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A Juventude da CUT e a Aventura da 
Organização Sindical

Esse primeiro número da revista em quadrinhos da Juventude da 
CUT pretende ser uma ferramenta para organização sindical de 

jovens trabalhadores e trabalhadoras.

Apresentamos aqui um roteiro que visa orientar os passos para a 
organização de um encontro de jovens sindicalistas. Nosso esforço é 
dialogar com as dificuldades encontradas por jovens trabalhadores/as no 
exercício de organizar uma base juvenil no sindicalismo CUTista.

A arte do encontro não é fácil. Jovens sindicalistas necessitam apropriar-
se das contribuições dos/as militantes mais experientes no Sindicato. Não 
buscamos a substituição pura e simples do velho pelo novo militante. As 
dificuldades podem ser melhor superadas se houver uma relação solidária 
entre eles. 

Construir uma nova geração de militantes sindicais combativos/as é 
uma grande aventura abraçada pela CUT. Aventura como ousadia, aposta 
e investimento político. Não se trata de uma aventura que joga à sorte o 
nosso futuro. 

Ao afirmarmos que a organização de jovens sindicalistas é uma aventura, 
queremos expressar que essa opção política tem emoção, combatividade 
e profundo compromisso com as lutas da classe trabalhadora. 
Particularmente, compromisso com a juventude trabalhadora brasileira.

Trazemos nessa revista vários temas que foram abordados durante a 
implementação do Projeto Juventude, Sindicalismo e Inclusão Social, 
coordenado pela Secretaria Nacional de Formação da CUT, em parceria 
com a DGB, central sindical alemã.

Esperamos que essa revista seja amplamente utilizada por nossas 
jovens  lideranças sindicais. 

Boa leitura a todos e a todas.

Saudações jovens CUTistas,

Artur Henrique 
Presidente

Quintino Severo
Secretário-Geral

 Rosana Sousa
Secretária de Juventude 
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Já passaram
alguns anos desde que entrei 

pela primeira vez numa sala do 
Projeto Juventude, Sindicalismo 

e Inclusão Social da CUT.

Sim, Camila. 

E o que você 
enxerga depois
de todo esse 

tempo?

Vocês estão 
filmando, Cláudia?

Para ficar registrado... 
Lembra?

Outras
pessoas vão te assistir

no resto do Brasil.
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Sabe que isso
me impediria de falar quando 

entrei aqui? Hoje me sinto mais 
segura para falar sobre certos 

temas. Hoje me sinto PARTE, de fato, 
do movimento sindical...

Não apenas uma testemunha. 
Mas uma agente da história.

Bom saber disso! Que aquela 
garota tímida de anos atrás 

possa falar isso agora.

E não é só ela! 

Todos nós 
aprendemos muito 

nos últimos
anos!

E é bom sentir
a falta de certas pessoas 
aqui conosco. Pois sei que 

essas pessoas estão em outros 
lugares hoje, organizando, 
mobilizando, dialogando, 

atuando.
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Pois é, 
Edinaldo. Mas não são 

apenas seus ex-colegas 
que estão atuando

pelo Brasil.

Logo depois
dos primeiros módulos, 
em 2005, estruturam-se 
coletivos de juventude 

em pelo menos onze 
estados brasileiros. 

Com isso, tivemos 
condições de reivindicar 
a criação da Secretaria 
Nacional de Juventude 
no 10º Congresso da CUT, 

em 2009. 

E hoje temos 
secretarias de 

juventude em todas as 
CUTs estaduais.

É! Tenho uma amiga, ex-
colega de trabalho, que foi 

morar em outro estado e está 
participando de um coletivo

de Juventude lá.

Bem lembrado,
Marina. Muitos estados já 

começaram a aplicar os cursos 
e atividades voltadas para a 

juventude trabalhadora.

Mas não dá pra 
parar, né, gente!
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É, Waldir! Não mesmo!
Por isso que hoje eu vim 

passar uma nova atividade 
para vocês.

Nova atividade?

Sim! 

Vamos organizar um 
encontro estadual da 

Juventude da CUT.

NÓS VAMOS O QUÊ?

Organizar um encontro 
estadual com a juventude 

trabalhadora! 

Para propor a fundação
de um coletivo estadual 

da juventude aqui em 
nosso estado.

Isso não é muito grande 
pra gente?



10

Vocês quatro 
são os mais indicados 
para organizar isso!

Nós quatro?

Sim, Waldir! 
Você...

a Camila,... a Marina...

