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Ao terminar a produção da 20ª F&C que completa 21 anos de publicação contínua e 34 anos 
de história da nossa Política Nacional de Formação, o Brasil chega ao saldo de mais de 600 mil 
vidas perdidas para a Covid-19 e dezenove meses após o início da pandemia temos mais de 
10% da população brasileira contaminada pela Covid-19. 

O governo brasileiro ainda não garantiu a segunda dose da vacina para toda a população. 
Estudos interdisciplinares da Universidade de São Paulo mostram que esse resultado foi fruto 
de uma política deliberada de governo para ampliar o contágio da Covid-191. A CUT perdeu va-
lorosas companheiras e companheiros para uma política deliberada do governo Bolsonaro para 
espalhar o contágio da Covid-19.

Em outubro, já em fase de conclusão2 dos trabalhos, a CPI da Covid-193 demonstrou um 
grande esquema de corrupção envolvendo o governo Bolsonaro e os militares que somam 
mais de 6.500 em cargos comissionados do primeiro ao terceiro escalão no governo federal. 
O Brasil assistiu estarrecido como este governo envolveu médicos que falsificaram atestados 
de óbitos, que fizeram pacientes de cobaias em rede privada de saúde; que, em Manaus, com 
pacientes morrendo asfixiados sem oxigênio, o Ministério da Saúde estimulou o uso de iver-
mectina e cloroquina sem qualquer eficácia contra a Covid-19 e atuou com morosidade para 
regular o fornecimento de oxigênio hospitalar.

O Brasil bate recordes de desemprego. O país voltou para o mapa da fome e a insegurança 
alimentar atinge metade da população brasileira. Em termos comparativos, voltamos ao ano 
2000, quando metade da população brasileira se encontrava em situação de indigência. A ca-
restia cresceu e o preço dos alimentos inviabiliza aos mais pobres o consumo de proteínas. Os 
preços do gás de cozinha, da gasolina e diesel explodem e ampliam ainda mais a inflação e a 
miséria, sem falar dos constantes aumentos abusivos da energia elétrica.

Lula, depois de 580 dias de prisão política, finalmente tem seus direitos políticos restabele-
cidos: os 19 processos abertos contra ele, para tirá-lo da corrida eleitoral, foram anulados. O 
principal ator do lawfare contra Lula, o juiz de primeira instância Sérgio Moro, após prender Lula 
e inviabilizar sua candidatura nas eleições de 2018, tornou-se ministro da Justiça de Bolsonaro. 
Em 2021, Sérgio Moro foi considerado juiz suspeito pelo Supremo Tribunal eleitoral.

Em plena pandemia, o povo brasileiro voltou às grandes mobilizações de rua para exigir comida 
no prato, vacina no braço e fora Bolsonaro.

1 Consulte a Linha do Tempo da Estratégia Federal de Disseminação da Covid-19, disponível em: bit.ly/31Ed47E e “Mapeamento e análise das nor-
mas jurídicas de resposta à Covid-19 no Brasil”, disponível: bit.ly/3krDTCy
Para o acompanhamento de todos os boletins publicados sobre o tema acesse: bit.ly/3D4Wk7y
2 Relatório final da CPI da pandemia. Disponível em:  bit.ly/3wz2sCy
3 O caminho da CPI da pandemia: da instalação ao relatório final: bit.ly/3wwXoyq

ESPERANÇAR E OUSAR PARA RECONQUISTAR 
NOSSOS DIREITOS

Por: Rosane Bertotti e Sueli Veiga

https://bit.ly/31Ed47E
https://bit.ly/3krDTCy
https://bit.ly/3D4Wk7y
https://bit.ly/3wz2sCy
https://bit.ly/3wwXoyq
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E nossa Rede Nacional de Formação perseverou na luta. Este número da F&C traz as experiên-
cias de formação de nossa rede em tempos de isolamento social. 

Nesta F&C destacamos os desafios do uso das tecnologias digitais na Educação Popular e 
Integral na formação CUTista frente às transformações no mundo do trabalho e a disputa de he-
gemonia na cibercultura, no contexto da Pandemia do COVID-19. 

Ao longo dos artigos relatamos nestes tempos extraordinários como encaramos o desafio 
de não parar a formação e manter nossa rede em movimento durante o período de isolamento 
social. 

Em nossos relatos, leitores e leitoras poderão avaliar nossa compreensão a partir dos desa-
fios gerais e específicos da intensificação do uso das plataformas digitais em vários espaços 
da vida social. Como nossa Rede Nacional de Formação experimentou o uso das plataformas 
digitais atentos e atentas às questões metodológicas da educação popular, buscando coerência 
com a concepção de educação almejada na Rede de Formação da CUT.

Elaboramos nosso Plano Nacional de Formação de forma inédita a partir de vários encontros 
virtuais. Recuperamos e atualizamos o debate sobre a concepção e os princípios da PNF-CUT, 
destacando as raízes históricas que orientam, do ponto de vista metodológico, a nossa forma-
ção. Trazemos ainda a necessidade de se incluir o debate sobre interseccionalidade na formação 
sindical.

Celebramos o centenário de Paulo Freire com nossas quartas freireanas, organizadas por 
cada uma de nossas Escolas Sindicais e pela ETHCI, nos inspirando em suas obras para refletir 
sobre os desafios no mundo do trabalho e na organização sindical. 
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Preparamos quase 100 dirigentes para trabalhar em ambiente de aprendizagem virtual no 
curso da Plataforma Moodle. Refletimos em Grupos de Trabalho sobre educação Popular e no-
vas tecnologias e construímos o mutirão de formação em comunicação para construirmos bri-
gadas digitais e disputar corações e mentes da classe trabalhadora. 

Realizamos os seminários da juventude do Projeto CUT-DGB e as oficinas para elaborar os 
planos de ação envolvendo diversas secretarias que entendem que renovar a CUT é estratégico 
para a continuidade da luta. Essa mesma Juventude se desafiou a fazer formação para criar seu 
coletivo nacional de comunicação e disputar as redes, a partir do Curso de Comunicação em 
redes, realizado em parceria com a Editora Livre Cultura.

