industrial, 1976). 

 Na área da “formação cultural”(grifo nosso) do Sesi temos cursos de corte e 

costura, bordado à máquina, cabeleireiro e manicure, artes, pré-natal, calça e camisa, 

organização e administração do lar e educação alimentar (Goiás Industrial, 1976). O 

Sesi vai trabalhar com um corpo de assistentes sociais, médicos, odontólogos, 

educadores e profissionais na área do lazer para conhecer a realidade de seu trabalhador 

a adapta – lo a rotina do trabalho urbano, passando valores para ele na área da conduta 

da moral e da ética.  

 O Sesi promoveu varias competições esportivas em modalidades diversas e 

também em convênio com a Secretaria da Educação e Cultura do Estado de Goiás. 

Inaugurou a unidade operacional de lazer situada em Aruanã destinada ao lazer dos 

trabalhadores no Araguaia (Goiás Industrial, 1975). 

 A revista Goiás Industrial de 1977 narra em seu editorial a inauguração do 

Centro Integrado Sesi/ Senai que reuniu duas entidades da indústria em um mesmo 

espaço. Abaixo segue o texto com a reportagem:  
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 Edificado em terreno de 19.449.72 metros quadrados, o Centro Integrado Sesi/ 
Senai, em Vila Canaã, tem uma área construída de 12.147.89 metros quadrados. 
Inaugurada na gestão do Ministro José Aquino Porto, no ano em que a FIEG 
comemora o seu Jubileu de Prata e por ocasião, da reunião dos Conselhos 
Nacionais a CNI, SESI e SENAI, contou com a presença das mais elevadas 
autoridades civil, militar e eclesiástica, bem como de todos os Presidentes de 
Federações das Indústrias dos Estados Brasileiros (Goiás Industrial, 1977, n°44, p. 
3).  

 Mas como explicar duas entidades com objetivos, aparentemente, diferentes 

trabalhando em um mesmo espaço. Figueiredo explica esta contradição : 

Entre a divulgação da ‘Carta de Paz Social’4(maio/1945) e os decretos leis que 
criam o SESI e SESC (agosto e setembro de 1946) decorre pouco tempo. A 
discussão da necessidade do meio empresarial bancar atividades de serviço social 
junto aos trabalhadores de forma estruturada e integrada teve uma experiência 
concreta : o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem). Além do ensino 
profissionalizante buscou-se preparar o que o pensamento cristão chamou de 
‘modelação interior do espírito humano’. Neste sentido os SESI e o SESC são 
criados como um prolongamento do Serviço de Aprendizagem. A formação 
profissional estava a exigir uma complementação que possibilitasse a plena 
formação cívica do homem trabalhador... . Estes serviços sociais seguem a mesma 
estrutura organizacional dos serviços de aprendizagem.(FIGUEIREDO,1991, p. 
39- 40) 

 

Considerações Finais 

 O imaginário ,como vimos, não é a imagem do real. Ele é um conjunto de 

representações de um  modelo ideal . Um modelo que os industriais construíram deles e 

do mundo que os cerca. Nos discursos e nas reportagens vimos a dissimulação do 

discurso, as contradições, os sonhos e esperanças dos homens que ajudaram a construir 

as entidades representativas da indústria. No dito, no não dito e no realizado surgem 

várias possibilidades de interpretação do real, pois a imagem que fazemos do mundo , 

não é única e quando tentamos fazer com que nosso discurso prevaleça é que surge a 

ideologia. Estes homens tinham uma ideologia e lutaram por ela. Acreditaram em seus 

                                                           
4 Dos encontros empresariais, a I Conferência das “classes produtoras”, como os empresários se auto-
intitulavam, realizada em Teresópolis em maio de 1945, foi significativa não só por ser uma das maiores 
reuniões empresariais organizadas até então, como também por demonstrar a preocupação empresarial 
com os novos tempos pós 2° Guerra  Mundial. Nesta Conferência estavam presentes cerca de 800 
associações de todo o país (comerciais, industriais e rurais) que atenderam a convocação da Federação 
das Associações Comerciais e da Confederação Nacional da Indústria (48). Neste encontro foi articulada 
a “Carta de Paz Social” que, além de expressar os principais pontos debatidos, considerava a situação 
política- social e indicava os caminhos a serem seguidos pelas organizações empresariais (Figueiredo, 
1991, p. 27)   
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sonhos e tentaram  plasmá-lo em realidade ,mas como dissemos a imagem não é o real, 

e o que surge de nossos sonhos nem sempre é o que tínhamos imaginado.  