É! Já nos 
conhecemos 

bem...

...e o Edinaldo já 
estão em nosso 

projeto faz 
tempo E também 

possuem todas as 
qualidades para 
organizar essa 

atividade.

Estamos aqui 
pra isso! Para 

enfrentar 
desafios!
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Então fechou! 
Nós vamos fazer 

isso sim!

Eu topo também!

Eu... Eu... Eu não 
sei... Não sei se 

sou capaz...

Sabe sim! Você é 
capaz! Não duvide 

disso!

Bem... Vou 
tentar...

Todos de acordo 
então?

Vocês quatro vão 
organizar juntos?
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Não! Eu não 
estou de 
acordo!

Não? Por 
quê?

É! O que tem 
contra? Quem é 

você?

Bom, eu sou 
novo aqui...

E qual o seu 
problema,
então?
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Nenhum problema... 
Só quero participar 
junto com vocês!

Perfeito!
Então a primeira coisa que 
vocês cinco vão fazer é ir 

até a CUT Estadual...

E o que teremos 
de fazer lá?

Vocês conversarão
 com a presidência ou com 

a secretaria geral para 
pensar numa data para o 

encontro.
Podíamos

fazer no Dia do 
Trabalhador! 
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É uma boa ideia...

Mas pensem bem... 
A data está muito 

próxima.
E isso não 

é bom?

Pode ter alguma
vantagem... Porém, vocês têm que 
imaginar que a data tem que ser 
viável para vocês irem atrás da 

estrutura necessária...

É! Isso sem contar 
que precisamos mobilizar 

os participantes...



Exatamente, Waldir! O ideal 
é ter no mínimo um mês de 

antecedência para resolverem 
todos os detalhes.

Além disso, assim que 
definirem a data com a pessoa 
responsável na CUT, peça que 
a atividade seja incluída na 
pauta da direção, com o tema 

“Encontro da Juventude da 
CUT”.

Encontro da
Juventude da 

CUT

 - data
- local
- público
- infraestrutura
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Meu nome é Humberto, eu 
sou bancário.

É minha primeira 
gestão no sindicato, mas me 
interesso por certos temas 

que venho ouvindo com 
relação à participação da 

juventude no meio sindical. 
É um prazer conhecê-los!

Meu nome é Waldir. Sou 
metalúrgico.

Meu pai foi metalúrgico e 
há muito estou ligado às 

atividades sindicais. Tenho 
30 anos, sou casado e tenho 

dois filhos.

Aproveitando esse 
intervalo, fale mais 

sobre você.
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E você? O que 
faz?

O Waldir é o que está há mais 
tempo atuando no meio sindical 

entre a gente... 

Eu sou uma viajante!
Nasci em São Luís do Maranhão, mas cresci em 

São Paulo e já morei em Santos e no Rio de 
Janeiro. Lá me formei e comecei a trabalhar na 

área de informática. Mas estou sempre
mudando de cidade, por conta do

meu trabalho.

Eu também não sou 
daqui... 

Meu nome é 
Edinaldo, tenho 29 
anos e venho do 

interior.

Com o que 
trabalha?
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Sou trabalhador rural...

Você esperava um cara 
diferente? Só porque

sou do campo?

Trabalhador rural? Eu
não arriscaria dizer isso 

sobre você...

Bom, normalmente é o que 
se espera,né?

Por isso é melhor 
nos despirmos de 
preconceitos, né! 

Pra enxergarmos o 
outro de uma forma 

mais completa.

Talvez
minha origem 

seja diferente da 
maioria de vocês, 
mas enfrentamos 
problemas muito 

parecidos.



19

E a moça calada?

E trabalha 
com o quê?

Meu nome é 
Camila...

Trabalho numa 
indústria química.

Engraçado que nos 
conhecemos faz um 
tempo... E eu não sei 
muito sobre você. 
Sempre quieta...

Acho que porque sou 
muito tímida...
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Eu já fui assim também. O espaço 
sindical é muito masculino e isso 
inibe a participação das mulheres. 

Mas conheci outras 
companheiras do Sindicato e 

comecei a participar de espaços 
de auto-organização das 

mulheres. Acho que só assim que 
consegui começar a atuar no 

sindicato.

é...

Podexá, agora que vamos fazer 
isso juntos, você vai ter que nos 

aguentar tanto que logo será 
obrigada a falar um pouco, pra 

gente calar a boca!