Algumas Secretarias Estaduais de Formação se desafiaram a fazer, via plataforma digitais, 
formação de base como os programas Alicerces e Concepção, Estrutura e Prática Sindical e 
algumas escolas sindicais desenvolveram o DPPAR, também no formato digital.

Pedro Pontual, que escreveu o artigo “A relação dialética entre a formação e projeto político” 
na primeira edição de nossa Forma & Conteúdo, em 1990, volta às páginas de nossa revista, 
desta vez em formato digital, para dialogar sobre os inéditos viáveis.

Nossos parceiros-Dieese e Fundação Perseu Abramo-fazem um balanço dos ataques aos 
trabalhadores do golpe de 2016 e do governo Bolsonaro e apontam os inúmeros desafios que 
a CUT tem na reconstrução do Brasil.

A F&C é um retrato de nossa rede, escrita por muitas mãos, para que ao longo de suas pági-
nas, leitores e leitoras possam conhecer mais os diversos programas de formação sindical que 
a Política Nacional de Formação possui dentro da estratégia de nossa Central. São programas 
que foram executados, estão em execução ou que serão executados futuramente tanto na for-
mação de dirigentes como na formação de base. 

A primeira experiência do curso de pós-graduação Sindicalismo e Trabalho em parceria com 
o Dieese, o FDA passou por reformulação e, juntamente com o programa Negociação e Contra-
tação Coletiva e Gestão Sindical, continuam sendo fundamentais para fortalecermos a política 
de quadros.

Seguindo a organização histórica da formação CUTista em Rede, que contribui e fortalece a 
implementação da Política Nacional de Formação, faremos um grande passeio pelas Regiões 
organizativas da CUT, trazendo as contribuições das Escolas Sindicais da CUT e da Escola Téc-
nica de Turismo e Hotelaria, com um debate sobre os Ramos da CUT, para refletir sobre essa 
modalidade de organização na formação sindical, das Secretarias Estaduais de Formação, que 
fazem uma ligação mais próxima com a formação dos sindicatos. Também teremos oportuni-
dade de perceber que a formação sindical tem um estreito diálogo com as diversas políticas 
da CUT, com a execução de projetos de formação com as Secretarias da CUT e com diversos 
temas.

Esta edição de Forma & Conteúdo, como tradicionalmente faz, traz ainda um excelente de-
bate sobre a conjuntura atual. De início a contribuição do Presidente da CUT Sérgio Nobre sobre 
os 38 anos e os desafios da CUT para o próximo período. Sem receio de olhar o passado na 
perspectiva de alterarmos nosso futuro, com uma crítica ao ajuste neoliberal, a necessidade de 
fazermos o enfrentamento ao neofacismo e elegermos um trabalhador na disputa de projeto 
nas eleições de 2022. 
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Encerrando o debate da conjuntura e os desafios para o movimento sindical, estão as con-
tribuições do companheiro Artur Henrique-ex Presidente da CUT e atual dirigente da Fundação 
Perseu Abramo-com as provocações sobre a negação ao direito ao trabalho e o papel do mo-
vimento sindical, e do companheiro Fausto Augusto Junior e Patrícia Costa, respectivamente 
Diretor Técnico e Supervisora da Produção Técnica do DIEESE, que expoem de forma lúcida o 
aumento da desigualdade econômica e social no Brasil.

Enfim, esta edição da F&C nos provoca a refletir sobre a realidade de autoritarismo, a amplia-
ção das desigualdades, os ataques à democracia e aos direitos, a destruição ambiental, cuja 
pandemia é consequência e não causa. Ao mesmo tempo, nessa conjuntura de grandes trans-
formações, somos convidados a refletir sobre qual mundo queremos criar no pós-pandemia. 

Foto da manifestação #24JForaBolsonaro, 
na Av. Paulista, São Paulo-SP
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Como nos ensina Paulo Freire sobre a utopia como síntese entre a denúncia e anúncio, os 
inéditos viáveis: “Não há utopia verdadeira fora da tensão entre a denúncia de um presente 
tornando-se cada vez mais intolerável e o anúncio de um futuro a ser criado, construído, políti-
ca, estética e eticamente, por nós, mulheres e homens. A utopia implica essa denúncia e esse 
anúncio, mas não deixa esgotar-se a tensão entre ambos quando da produção do futuro antes 
anunciado e agora um novo presente. A nova experiência de sonho se instaura, na medida mes-
ma em que a história não se imobiliza, não morre. Pelo contrário, continua.4”

Que construamos nosso futuro de igualdade, valorização do trabalho e da classe trabalha-
dora plena de direitos.

4 FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992 (pág 47).
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Foto da manifestação #24JForaBolsonaro, 
na Av. Paulista, São Paulo-SP
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É com grande satisfação que comemoramos os 38 anos de existência da CUT, a maior 
central sindical do Brasil e uma das maiores do mundo. Foi uma trajetória de lutas que mudou 
a sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, contribuiu para transformar a própria classe 
trabalhadora.

Ao longo deste período, a CUT melhorou a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras co-
muns, tornando-os sujeitos de direitos, deu-lhes alento e esperança. Promoveu a solidariedade 
de classe, liderou as lutas por melhores salários e condições de trabalho, contra as injustiças 
sociais, pela afirmação da igualdade nas relações de gênero, contra a discriminação racial, em 
defesa dos direitos humanos, contra o regime autoritário e na construção de uma sociedade 
democrática, mais justa, mais humana, plena de direitos.
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DESAFIOS ATUAIS E O FUTURO DE NOSSA CENTRAL
Por: Sérgio Nobre1

1 Presidente da CUT Nacional
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Inúmeras foram as lutas, incontáveis as adversidades, inumeráveis os heróis e heroínas 
anônimos que carregaram nossas bandeiras, sofreram a repressão, perderam a vida. A todos 
eles, trabalhadores e trabalhadoras comuns, militantes e dirigentes o nosso reconhecimento, o 
nosso apreço, a nossa homenagem.

