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Resumo: Levantando como questão central a permanência da validade 

histórica das experiências de auto-organização do lazer e da cultura corporal 

enquanto mecanismo de mobilização, conscientização e organização de luta 

para o movimento sindical contemporâneo. O estudo busca examinar a prática 

do lazer e da cultura corporal enquanto instrumento de mobilização e 

conscientização de trabalhadores, desenvolvida pela CUT durante o processo 

de reorganização sindical na década de 1980, na região do Cariri cearense. 

Trata-se de um estudo de caráter qualitativo, marcado pelo exame bibliográfico 

e trabalho de campo com a utilização de entrevista semiestruturada com os 

dirigentes da CUT na região durante a década de 80. O estudo encontra-se na 

fase de coleta de dados, espera-se com a pesquisa desenvolver uma análise 

sobre o movimento sindical e a auto-organização do lazer e das praticas da 

cultura corporal como mecanismo mobilização e conscientização da classe 

trabalhadora. Assim como, partindo das experiências do novo sindicalismo 

produzir  novas questões e elementos de análise para o trato de ação de 

produção do lazer e da cultura corporal, examinando os mecanismos de 

atuação sindical que tenha como horizonte a politização e construção da 

consciência de classe entre trabalhadores e trabalhadoras. Por fim, 

disponibilizando um conjunto de análises que atualize e requalifique o modelo 

histórico assentado nas metanarrativas da tradição marxista a respeito dos 

sindicatos, uma produção crítica a respeito da prática sindical na 

contemporaneidade tendo como horizonte auxiliar na produção de respostas 

teóricas que possam contribuir com o avanço da luta dos trabalhadores. 
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