Então vamos marcar um 
dia para ir à CUT, pois 

o que não falta é coisa 
pra fazermos pra esse 

encontro!

Como dá pra perceber aqui, a ju-
ventude brasileira é bem diversa. 

Urbana ou rural. Homens, mulheres, 
estudantes, pais e mães de família...
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E então, pessoal! Como está 
o andamento da atividade de 

vocês?

muito bom!

Bom, já conseguimos marcar
a reunião na CUT.

Mas nós estamos 
com um problema... Qual problema?
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Conciliar a data e 
horário de todos...

Sim, sim! É sempre 
difícil arrumar tempo 

para a atividade 
sindical. 

Ainda mais vocês 
que são mais novos. 
E tem que conciliar 
trabalho, estudos, 

família...

É! O máximo que 
conseguimos foi um 

horário em que
três de nós poderão 

participar...

Uma coisa que podem
fazer é pedir para o seu sindicato 
solicitar sua liberação do local 
de trabalho mais cedo... Para que 

possam participar da reunião.
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Hum! Boa ideia! Vou 
tentar isso!

Eu também!

Muito bem! Tentem 
resolver isso para 
todos participarem 

da reunião!

E além de marcar a data... 
O que mais já podemos 

adiantar nessa reunião?
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Uma coisa importantíssima
para verem na reunião é verificar 
quais os sindicatos no estado que 

podem mobilizar jovens.

Façam uma lista com os 
telefones e e-mails de cada um 
desses sindicatos, para ligarem 

e mandarem convite.

Podemos começar 
pelo sindicato que 

cada um de nós
faz parte!

Exato! Só aí já
terão uma diversidade incrível. O Waldir 
é metalúrgico, a Marina comerciária, o 

Humberto bancário, o Edinaldo agricultor 
e a Camila trabalha no ramo químico! 

Cada uma dessas áreas tem uma atuação 
diferente no que diz respeito a essa 

questão da juventude...
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Outra coisa a 
se pensar é ONDE 

realizar o encontro.

Que tipo de lugar 
você sugere?

Pode ser uma sala 
grande ou auditório 
de algum sindicato.

De repente, eu posso ver no 
sindicato que faço parte. Eles 

têm um auditório bacana por lá! 
Sem contar que é um local fácil 

de chegar.

A localização é
outro fator a ser pensado! 
Mas o ideal é já ver isso 
no seu sindicato antes

da reunião!

Verei hoje mesmo!
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Nós também podemos 
conversar com os outros 

colegas de curso, para 
contar com a ajuda no 
sindicato de cada um 

deles!

Sim! A 
comunicação é 

tudo!

O que está 
fazendo, 
Camila?

Tomando nota?

Tomando nota 
de tudo!
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Sim! Pra não 
esquecermos de 

nada, né?

E você acha 
que vou 

esquecer? 
Minha memória 

é ótima!!!

Ela está certa, 
Waldir! Não 
adianta só 
confiar na 
memória!

Viu só! A 
Camila é 

quietinha, 
mas sabe o 

que faz!

Só estou tentando 
ajudar como 

posso...
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O ideal é terem 
mesmo um caderno 

de notas para 
escrever todas as 

tarefas!

Olhae, Cá! Você já 
foi a escolhida pra 

fazer isso!

O ideal é ir 
riscando as coisas 
já encaminhadas e 
destacando as mais 

urgentes.

E o que mais 
podemos fazer 

antes da reunião?
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Legal pedir ajuda
pra pessoas que tenham mais ex-
periência nesse tipo de atividade. 

Essa pessoa pode ajudar a pensar as 
tarefas e até mesmo a melhor forma 

de executá-las.

Você já 
é nossa 
ajuda!

Claro que sim!
Mas vocês também podem ver

quais diretores ou funcionários 
da CUT podem ajudá-los na 

organização e na mobilização
da atividade.

Quanto mais 
ajuda melhor!



30

Anote aí, Camila!
Também firmem 

compromisso com a 
tesouraria da CUT para 
pagarem a alimentação 
dos participantes do 

encontro!

Alimentação?

Sim! A intenção é termos 
um encontro longo, de um 

dia de duração!

Uau! Tudo 
isso?

Sim! Isso permitirá
que haja uma discussão 
mais profunda a respeito 
dos temas que vocês vão 

levantar.

E que temas vamos 
trabalhar? Além da 

formação do coletivo
de juventude.
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Essa é uma pergunta 
importantíssima! Vocês 
sabem muito bem que o 

tema da Juventude na Ação 
Sindical é bem amplo. 