Neste momento de celebração da nossa história, não poderíamos deixar de mencionar dois 
companheiros que foram dirigentes da Central e que nos deixaram recentemente. O compa-
nheiro Kjeld Jakobsen, secretário de relações internacionais da CUT por vários mandatos e 
também presidente da Central; o companheiro e mestre João Felício, que foi presidente da CSI 
e da nossa Central. A eles a nossa mais sincera homenagem.

Não sendo possível resgatar neste artigo, mesmo que sinteticamente, essas lutas, destaca-
mos os processos mais marcantes que contribuíram para transformar nossa Central na entida-
de que se tornou referência política no cenário nacional.

OLHAR O PASSADO PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS FUTUROS

Fazemos essa leitura com um objetivo: ao olhar o passado, buscamos nas experiências 
vividas e no aprendizado realizado o conhecimento necessário para enfrentar os desafios do 
presente e do futuro. Esse é o sentido da celebração dos 38 anos de existência da CUT.

A fundação da Central se deu num contexto em que a classe trabalhadora e setores demo-
cráticos da sociedade brasileira lutavam contra a ditadura, já em declínio, depois de nos ter 
imposto a supressão de direitos fundamentais e a repressão brutal aos opositores políticos.

A resistência a esse regime ditatorial foi organizada pelos partidos de esquerda, pelos mo-
vimentos sociais, pelas pastorais da Igreja Católica enraizadas nas comunidades eclesiais de 

Kjeld Jakobsen João Felício
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base e pelo movimento sindical, com as greves que tornaram a região do ABC o epicentro das 
lutas operárias, a partir do final dos anos setenta. Esse foi também o momento da realização da 
histórica Conclat que apontou a necessidade da criação de uma Central Sindical para unificar e 
dar direção às lutas da classe trabalhadora da cidade e do campo. Diante das divergências com 
setores do movimento sindical que não queriam abrir mão da estrutura corporativa, fundamos 
a CUT, em agosto de 1983, com ampla representatividade.

A CUT tornou-se um dos principais protagonistas da luta pela redemocratização, ao orga-
nizar as memoráveis greves gerais que fragilizaram ainda mais o poder dos militares. No bojo 
dessas lutas nossa Central cresceu de forma expressiva.  Vieram o movimento pela anistia, a 
campanha das Diretas Já, que galvanizou a nação, golpeada pela manobra das elites com a 
eleição indireta, fazendo uma transição “por cima” e excluindo as forças populares.

Essa fase em que a luta dos trabalhadores se entrelaçou com a luta mais geral pela transfor-
mação da sociedade, uma revigorando a outra, forjou nossa identidade e nosso ideário classis-
ta. As décadas seguintes foram marcadas pela resistência ao projeto neoliberal que se propõe, 
entre seus objetivos estratégicos, retirar direitos dos trabalhadores e enfraquecer os sindicatos.

Manifestação dos Metalúrgicos em
1º de maio de 1980 no Estádio da Vila Euclides, 
em São Bernardo do Campo. Foto: Ricardo Alves

Greve Geral-1989 em Brasília Passeata na 
Esplanada dos Ministérios Foto: Luiz Antônio/
Agência O Globo

Passeata pelo Impeachment
Acervo do Jornal O Globo

1º Congresso Nacional da Classe Trabalhadora,
nasce a CUT-26 a 28 de Agosto de 1983. 
Foto: Fernando Rodrigues 
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RESISTÊNCIA AO PROJETO NEOLIBERAL

Esse processo teve início no governo FHC, com a política de estabilização da moeda. O 
governo proibiu aumento real de salário com o argumento da inflação zero e instituiu o salário 
variável, primeira medida de uma série de outras para flexibilizar as relações de trabalho.

As ações do governo para mudar a regulação do trabalho vieram combinadas com a estra-
tégia das empresas de implementar novas formas de organização do trabalho, inspiradas na 
produção enxuta. 

Enfrentamos esses desafios com propostas ousadas de contratação da reestruturação pro-
dutiva que nos levaram a questionar a política industrial em vigor e a propor alternativas, como 
a Câmara Setorial de Desenvolvimento da Indústria Automobilística, conseguindo resultados 
expressivos, como o estancamento do desemprego e a elevação dos salários. Numa luta mais 
geral, para brecar as medidas de flexibilização da legislação trabalhista e a retirada de direitos, 
a CUT colocou nas ruas mais de um milhão de trabalhadores.

A ELEIÇÃO DE UM TRABALHADOR CUTISTA

Com a vitória de Lula em 2002, inaugurou-se uma era de conquistas e avanços do ponto 
de vista da cidadania, da inclusão social, da diminuição da pobreza e das desigualdades, da 
democratização das políticas públicas através dos conselhos de gestão, onde a CUT passou a 
ter assento, voz e voto.

Com a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a agricultura familiar foi reconhe-
cida e suas principais demandas atendidas através de políticas agrárias e agrícolas. Foram 
sustadas as ameaças de flexibilizar as relações de trabalho e, em 2003, os trabalhadores con-
seguiram emplacar o aumento real nas negociações coletivas. Foi o reconhecimento do traba-
lho como elemento central do projeto de desenvolvimento. A classe trabalhadora também foi 
beneficiária de outras políticas públicas como educação e saúde.

Lula recebe de FHC a faixade Presidente da República 
no Parlatário do Palácio do Planalto, 2003. 

