
              Carta da Praia Grande 
  

Em 1981, na Praia Grande, litoral do Estado de São Paulo, mais de cinco mil 

trabalhadores e trabalhadoras de todo país se reuniram para um encontro, com o 

objetivo de organizar a classe trabalhadora em torno de lutas comuns, era a 

1ªCONCLAT – Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, a primeira grande 

reunião intersindical desde o golpe de 64 e que, posteriormente, deu origem à 

combativa Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, hoje a maior 

Central da América Latina. 

No período de 24 a 27 de março de 2022, as Secretarias Nacionais de Formação 

(SNF) e Juventude (SNJ) da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, 

realizaram conjuntamente, o Encontro Nacional da Juventude e Formação, na 

mesma cidade tão simbólica para nossas lutas, desta vez para nossos planos  de 

ação para 2022. 

E como há 40 anos, a classe trabalhadora, hoje, é desafiada a enfrentar o ataque aos 

direitos, à democracia, à soberania nacional, à organização sindical e até mesmo às 

nossas vidas. 

Por isso, estamos ampliando nossa luta e organização, para disputar as eleições de 

nossas vidas, aquela que será um divisor de águas na reconstrução de  nosso país 

destruído pelo ultra neoliberalismo, pela corrupção, pelo fascismo e que deixou um 

saldo de mais de 14 milhões de desempregados e desempregadas e mais 650 mil 

mortes pela Covid-19. 

Este Encontro marcou nosso retorno às atividades presenciais, após dois anos de 

isolamento social imposto pela pandemia. Foi um momento de alegria e reencontros, 

de celebração às nossas vidas e de homenagens aos companheiros e companheiras 

que tombaram devido à política deste governo genocida, de renovação do nosso 

esperançar de nossa energia para a luta. 

Mas esse Encontro não começou em 24 de março, ele é resultado de um longo 

processo de debates que ocorreram em 2021. De modo ainda virtual nossa Rede 



Nacional de Formação se reuniu e analisamos os cenários, elencamos os desafios e 

estabelecemos três prioridades: a Formação de Formadores, a Formação de Base e 

o Mutirão de Formação em Comunicação - Brigadas Digitais da CUT. 

Neste CONAFOR enfrentamos nosso primeiro desafio: retomar as atividades 

presenciais após dois longos anos de isolamento social. Para isso continuamos 

seguindo os protocolos da OMS, já que a pandemia não termina por decreto. 

Aprendemos nesses dois últimos longos anos de muita dificuldade para formação 

presencial, a explorar e a dominar os espaços virtuais como instrumentos aliados aos 

nossos processos formativos. Isso continuará nos ajudando a contornar outras 

dificuldades como a falta de recursos para nossas ações formativas. 

Nossa Rede Nacional de Formação se comprometeu a intensificar as ações de 

formação de formadores e sua articulação com a formação de base por meio de 

programas como Alicerce e do Mutirão de Formação em Comunicação Brigadas 

Digitais da CUT, com seus quatro pilares básicos: formação, organização, 

mobilização e comunicação. 

Debatemos formas criativas e solidárias de financiar nossas atividades, desde as 

parcerias de cooperação internacional, o uso coletivo de nossas estruturas, repasse 

às escolas sindicais, taxa de inscrições entre outras formas já praticadas pelos nossos 

sindicatos. 

Diante das transformações do mundo do trabalho nas diversas áreas da produção e 

serviços e da uberização que precariza as relações e as condições de vida e trabalho, 

nossos percursos formativos estão sendo atualizados, em nossos espaços de 

formulação, como as oficinas pedagógicas de Formação de Formadores e a oficina 

de Formação de Formadores em parceria com a Secretaria Nacional da Mulher 

Trabalhadora e Secretaria de Organização, para prepararmos os percursos 

formativos de Negociação Coletiva e Políticas Públicas. 

Nossa Rede Nacional de Formação, representada pelas Escolas Sindicais, 

Secretarias Estaduais de Formação e dos Ramos apresentaram seus planos de 

formação articulados com a estratégia nacional de nossa Política Nacional de 

Formação. 



A Educação Integral dos trabalhadores e trabalhadoras é parte integrante de nossa 

Política Nacional de Formação. Nesse CONAFOR dedicamos uma mesa para o tema 

da Educação Profissional, apresentamos as propostas que o Núcleo de Trabalho e 

Educação preparou para a Plataforma da Classe Trabalhadora e a defesa dessa 

política será pauta também na CONAPE livre da CUT. 

Este ano de 2022 marca o Bicentenário da Independência, momento em que a disputa 

do projeto político da plataforma da classe trabalhadora estará colocada mais uma 

vez, e a formação terá também papel fundamental nesse debate, por isso acatamos 

a decisão de desenvolver em nossas escolas o Ciclo de Leituras “Pensar o Brasil, 

Pensar o Povo Brasileiro”. 

A formação tem sido transversal em outros projetos da política de nossa Central sob 

responsabilidade de outras secretarias nacionais da CUT, como nos Direitos 

Humanos e Ação Sindical (Secretaria Nacional de Políticas Sociais e DH) e Transição 

Justa (Secretaria Nacional de Meio Ambiente). As Escolas Sindicais têm contribuído 

de forma efetiva para sua realização, na mobilização e organização. 

Reforçamos a importância e o papel da formação, nas ações organizativas da 

juventude, para fortalecer nossa Central e renovar a luta da classe trabalhadora, na 

organização dos trabalhadores LGBTQI +, nas políticas de paridade, de combate ao 

racismo e na luta dos trabalhadores com deficiência. 

Nosso Encontro foi marcado por muitos sentidos e simbologias, iniciamos todos os 

dias nossos trabalhos com o momento da mística como parte integrante do conteúdo 

de nossos debates. Buscar esses referenciais é fundamental, pois dão sentido à 

nossa luta, à nossa militância e ao nosso papel na construção de uma sociedade mais 

justa para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Para vencer o ódio que se 

espalhou em nossa sociedade precisaremos encantar corações e mentes e a mística 

nos reconecta com nossa humanidade, ela é forma e conteúdo, é parte integrante de 

nossa prática formativa. 

Fortalecemos e reforçamos a compreensão de que nossa ação principal é 

compreender que a formação é a espinha dorsal da luta e da organização da classe 

trabalhadora e está ligada à ação e à estratégia. 



Estabelecemos como compromisso organizar um calendário para o FF no prazo limite 

de 30/07 para realização de dois módulos. 

Continuaremos a fazer uso das novas tecnologias em nossos processos formativos, 

seja em nossa plataforma compartilhada de formação, seja na plataforma zoom ou 

de modo associado. Para seminários e eventos curtos, usaremos o zoom, para cursos 

com atividades usaremos a plataforma da formação. 

Esperança foi o sentimento que nos acompanhou todos esses dias! E movidos e 

movidas pelo ESPERANÇAR em Paulo Freire, é que renovamos nossos 

compromissos com a nossa luta na organização da classe trabalhadora e no 

fortalecimento da nossa Rede Nacional de Formação, precioso instrumento e 

patrimônio construído ao longo desses 40 anos da nossa Central. 

                                              

Somos Fortes! Somos CUT! Somos o Brasil que trabalha! 

 

Praia Grande, São  Paulo - 27 de março de 2022 

Rede Nacional de Formação 

  

 