Se formos pensar no
tema da juventude no 

mercado de trabalho como 
um todo abrimos ainda mais

o leque de opções.

O que mais podemos 
falar então?

Que tal nós pautarmos o 
encontro sobre um tema 
que vínhamos falando 

em nossos encontros... O 
“Trabalho Decente”?
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É uma ótima ideia! 
O que acham?

eu concordo!
eu também!

vamos nessa!
já até anotei aqui!

E você, Humberto? 
O que acha?
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É... Bem... O que
eu acho?

Sim! Você acha
um bom tema?

Bem... Não sei...
Pô! Você chegou 
faz pouco tempo 
e já vai ser do 

contra?

Não é isso... É que...

Desembucha, 
companheiro!

O que é “trabalho 
decente”?
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Nós vínhamos 
trabalhando esse tema 
nos nossos encontros 
antes de você chegar...

Parece simples, 
mas dá pano pra 

manga...

Em resumo,
o trabalho decente é

todo aquele adequadamente 
remunerado, exercido em 
condições de liberdade, 

equidade e segurança, capaz
de garantir uma vida 

digna.

É um trabalho 
DIGNO!
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Em troca de 
um salário que 

permita a pessoa 
viver bem.

Além do direito à 
proteção social e 
à representação 

sindical.

Não adianta só gerar
emprego... Temos que LUTAR 

TAMBÉM PARA QUE ESSES 
EMPREGOS POSSAM PROPORCIONAR 

MELHORES CONDIçÕES E VIDA 
DIGNA PARA AS PESSOAS.

Assim, é
algo que envolve ações

em áreas de segurança e saúde do 
trabalho, combate à discriminação, 

busca por oportunidades de 
trabalho igualitárias, além da 

erradicação de formas degradantes 
de trabalho, como o trabalho 

infantil, o trabalho
forçado etc.

Tô vendo que não 
falta coisa pra 
discutirmos...
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Sim! Seus
colegas podem 

indicar textos para 
você se aprofundar 
mais. E esses textos 
também podem ser 
uma das bases para 
as discussões no 

encontro.

Eu posso separá-los! 
E também fazer uma 

seleção para discutirmos 
entre a gente e depois 

selecionarmos para 
fazermos cópias para o 

pessoal.

Perfeito!

Aliás, outra coisa que 
vocês já podem garantir 
na reunião... Os recursos 

para as cópias dos textos, 
para pastas, canetas, 
crachás, enfim, toda 
a parte logística do 

encontro!
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Nossa! Não achei 
que ia dar esse 
trabalhão todo!

Calma que estamos 
só começando!

Nós podíamos convidar 
o autor daquele 

texto que lemos para 
palestrar, não?

Claro! Essa é uma ótima
ideia! A CUT pode ajudar com isso 
também! E vocês podem também 

convidar o Dieese ou outra 
organização ou pesquisador para 

falar sobre a realidade da
juventude em nosso estado.

Eu assumo essa 
tarefa então!
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Também podíamos 
chamar alguém de outro 

movimento da Juventude... 
De repente, alguém do 

movimento estudantil?

Ou alguém do 
movimento negro?

Nós também poderíamos procurar 
alguém ligado ao governo, que 
seja responsável por questões 
de Juventude... Seja na esfera 

municipal, estadual ou federal.

Sim! É importante
aproximarmos essas entidades 

para criarmos um fórum de debate 
mais amplo. Assim, a juventude da 

CUT estará mais integrada com 
outros movimentos juvenis 

do estado.
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anotado! Aproveite e anote aí 
para verificarem com 

cada palestrante o que 
ele precisará para sua 

exposição... 

Como assim?

estrutura logística como, 
por exemplo, aparelho de 
som, computador, data 

show...

Mais uma 
coisa para 

apresentar-
mos para a 

CUT em nossa 
reunião!
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Camila, já anota meu 
telefone e e-mail aí no 

seu caderninho... Pra você 
me passar os textos!

Isso também é bem 
importante! Não só anotar 

os contatos de todos vocês, 
mas também fazerem uma 

lista com outros contatos 
indispensáveis...

E quais contatos 
são indispensáveis?

Vários... Por 
exemplo: os palestrantes, 
o fornecedor de alimen-
tação, o responsável por 

abrir a porta do sindicato 
onde será o encontro...
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É! Esse é realmente
indispensável! Uma vez organizei 

um encontro no meu sindicato num 
sábado e quando cheguei lá estava 
tudo fechado... Até conseguir falar 

com o rapaz que abria a
porta foram horas de espera...