Foto: Ivo Gonzalez / Agência O Globo 
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O GOLPE 16 E OS RETROCESSOS PARA A CLASSE TRABALHADORA

Esse período de grandes avanços terminou com o golpe de 2016, que levou a presidente 
Dilma ao impeachment, apesar das mobilizações populares e sindicais contrárias. O golpe, 
apoiado pelo mercado -  empresas nacionais e estrangeiras, particularmente, o capital financei-
ro-teve como objetivo reverter essas políticas, retirar direitos dos trabalhadores e enfraquecer 
os sindicatos. Teve início o processo de “vingança do capital contra o trabalho”.

Uma das primeiras medidas do governo do usurpador Temer foi a reforma trabalhista, um 
enorme revés para a classe trabalhadora. Com a PEC dos Teto dos Gastos (EC 95), teve início 
o desmonte do Estado e das políticas públicas.

DERROTAR O FASCISMO, RECUPERAR A DEMOCRACIA E OS DIREITOS 

No governo Bolsonaro, o processo continuou com a extinção do Ministério do Trabalho, do 
MDA e da reforma da previdência e com inúmeros projetos de lei visando precarizar ainda mais 
as relações de trabalho. Todos sabemos que este governo tem na manga o projeto de criar o 
sindicato por empresa, a negociação também por empresa ou até a negociação individual com 
prevalência sobre a negociação coletiva.

Como resultado das políticas erráticas de desenvolvimento adotadas no governo Temer e 
aprofundadas no governo Bolsonaro temos hoje um quadro muito preocupante para a classe 
trabalhadora: uma taxa de desemprego altíssima, milhões de trabalhadores no subemprego ou 
sobrevivendo do trabalho informal e precário (intermitente, temporário, terceirizado), um nú-
mero surpreendente de trabalhadores autônomos e superexplorados, submetidos a diferentes 
modalidades de contrato, convivendo com um número também crescente de trabalhadores 
em regime de home office, modalidade de trabalho que aumentou significativamente com a 
pandemia da Covid.

Em outras palavras, os sindicatos representam uma parcela cada vez menor da classe trabalha-
dora, aqueles que têm carteira assinada no setor privado e público, cujo número tende a diminuir.

Manifestação contra o golpe,
Brasília-DF, 2016
Foto: Mídia Ninja.
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Esta constatação nos levou a repensar, no último ConCUT, o futuro do sindicato e a neces-
sidade de redefinir o modelo de organização sindical. Decidimos reestruturar o sindicato para 
que represente não mais a categoria, mas o conjunto dos  trabalhadores de um ramo no terri-
tório, para além do município.

Precisamos avançar na construção de sindicatos que organizem e representem mais am-
plamente os trabalhadores, sejam capazes de defender os interesses dos seus filiados através 
de processos mais abrangentes de negociação coletiva e que consigam se autofinanciar.

Na mesma linha, precisamos avançar na discussão com os Ramos. Esse debate deve ser 
feito democraticamente, respeitando os fóruns de decisão dos trabalhadores. Precisamos 
construir e manter nossa unidade política em torno desse projeto, criar o consenso, para depois 
avançarmos na construção da nova estrutura.

Essas mudanças internas serão necessárias para fortalecer o movimento sindical também 
nas lutas pela transformação da sociedade. Precisamos derrotar Bolsonaro e as forças golpis-
tas de direita e de extrema direita para restabelecer em outras bases a democracia brasileira e 
reconstruir o pais, com outro projeto de desenvolvimento.

O governo Bolsonaro está mergulhado em profunda crise. Está muito fragilizado, perdendo 
bases importantes de apoio, perdendo influência nas redes sociais. Tornou-se refém do cen-
trão, sem encontrar o eixo para que possa se reposicionar de forma mais favorável no jogo 
político a se desenrolar daqui para frente, principalmente na disputa eleitoral de 2022. Sem 
rumo e sem projeto de governo, Bolsonaro aposta na radicalização do discurso e nas bravatas 
políticas para manter suas bases mobilizadas.

A entrada de Lula no jogo político mudou o cenário e as perspectivas para 2022. As elites 
ainda buscam uma alternativa de centro, um candidato que aglutine forças que ficaram frag-
mentadas e fragilizadas por terem feito a aposta errada em 2018.

Lula, candidato do PT, coloca-se no campo de disputa com grande potencial mobilizador. A 
CUT e as demais centrais sindicais, assim como as Frentes Populares apostam no fortaleci-
mento da campanha Fora Bolsonaro, no seu desgaste na CPI e nas mobilizações de rua. 

Temos uma longa jornada pela frente para derrotar Bolsonaro a coligação de forças gol-
pistas que o elegeram. A CUT tem uma enorme responsabilidade e um papel a cumprir nessa 
caminhada até à vitória, em 2022. Cresce, neste sentido, a importância da formação sindical e 
da comunicação social.

Ato #24JForaBolsonaro, 
Av. Paulista-24/Julho/2021 
Foto: Roberto Parizzoti
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UMA CONSTRUÇÃO DIFERENTE 
NUM EXPERIENCIAR INÉDITO VIÁVEL

No ano de 2020, mais precisamente no dia 20 de agosto, no auge da primeira onda da pan-
demia do COVID-19, a Rede Nacional de Formação realizou de forma virtual a última etapa do 
20º ENAFOR-Encontro Nacional de Formação da CUT (2020)-, cujo início do processo se deu 
em 23 de abril daquele mesmo ano. 

Foram quatro meses que antecederam esse momento promovendo escuta e debate entre 
trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. Em todo país, educadores, dirigentes 
de sindicatos, das CUTs nos estados e dos ramos, trabalhadores e militantes da rede CUTista 
consolidaram a elaboração de um Plano Nacional de Formação.

Na celebração de encerramento desse processo todos os participantes vieram vestidos com uma 
camiseta de luta e trouxeram cartazes com frases e palavras que simbolizavam “sementes” de dese-
jo e esperança. Música, poesia e amorosidade deram o tom da atividade que contou com a participa-

ção do presidente da CUT, Sérgio Nobre.