 Em seu livro, Linguagem e Ideologia,  Fiorin fala sobre tema e figura :  

[...] Tema é o elemento semântico que designa um elemento não-presente no 
mundo natural, mas que exerce o papel de categoria ordenadora dos fatos 
observáveis. São temas, por exemplo, amor, paixão, lealdade, alegria. Figura é o 
elemento semântico que remete a um elemento do mundo natural: casa, mesa, 
mulher, rosa etc.[...] O discurso figurativo é a concretização de um discurso 
temático. [...] Num texto figurativo que narre a vida de uma família pobre, mas 
feliz, cujo pai sai cedo para o trabalho e volta à noite para ficar com a família e 
cuja mãe realiza os trabalhos domésticos; que passa por muitas privações, mas vive 
com um sorriso nos lábios, os temas são: o dinheiro não traz felicidade, pois esta se 
encontra no íntimo de cada indivíduo; o espaço da mulher é o lar e o do homem, o 
do trabalho não-doméstico. Essa relação temas figuras revela um universo 
ideológico que considera a família a célula básica da sociedade, que vê os papéis 
sociais como algo natural, que prescreve que cada um deve contentar-se com o que 
tem. (FIORIN, 1995, p. 24- 25). 

Encontramos na revista Goiás Industrial vários textos figurativos que consideram  a 

família a célula básica da sociedade e os papeis sociais da mulher, como mãe e dona de 

casa, e do homem, o do trabalho não doméstico, como algo natural. Na primeira revista, 

falando sobre as ações do serviço social desenvolvidas pelo Sesi Goiás, a edição nº 1 de 

Goiás Industrial  (1953, p. 38) encontramos o seguinte texto: “[...] o serviço que 

melhores resultados alcançou foi o “Serviço Social de Grupo”, com as escolas de corte e 

costura, de donas de casa, de arte culinária e dietética infantil, de bordados, etc.” Este 

texto exemplifica o papel social dado a mulher pelos industriais goianos, um papel 

natural de mãe e dona de casa . O serviço social junto com um corpo de especialistas na 

área médica vai agir nas famílias buscando formar hábitos e atitudes que condizentes 

com o imaginário de sociedade destes empresários  e especialistas na área do lazer 

buscaram formar os trabalhadores para que eles se interessassem por lazeres 

“saudáveis” como esportes, recreações, teatro etc, considerados restauradores de sua 

energia. 

 A forte influência cristã nas primeiras escolas de serviço social tanto na 

Europa como no Brasil, vai levar a reprodução desses discursos no meio empresarial. A  

Igreja influenciou na formação das primeiras escolas de serviço social  e na ação dos  

primeiros profissionais de serviço social que atuaram nas visitas as famílias operárias .  
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 O tempo do não trabalho também foi motivo de preocupação dos 

empresários, que estavam interessados em um lazer que recupera-se, a energia gasta no 

tempo do trabalho, seu trabalhador para que eles produzissem mais. Surgem os centros 

de atividades que além de clubes, funcionavam como centros para cursos e ações do 

serviço social junto aos trabalhadores da indústria. O Serviço de Aprendizagem 

Industrial surgiu para, além de formar a mão-de–obra para a indústria, também formar o 

caráter do operário. 

 A visão de mundo dos industriais goianos seguiu as diretrizes que vinham 

das entidades nacionais e portanto o sistema funcionava como um organismo que tem 

uma direção central e suas ramificações, que se espalharam por todo o território 

nacional. Mas o imaginado e o planejado encontrou sua forma própria na realização 

destes líderes goianos ligados a indústria, pois o imaginado nunca é igual ao real.  
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