Aí não dá, né?

Imagina todo mundo lá 
esperando porque esquecemos 
de combinar direito o horário 
para abrirem a porta do local?

Ainda bem que 
a Camila está 
quietinha...

Por quê?
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Porque assim ela anota 
tudo... Eu já esqueci 

metade do que falamos até 
agora...

Viu só! Não adianta só 
confiar na memória!

De uma coisa não 
esqueci...

Do quê?

Nossa reunião na 
CUT é semana que 
vem... E já temos 
um monte de coi-
sa pra resolver! 
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Uma semana depois, os partici-
pantes da atividade se encontram 
novamente com Cláudia, para fala-
rem sobre o avanço do encontro.

E então? Como 
foi a reunião? Muito

boa! Consegui-
mos confirmar 
tudo o que pre-

cisávamos.

E marcamos o 
encontro para 
daqui a um mês.

E eu consegui 
reservar o 

espaço lá no meu 
sindicato!

E o restante das 
coisas?
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Tudo acertado! 
Palestrantes! 

Materiais! Temas! 
Contatos!

E eu já estou 
estudando todo 
o material que 

a Camila me 
passou! 

E agendamos alguns 
encontros entre a 
gente pra discutir-
mos sobre os temas!

Perfeito! Agora 
precisamos 

começar a MOBI-
LIZAçÃO!

Agora é que o 
bicho vai pegar!
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A primeira coisa é pedir 
para a Secretaria Geral 
da CUT enviar o convite 
para todos os sindicatos 

e federações filiadas.

Estamos em contato com 
um diretor da CUT que 

ficou entusiasmado com 
nosso encontro.

Então peçam que ele 
combine tudo com a 

Secretaria de Comunica-
ção, para divulgarem nos 
jornais e sites da CUT.

Também podíamos pedir 
pra divulgarem nos sin-
dicatos filiados, não?
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Com certeza! Toda 
divulgação vai ajudar 

vocês agora...

E onde mais podemos 
divulgar?

Bom, agora vem o
trabalho duro. Não adianta 

só fazer a divulgação 
geral. Vocês têm que fazer 

também um trabalho de 
“formiguinha”, batalhando 

cada contato que 
conseguirem.

Eu posso falar com o 
pessoal todo do sindi-
cato que faço parte!
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Não só o seu... Mas pegue 
a lista dos contatos 
dos sindicatos que 

vocês pediram na CUT... E 
comece a telefonar pra 

eles.

Mas eles já 
não vão rece-
ber o convite?

Vão! Mas aí está o trabalho real. Pergunte 
se receberam o convite... Se existem jovens 
na direção. Se algum diretor pode mobilizar 

jovens da base para o encontro.

Hum... Estou 
entendendo!

Você pode até visitá-los na 
próxima reunião da direção do 
Sindicato! Tentar convencê-
los sobre a importância da 

participação de cada sindicato 
para a formação de um grupo 

como esse.
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Meu sindicato 
é longe, fora da 

cidade...

Pode ir atrás 
de transporte com a CUT,

para trazer o pessoal até aqui. É 
importante contar com a presença deles. 

Mas também ver outros sindicatos em 
posição semelhante. Para garantir a 

presença dos jovens interessados de cada 
um deles em nosso encontro.

Eu posso coor-
denar o contato 

com eles via 
e-mail.

Isso é uma boa! 
Temos que usar as 
novas tecnologias 

para intensificarmos 
nossos trabalhos. 
E você pode pensar 
em outras coisas 

também...
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Não só no contato com os 
sindicatos, mas até mesmo em usar 

as redes sociais para convidar 
outros jovens trabalhadores

para o encontro.

Eu participo de
várias comunidades de 
jovens... E com certeza 

vão ter pessoas lá 
interessadas nesse 
tipo de encontro!

Então vamos dividir 
todas essas atividades 

entre a gente... E 
nos organizarmos 
pra fazermos tudo 

direitinho.

Posso criar 
comunidade no Orkut 
e perfil no facebook. 

E posso ficar 
responsável por tirar 

as dúvidas de quem 
SOUBER DA REUNIÃO 

POR ESSES 
MEIOS.

É uma ótima ideia! E depois 
vocês podem usar esses 

fóruns para divulgar as agen-
das do coletivo de juventude 

que criaremos.