Por: Pérsio Plensack
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O Plano Nacional de Formação1 foi produzido com base nos eixos da resolução do 13º Con-
gresso Nacional da CUT (CONCUT) e nas diretrizes da Política Nacional de Formação, que fo-
ram atualizadas pela 4ª Conferência Nacional de Formação tornando, assim, o Plano Nacional 
de Formação resultado de um amplo processo de debate de construção, baseado na política 
da Central e atendendo diversos públicos estrategicamente.

Durante toda essa trajetória de construção do Plano Nacional de Formação, o 20º ENAFOR, 
que presencialmente estava previsto para acontecer em quatro dias seguidos, se desmembrou 
em três encontros nacionais virtuais para debater e formular o plano. O primeiro aconteceu 
no dia 23 de abril com o tema “A classe trabalhadora em defesa da Vida”, com o ex-ministro 
Paulo Vannuchi e foi construído uma agenda de outros encontros estaduais e regionais para a 
discussão e construção do texto do documento. No dia 28 de maio, aconteceu um Seminário 
Nacional com o tema: “Organização e Representação Sindical de Base” com a presença de 
representantes do Dieese e da Fundação Perseu Abramo e parte da executiva nacional da CUT. 
E no dia 18 de junho realizamos o Seminário Nacional de Devolutiva das Escolas Sindicais para 
o tema relacionado ao Eixo III do 13º CONCUT.

ESCOLAS SINDICAIS CUTISTAS E SEMINÁRIOS REGIONAIS

Por meio de Seminários Regionais,  as Escolas Sindicais reproduziram e ressignificaram es-
ses debates em suas respectivas bases com objetivo de aprofundar o tema de modo a criar os 
vínculos e as conexões com as realidades locais, apontando elementos a serem considerados 
pelo Plano Nacional de Formação. E, nesse fluxo de mão dupla, o processo foi sistematizado e 
apresentado em um novo Seminário Nacional de Devolutiva das Escolas Sindicais que acon-
teceu no dia 16 de junho.

1 Plano Nacional de Formação, acesse em bit.ly/3oDze1W

3º Seminário Formação Regional 
Diálogos sobre a Amazônia

https://bit.ly/3oDze1W
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13º CONCUT E 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE FORMAÇÃO

Vale lembrar que todo o Plano Nacional de Formação construído em um ENAFOR tem como 
orientação as resoluções aprovadas nos respectivos CONCUTs-Congressos Nacionais da CUT. 
No caso do 20º ENAFOR, a referência se baseou três eixos da resolução do 13º CONCUT: 

Eixo I-Derrotar a coalizão de forças golpistas, defender os direitos, a 
democracia e a soberania nacional;

Eixo II-Intensificar a luta pelo desenvolvimento sustentável com 
soberania popular, igualdade e valorização do trabalho;

Eixo III-Ampliar a representação e fortalecer a organização, com 
atualização do projeto organizativo da CUT.

Para a construção desse Plano Nacional de Formação, em especial, também foram con-
siderados os debates que aconteceram em 2019, na ocasião da 4ª Conferência Nacional de 
Formação da CUT. A Conferência é o momento em que a CUT através da sua Rede Nacional 
de Formação atualiza as diretrizes da Política Nacional de Formação. Entre os vários aspectos 
que se somaram na construção da 4ª Conferência estava a reafirmação dos princípios que nos 
regem e que podem ser acessados em bit.ly/3Heq6Jn.

Em todo esse processo nos deparamos, na prática, com o que Paulo Freire chamava de 
“inéditos viáveis”. Segundo o mestre, trata-se daquelas vezes em que nos deparamos, diante 
de um grande obstáculo ou dificuldade individual ou coletiva, com a sensação de que certas 
coisas são impossíveis de se viabilizarem: o desafio de se construir e conquistar um futuro.

Isso está expresso em duas de suas principais obras, a Pedagogia do Oprimido (1968) e a 
Pedagogia da Esperança (1992). Nelas, Paulo Freire chama essas barreiras e obstáculos da 
vida pessoal e social de “situações limites”. São várias as atitudes que podemos ter diante des-
sas “situações limites”: algumas pessoas as percebem como um obstáculo que não podem 
transpor ou como algo que não querem transpor; já outras enxergam como algo que sabem 
que existe e que precisa ser rompido e, então, se empenham na sua superação. No último caso, 
a “situação limite” foi percebida criticamente e, por isso, aqueles que a entenderam quiseram 
agir, por se sentirem desafiados.

É justamente aqui que Paulo Freire chama as ações necessárias para romper as “situações 
limites” de “atos limites”. E esses atos, por sua vez, se dirigem, então, à superação ou à ne-
gação do fato, da aceitação dócil e passiva do que está aí, implicando, dessa forma, em uma 
postura decidida por outros, sem autonomia frente ao mundo. As “situações limites” implicam, 

http://bit.ly/3Heq6Jn
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pois, na existência daqueles a quem, direta ou indiretamente, servem aos dominantes; e daque-
les a quem superam ou aceitam as coisas: os oprimidos.

Os dominantes usam os problemas encobertos pelas situações limites, pois consideram 
essas situações como determinantes históricos. Essa interpretação serve a seus interesses de 
dominação e impõe sua ideologia aos dominados,  que teriam o papel de somente se adaptar a 
elas. Já os oprimidos, quando percebem claramente que os temas desafiadores da sociedade 
não estão encobertos pelas “situações limites”, se sentem no dever de romper essas barreiras. 
Dessa forma, se sentem mobilizados a agir e a descobrir o “inédito viável”.

Com esta vontade de transformar obstáculos em desafios e movidos pelo entusiasmo de 
uma crença verdadeira na capacidade mobilizadora de nossa Rede Nacional de Formação, 
construímos o Plano Nacional de Formação com ações de curto, médio e longo prazo, distri-
buídos dentro do mandato congressual vigente até o ano de 2023.

Experienciar essas possibilidades a partir de uma construção diferente de tudo que já havía-
mos feito até então, nos mostra que é possível superar as adversidades quando temos em nós 
a certeza absoluta de onde queremos chegar e com quem caminhamos nesta estrada. Algo 
que só é possível quando se têm homens e mulheres em todas as suas diversidades, cores e 
localidades que fazem parte da Rede Nacional de Formação da CUT.

bit.ly/3F7kCy6
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A formação sindical é uma política estratégica da Central Única dos Trabalhadores 
desde sua fundação,  em 1983. Ela contribuiu no processo de implantação da Central 
e na construção de uma concepção sindical ligada ao novo sindicalismo-classista, de 
massas, democrático, de base, liberdade e autonomia sindical. 

Em 1987 foi aprovado o primeiro plano de ação da Central, estabelecendo a Forma-
ção como uma das cinco prioridades nacionais.

Nesses 38 anos de existência da CUT, a Política Nacional de Formação (PNF) vem 
se consolidando como um dos instrumentos prioritários para a ação sindical, reflexão 
e organização da Central.

Para fortalecer nosso projeto político- organizativo, elaboramos a cada mandato o  Pla-
no Nacional de Formação (PNF-CUT). Ele é responsável por formular, gerir e realizar os 
programas de formação sindical de toda a Rede de Formação da CUT.

O PNF-CUT é sempre construído a partir da estratégia política e organizativa da CUT 
definida nas Resoluções dos Congressos Nacionais e dos Fóruns deliberativos da Cen-
tral, como as Plenárias Estatutárias.

Por: Tácito Pereira

Plano Nacional de Formação

REFERENCIAIS POLÍTICOS ORGANIZATIVOS 
DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO

Foto: Lidyane Ponciano

Reunião Equipe Nacional | 27 de Julho 2021
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Abertura do 13º Congresso Nacional da CUT 07/10/2019

Ao longo desse período, os diversos espaços da Política Nacional de Formação da 
CUT têm reconhecido que seus referenciais metodológicos dialogam e atendem aos 
desafios imediatos e históricos da CUT. Dentro do Plano Nacional de Formação temos, 
além dos programas de formação sindical, temas que visam superar a estrutura sin-
dical ainda vigente, no sentido de consolidar um sindicalismo livre, democrático e de 
classe. 

Somada aos programas, temos a Rede Nacional de Formação da CUT. Nossa Rede é 
constituída de Secretarias de Formação de sindicatos e Ramos, das Estaduais da CUT, 
das Escolas Sindicais, dos Coletivos temáticos e de fóruns de deliberações (CONAFOR, 
ENAFOR e Conferência Nacional de Formação).

O Plano não é um referencial pronto e acabado, ele é dinâmico. Parafraseando Paulo 
Freire: O PNF não é, está. Nossa rede precisa dialogar com os temas conjunturais e a 
estratégia apontada no 13º CONCUT (2019) e neste diálogo o PNF é reajustado ao lon-
go dos 4 anos de sua vigência.

PNF/REFERENCIAISPOLÍTICOSORGANIZATIVOS.ORG.BR
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PNF/REFERENCIAISPOLÍTICOSORGANIZATIVOS.ORG.BR

OS EIXOS DE 13º CONCUT PARA A FORMAÇÃO CUTISTA

No 13º Congresso da CUT (CONCUT-2019) as delegadas e delegados indicaram a necessi-
dade de combinar a “resistência aos retrocessos com a construção da força política e social 
capaz de derrotar a ofensiva da burguesia”, aprovaram ainda que essa resistência se torna 
mais efetiva “quanto mais nítidas forem as alternativas que apresentarmos ao conjunto da 
classe trabalhadora”. É nessa construção que se insere a formação sindical da CUT. 

O 13º CONCUT aprovou os seguintes eixos estruturantes 
que dão suporte políticos e organizativos:

DERROTAR A COALIZÃO DE FORÇAS GOLPISTAS, DEFENDER OS 
DIREITOS, A DEMOCRACIA E A SOBERANIA NACIONAL
Este primeiro eixo de ação do 13º CONCUT aprovou que nossa luta se con-
centre em  derrotar as forças que sustentam o retrocesso político e a ofensiva 
do capital contra a classe trabalhadora brasileira. Essa estratégia deve estar 
no centro das ações da CUT e sindicatos, pois são instituições comprometi-
das com a defesa dos interesses históricos e imediatos de trabalhadoras e 
trabalhadores. Ressalta que a luta por melhores condições de vida e trabalho 
nos leva ao engajamento no processo de transformação da sociedade em di-
reção à democracia e ao socialismo, por meio da construção de alternativas 
da classe trabalhadora brasileira.

Além da força política e social, é fundamental a apresentação de alternativas 
nítidas suficientes para despertar novas esperanças num país justo, demo-
crático e solidário. A CUT renova o compromisso com a defesa e construção 
dessas alternativas, que devem ter por base a articulação e as lutas em torno 
de três princípios indissociáveis: Defesa dos direitos; Luta pela democracia e 
a Defesa da soberania nacional.
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Presidente Sérgio Nobre na 4a Conferência Nacional 
de Formação, Belo Horizonte-MG, 2019
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4a Conferência Nacional de Formação,
Belo Horizonte-MG, 2019
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INTENSIFICAR A LUTA PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
COM SOBERANIA POPULAR, IGUALDADE E VALORIZAÇÃO 
DO TRABALHO
O segundo eixo de ação do 13º CONCUT define que devemos lutar por melhores 
condições de vida e trabalho, o engajamento no processo de transformação da 
sociedade em direção à democracia e ao socialismo, por meio da construção 
de alternativas das trabalhadoras e dos trabalhadores para o Brasil. A CUT deve 
questionar com mais intensidade os pilares dessa dominação capitalista e apre-
sentar projetos de sociedade, de Estado e de desenvolvimento antagônicos aos 
atuais que são hegemonizados pelo capital. Ou seja, apresentar um projeto de-
mocrático e popular com centralidade do trabalho e combate às desigualdades.