Simbora então! 
Não falta 

trabalho pra 
gente!



50

Waldir visita um 
sindicato.

Olá! Eu sou o 
Waldir! Tínhamos 

conversado por  
telefone, lembra?

Ah, sim! Você é o rapaz 
da CUT, não? Que está 

organizando um encon-
tro de jovens?

Isso mesmo! Vim para 
ver como está a mobi-
lização dos jovens por 
aqui, para o evento...

Bom, nem sei o que 
dizer... Hoje em dia a 

garotada anda sem von-
tade pra nada. Duvido 

que consiga algum 
garoto daqui.
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Não é bem assim! Eu entrei 
novo para o sindicato! Mas 

foi porque me incentivaram, 
me apoiaram... A maior parte 
está pensando na própria 

sobrevivência, lógico. Porque 
já são inseridos cedo no 
mercado de trabalho e em 
condições inferiores aos 

demais.

Então você é 
exceção!

E quantas outras 
exceções podem 

existir por aí? Só 
esperando pela 

oportunidade de 
participarem?

Duvido que 
tantas assim!

Bom, a gente 
pode ficar discutindo isso por 

horas... Ou então você pode dar algum 
crédito para os mais jovens e nos 

ajudar no contato com eles a partir 
de quem já está mobilizado aqui no 

seu sindicato, certo?

E se me ajudar com 
isso eu faço questão 
de voltar aqui para 
te trazer uma res-

posta sobre quem foi 
no encontro estadual 
a partir desse nosso 

contato!
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Humberto está de saída do banco onde trabalha e con-
versa com um colega. Outro chega bem nesse momento.

E aí, galera? Tão 
falando do quê?

Opa, Gustavo!
Tudo bem? Estava 

convidando o Rogério 
e o André pra irem num 
encontro estadual da 

juventude trabalhadora 
que estou ajudando a 

organizar na CUT.
Você não quer 

ir junto?
Sei não... Vou 

fazer o que lá?

Ué! Você pode 
participar das 

discussões sobre 
melhores condições de 

trabalho pra você e 
pros colegas.

Eu estou meio 
na dúvida 

ainda... Mas 
vou lá pra 
conhecer.

Ah, sei não... Logo 
você com esse 

papo, Humberto?
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Ah, você sempre 
foi bon-vivant. 

Nunca quis saber 
de trabalho duro... 
Só da mulherada...

Não é assim, 
Gustavo! Aquela 
era outra época! 

Eu estava na 
facul. Agora estou 

trabalhando e 
sabe que estou 

participando de um 
curso de formação

de jovens
dirigentes.
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Eu só fui atrás pra 
conhecer melhor as 

coisas! Primeiro entrei 
no sindicato. Depois fui 

fazer esses cursos. E agora 
queria levar vocês pra 
conhecerem também!

Mas ouvi dizer que só tem 
carta marcada por lá! O 

que vamos fazer? Ninguém 
vai querer saber o que a 

gente pensa!

Pelo contrário!
É exatamente isso que eu tô 
tentando mostrar pra vocês. 
O nosso sindicato quer sim 
saber o que vocês pensam.

Eu já tava 
convencido! Vamo 

lá!
Ok, ok! Vou ver o 

que rola!

Legal, Gustavo! 
Você não vai se 

arrepender!
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     MARINA 
Mas se você tem tanta von-
tade de ir, por que está me 
dizendo que não irá, Ju?

     JU 
Bom, o problema é tempo...

        
     MARINA
Tempo ninguém tem 
mesmo! Cada vez mais a 
gente só trabalha e não tem 
tempo pra viver nem pra 
participar das coisas. Mas 
estamos falando sobre seu 
futuro, sobre suas condições 
de trabalho.

     JU 
É... Eu sei disso! Já fui do 
sindicato... Mas tive que 
sair.

      
     MARINA
E por que saiu?

     JU 
O problema é que tenho 
minha fi lhinha, né? Com 
quem vou deixá-la? No 
horário do encontro não tem 
mais creche...

     

     JU

     JU 

     JU 

     MARINA 
É... Você não foi a pri-
meira a me falar sobre 
isso. É um problema 
comum para as mães 
jovens. Tem que con-
ciliar trabalho, família, 
estudos...

     JU 
Pois é! Você me en-
tende, né?
      
     MARINA
Sim! Não só te entendo 
como vou tentar solu-
cionar seu “problema”.

     JU 
Como assim?
    