A CUT deve potencializar suas ações para a construção e atualização da sua 
Plataforma para o Desenvolvimento, priorizando a geração de emprego decente 
e igualdade social; a transição ecológica para uma economia de baixo impacto 
ambiental e alto valor agregado; a disputa do Estado para que ele seja indutor 
do desenvolvimento; um sistema financeiro que preserve a soberania nacional; 
a retomada da indústria nacional; o incremento da democracia participativa e o 
fomento ao modelo de desenvolvimento rural sustentável e solidário.

EI
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Ampliar a representação e fortalecer a organização, com 
atualização do projeto organizativo da CUT
Esse eixo destaca a defesa que a CUT faz do rompimento com as amarras 
do modelo corporativo de organização e ação sindical através da concepção 
classista da Central. Essa concepção foi reafirmada em 1988.  Ao longo des-
tas três décadas, o mundo do trabalho vem passando por profundas trans-
formações, o que nos desafia para a necessidade de atualização do projeto 
organizativo da CUT, buscando uma maior representatividade à organização 
sindical e potencializando sua ação em defesa dos interesses imediatos e 
históricos da classe trabalhadora.

Não se conseguirá fazer essas mudanças sem forte investimento na forma-
ção política de dirigentes e militantes. A atual conjuntura cria oportunidades 
para fazermos mudanças, demonstrando a necessidade de reafirmar a con-
cepção sindical aprovada no 13º CONCUT, iniciando pelas transformações 
que podemos e devemos fazer na estrutura e organização.
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PNF/REFERENCIAISPOLÍTICOSORGANIZATIVOS.ORG.BR

É a partir desses três grandes eixos de ação, aprovados no Congresso de 2019, que o 
Plano Nacional de Formação da CUT se assenta. A formação sindical se insere na estratégia 
de dar suporte para a ação sindical política, organizativa e sindical. Tem como horizonte ime-
diato transformar os espaços da formação como meio para que o conjunto de trabalhadores 
e trabalhadoras tenha acesso à uma formação sindical classista, democrática, de base, que 
defenda na prática a liberdade e autonomia sindical, e que também dialogue com temas con-
junturais, que nos desafiam a cada novo momento.

Construímos o PNF a partir de nossa capacidade de perceber os inéditos viáveis, tão for-
temente destacados por Paulo Freire. Inicialmente, o ENAFOR de 2020 estava previsto para 
ser presencial, porém por conta da Pandemia do COVID-19 tivemos que nos reinventar diante 
dessa adversidade e realizar todo o processo do 20º ENAFOR, totalmente virtual. O isola-
mento social não nos tirou a capacidade de construir alternativas seja na ação, quanto na 
formação sindical.
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OBJETIVOS DE NOSSAS AÇÕES FORMATIVAS

Nosso Plano Nacional de Formação tem como objetivos centrais:

• Capacitar dirigentes 
sindicais desde o local 
de trabalho até à Dire-
ção Nacional da CUT.

• Desenvolver a formação 
em diferentes modalida-
des, temas e formatos, 
para garantir maior inte-
ração dos sindicatos com 
sua respectiva comunida-
de e articulação com os 
movimentos sociais;

• Desenvolver ações pedagógicas que visem contri-
buir para aprimorar a articulação regional das esta-
duais da CUT, com foco nas políticas públicas e o 
desenvolvimento regional conforme identidades e 
características de cada região do país;

• Atualizar constantemente dirigentes, assessoria, educadores e militantes da Rede Nacional de For-mação com atualização de temas e metodologias de formação conforme os desafios estratégicos da CUT e desenvolver ações, projetos e programas de formação sobre formação e qualificação profissio-nal, economia solidária e cooperativismo na pers-pectiva da educação integral.

• Compartilhar conteúdos, experiências e ações no 
sentido de qualificar a formação de dirigentes e as-
sessores sindicais na sua atuação sindical numa 
perspectiva de certificação em pós-graduação ins-
pirados na experiência vivenciada com Curso de 
Pós Graduação- Sindicalismo e Trabalho (FDA- For-
mação de Dirigentes Antes, Agora e Amanhã);

• Resgatar e desenvolver o diálogo sobre a origem e papel dos sindicatos até a fundação da CUT, demarcando de forma clara e elucidativa os prin-cípios que devem orientar um sindicato CUTista;
• Refletir, debater e con-

tribuir na elaboração de 

estratégias capazes de 

fortalecer a CUT no pro-

cesso de organização e 

representação sindical 

de base nos sindicatos e 

ramos;

• Aprimorar a formação de dirigentes 

sindicais para os processos de nego-

ciação coletiva, estrutura sindical e na 

negociação coletiva dos setores públi-

co e privado de acordo com as carac-

terísticas comuns e específicas dos 

ramos que compõem a base sindical 

da CUT;

• Formar companheiros e companhei-

ras para atuarem como formadores e 

formadoras militantes em nossa Rede 

Nacional de Formação ao mesmo 

tempo em que se produz conteúdos 

e metodologias para os programas de 

formação de massa e de base sindical;

PNF/REFERENCIAISPOLÍTICOSORGANIZATIVOS.ORG.BR
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A Política Nacional de Formação da CUT sempre foi uma política abrangente e estratégica. 
Desde a fundação de nossa Central, a PNF busca o diálogo com todas as suas políticas. Como 
dizia Paulo Freire: a educação sozinha não transforma a sociedade, mas sem ela a sociedade 
tampouco muda. Podemos fazer uma analogia à formação da CUT: não pode atuar sozinha, ela 
precisa ter uma ação articulada com outras políticas, assim como em alguns momentos as de-
mais políticas da Central precisam da contribuição da PNF para executar algumas ações.

Como destacado em outros textos desta Edição de F&C, ressaltamos que a Política Nacio-
nal de Formação e seu Plano, construídos a partir do Projeto Político Organizativo da Central,  
são frutos de reflexões e debates dos Congressos Nacionais, Plenárias e dos Fóruns da For-
mação CUTista.