     MARINA
Estou enviando um 
e-mail para a CUT, 
falando sobre a neces-
sidade de creche para 
garantir a participação 
de mulheres jovens 
mães no encontro.

     JU 
Olha... Se você con-
seguir isso eu vou 
mesmo, hein!

     MARINA
Então já vai anotando
o endereço, pois não 
vou desistir enquanto 
não conseguir!
vou desistir enquanto 

seguir isso eu vou 

     MARINA

     JU

     JU 

     JU 

     MARINA
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Então, companheiro! 
Já consegui garantir 

o transporte e a 
alimentação. O que você 

consegue por aí?

Bom... Já apareceu um 
monte de piazada interes-

sada nisso daí...

Que bom! Será que consegue 
mobilizar os sindicatos 
das cidades próximas?

E pra que precisa 
disso tudo?

É bom ter mais jovens 
fazendo parte da nossa 

luta, companheiro!

Parte da nossa luta? Você 
sabe há quanto tempo eu 
luto pelos direitos dos 
trabalhadores rurais?
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Imagino que muito tempo. 
Assim como você sabe que 

eu já participo faz um 
tempo também.

Sim! Pois bem! Mas eles nem 
sabem direito o que é a 

nossa luta!

E está aí o nosso papel! 
Temos que mostrar pra 

eles! Conversar com eles! 
Pensar em como agir em 

conjunto!

Agir em conjunto? Essa 
molecada não quer saber 

de nada!

Pois se eu participei quer 
dizer que eles também podem 

participar. E quem sabe no futuro 
até mesmo renovarmos os quadros 

dentro do nosso sindicato!

Renovar os quadros? 
Depois de tudo que 

penei?
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O amigo não fez isso por 
benefício próprio. Fez para 

todos. E não foi só você 
quem fez. Fez aí dentro do 

sindicato!

Esse sindicato 
não seria nada 

sem mim!

E é isso que está errado, amigo! 
Eu, você... Todos nós estamos aqui 
de passagem! O sindicato vai con-
tinuar! As lutas vão continuar! 

Mesmo sem a gente.

Sei não... Se 
alguma coisa 
continua sem 

minha atuação 
por aqui.

A instituição é maior
que você, amigo! Um dia você não 

estará mais aqui. Mas a instituição, 
a história construída por ela, 

essas vão continuar. E quem sabe 
esses garotos não consigam agir 
melhor do que você e do que sua 

geração, do que eu e do que minha 
geração. Esses jovens têm um papel 

a executar aqui. Mas temos que 
dar espaço e condições para eles 

conseguirem isso.

É... Acho que o amigo está 
certo. Vamos ver o que eles 

têm pra nos oferecer...
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Claudia encontra com todos os persona-
gens mais uma vez. Eles conversam sobre o 

encontro que será daqui a alguns dias.

Então, como 
ficou a pro-
gramação de 

vocês?

Bom, o evento terá um
dia de duração. Já temos a 

lista de presença pronta para 
passar, onde os participantes  

colocarão seus nomes, 
sindicato, telefone

e e-mail.

Na parte da manhã
vamos fazer a apresentação 

dos participantes. E já temos 
algumas dinâmicas de grupo 

programadas para ajudar 
nisso...

Ok! Nesse momento vocês 
darão as boas-vindas e 

falarão sobre o objetivo do 
encontro, além de apresentar 

a programação do dia.

E então teremos a saudação 
do presidente da CUT e logo em seguida 
a apresentação sobre a situação social 
da juventude do Estado. Ela será feita 

por um representante do Dieese e por um 
coordenador do movimento estudantil

do estado.

Lembre-se
de abrir as 

inscrições para 
os debates, mas 
sempre cuidado 
com o tempo... 

Se atrasar 
o almoço a 

programação 
da tarde será 
comprometida.
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Eu arrumei um restaurante 
lá do lado do sindicato para 

fornecer o almoço. Eles 
deram um bom desconto e 

como é perto nem precisamos 
recorrer a marmitas.

Após o almoço
teremos a apresentação da 

política de juventude da CUT, 
pela Secretaria Nacional de 

Juventude.

E então pensaremos a 
formação do Coletivo 
Estadual de Juventude

da CUT.

Mas não se esqueçam de 
verificar quantos sindicatos estarão 

presentes, conversar com cada um deles, 
para perguntarem sobre a possibilidade 
de compor o Coletivo Estadual, explicar 

o objetivo do coletivo, anunciar as 
propostas no plenário e já tentarem marcar 

uma primeira reunião para planejar as 
ações do coletivo.

Anotou tudo aí, 
Camila?
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Sim! Sim! E olhem só 
o que peguei hoje na 

gráfica da CUT!
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Parabéns!
Vocês fizeram um ótimo tra-
balho até o momento! E pela 

lista que vi de sindicatos que  
confirmaram a presença, esse 
encontro tem tudo para ser 

um sucesso!

Quanto mais sin-
dicatos indicarem 
jovens para par-
ticipar do cole-
tivo, melhor será 
para a Secretaria  

de Juventude!

Com certeza! 
Mais gente para 

dialogar e dividir 
tarefas!

Agora é só 
garantir que 

tudo funcione 
direitinho no dia! 
E como estamos 
bem organizados 

duvido que dê 
algo errado!

Será que não 
esquecemos de 

nada?

Querem conferir 
na minha lista?
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E não esqueçam de
conversar com os sindicatos 
presentes sobre a composição 

do Coletivo Estadual.

Ah! E eu
lembrei de organizar o 

que faltava! A festinha de 
confraternização para o 

final do encontro!

64
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Balanço do Projeto 2008 – 2010

O Projeto Juventude, Sindicalismo e Inclusão Social, coordenado pela Secretaria 

Nacional de Formação da CUT, em parceria com a central sindical alemã DGB, 

teve início em 2004 e contou com a participação de seis ramos de atividade (químicos, 

bancários, metalúrgicos, comerciários e rurais - este último representado pela FETRAF - 

Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar - e CONTAG - Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Agricultura); 12 CUTs estaduais e três escolas sindicais da CUT (Escola 

Sindical Marise Paiva de Moraes, no nordeste, Escola Sindical Sul e Escola Sindical São 

Paulo).

Através de suas ações procurou-se, num primeiro momento, conhecer melhor quem são 
os jovens cutistas e, a partir deste conhecimento, desenvolver um processo de formação 
sindical que contribuísse para sua organização, a partir das noções de educação popular 
e educação integral do trabalhador, concepções que possibilitam abordagens sobre as 
múltiplas linguagens utilizadas pela juventude, além de valorizar o saber adquirido ao 
longo da vida tanto no espaço sindical, quanto no da convivência familiar e do trabalho. 

O reconhecimento deste projeto não demorou a aparecer e ficou explicito na 11ª 
Plenária Nacional da CUT, a partir da qual avançamos na ampliação da representação 
juvenil na Central e o reconhecimento da ação junto à juventude enquanto política 
permanente, colocando o tema em destaque no interior da CUT.

Já no período de 2008 a 2010, deu-se início à segunda fase do projeto que contou com 
a participação dos 18 ramos de atividade que compõem a CUT, das 27 CUTs Estaduais 
e das sete Escolas Sindicais da CUT (para além das três citadas anteriormente, foram 
incorporadas as Escolas Sindicais Amazônia, Chico Mendes, Apolônio de Carvalho, no 
centro-oeste e Escola Sindical 7 de Outubro).

Neste período, o Projeto envolveu 819 jovens de diversos estados e ramos de atividade 
em encontros, seminários, reuniões e debates, cujas reflexões abordaram temas como a 
situação da juventude no mercado de trabalho, políticas públicas e ação sindical.

Pode-se afirmar que, analisando o conjunto das atividades do projeto em questão, o 
balanço vem sendo extremamente positivo desde a perspectiva organizativa sobre a qual 
o processo de formação de novos quadros foi muito relevante. Desta forma podemos 
afirmar que as atividades foram bem aceitas e corresponderam à demanda do grupo, 
fato comprovado pelos inúmeros relatos dos participantes em cada um dos módulos 
desenvolvidos.

Observando todas as etapas do projeto, fica evidente que o mesmo contribuiu para 
que os temas relacionados à juventude fossem incorporados e debatidos dentro da central 
como um dos temas prioritários na sua agenda, culminando com a criação das secretarias 
estaduais e nacional de juventude, cujos processos de estruturação e organização das 
mesmas o projeto tivesse também uma efetiva contribuição.

Mesmo com tais avanços, ainda temos enormes desafios para envolver a juventude na 
militância sindical e tornar esse espaço uma referência para esses novos personagens que 
reivindicam maior participação. Ainda temos um longo caminho a trilhar.

José Celestino Lourenço
Secretário Nacional de Formação
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