Podemos e devemos ter atuação em conjunto da formação com todas as políticas da Cen-
tral, as quais  destacamos:

COMUNICAÇÃO E FORMAÇÃO SINDICAL 

“Todo dirigente sindical é um influenciador presencial no 
seu local de trabalho e consegue mobilizar sua base e mi-
litantes para as greves e atos no mundo real. Mas nota-
mos que o mundo digital influencia, e muito, a vida real 
das pessoas e precisamos estar organizados neste espaço 
também. Em 2018, ficou evidente para um maior núme-
ro de companheiros e companheiras que fortalecer a rede 
CUT de Comunicação Digital era vital para disputar men-
tes e corações da classe trabalhadora, também, nas redes 
sociais.” (Roni Barbosa, Secretário Nacional de Comuni-
cação da CUT)

A comunicação sempre foi um instrumento estratégico para a classe trabalhadora, ainda mais 
nesses tempos tão sombrios. Lideranças sindicais fazem um trabalho árduo tanto na tarefa de 
dialogar com a categoria, quanto na luta para garantir empregos, conquistar reajuste salarial, 
melhores condições de trabalho e de vida. 

Por: Tácito Pereira e Maria da Conceição Carneiro Oliveira

A POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO E 
SUA RELAÇÃO COM AS POLÍTICAS DA CENTRAL
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A nossa luta contra a retirada de direitos dos trabalhadores precisa ganhar fôlego nas redes 
sociais. Precisamos nos engajar e trabalhar melhor em rede. Nossas mensagens precisam che-
gar para nossas famílias, nos grupos da igreja e do trabalho.

Neste sentido, realizamos no campo da formação sindical algumas experiências durante esse 
período de isolamento social em alguns estados e Escolas Sindicais no campo da comunicação. 
E após um intenso processo de diálogo estamos nos preparando para o programa de formação 
sindical que envolve um conjunto de políticas e particularmente a Formação e Comunicação que 
é o “Mutirão de Formação em Comunicação Brigadas Digitais da CUT” (bit.ly/3CuLgQ6). É um 
programa de formação que contempla ações formativas e de ações de comunicação nas redes 
sociais. Sua execução está prevista para até dezembro de 2022.

“As Brigadas Digitais serão nossa organização diária 
para as batalhas digitais. Fortalecer a rede Nacional de 
Comunicação é mais que necessário para o fortaleci-
mento da CUT. Vamos aprender mais os recursos das 
redes sociais que mais usamos e atuar integrados para 
nossa voz coletiva ecoar em todos os lugares.”, afirma 
o secretário da SECOM.

 

ORGANIZAÇÃO, FINANÇAS E FORMAÇÃO SINDICAL 

Quando se discute a concepção sindical CUTista, a questão da organização e finanças são as-
suntos em destaque. Concebemos a organização e gestão do movimento sindical CUTista diferen-
te das outras centrais. As temáticas de organização e finanças são abordadas dentro do Programa 
de Concepção Estrutura e Prática Sindical CEPS e de Gestão Sindical. Eles têm como objetivos o 
fortalecimento da concepção de organização e de finanças que a CUT vem defendendo desde sua 
fundação, o que fortalece a proposta do projeto político e organizativo da Central.

“A arrecadação financeira e os inves-
timentos, o orçamento da entidade, é 
uma ação política,  parte estruturante 
do planejamento estratégico da di-
reção. Além disso, a gestão deve ser 
democrática, participativa e transpa-
rente. A categoria precisa conhecer e 
participar dos debates de finanças”. 
Ariovaldo Camargo, Secretário de Fi-
nanças da CUT.

https://bit.ly/3CuLgQ6
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JUVENTUDE E FORMAÇÃO SINDICAL  

“O projeto Juventude- CUT/DGB 
trouxe vários frutos, a nossa ju-
ventude trabalhadora CUTista teve 
voz e vez, abordando o presente 
e o futuro do movimento sindical 
num momento crucial da conjun-
tura do país.” (Cristiana Paiva Go-
mes secretária nacional da Juven-
tude da CUT)

Na década de 1980, grande parte das lideranças sindicais que participaram da fundação da CUT 
era jovem, o que demonstra a grande importância que a participação da juventude tem no projeto 
político organizativo da Central. Conseguimos nesse último período executar o Projeto Educação 
Sindical e Organização de Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras no Brasil em parceria com a Se-
cretaria de Juventude, Secretaria de Relações Internacionais e a Central Sindical Alemã DGB. 

“Não é por um acaso que nossa par-
ceria CUT e DGB-Alemanha se chama, 
Educação Sindical e organização de jo-
vens trabalhadores no Brasil, essa é 
nossa principal aposta para as lutas de 
resistência no presente e esperança de 
um futuro melhor que virá a formação 
e ação de nossa militância CUTista!” 
(Antonio Lisboa-Secretário de relações 
Internacionais da CUT) 

Nessa nova fase do projeto realizamos ainda, em 2019, diversos encontros regionais presen-
ciais nas bases das Escolas Sindicais. Com o período de isolamento social ocorreu um processo 
de replanejamento e transferimos as atividades do projeto para as plataformas e realizamos se-
minários regionais sobre a questão do mundo do trabalho e juventude e na fase seguinte seminá-
rios de planejamento da juventude. 
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Dentre os diversos materiais resultado desta parceria tivemos a produção de 7 vídeos que 
trazem a história do capitalismo, sindicalismo, da CUT, da Secretaria da Juventude, sobre a tran-
sição justa e da diversidade da juventude.

bit.ly/3C0TjnL

“A parceria com a CUT é de suma impor-
tância para a DGB Bildungswerk. Jovens 
sindicalistas são a base de um sindica-
lismo forte e criativo. Dá muita satisfa-
ção ver tant@s jovens engajados na CUT 
e poder apoiar esse processo de cresci-
mento sindical.” (Andreas Behn-Coorde-
nador do Escritório Regional da América 
Latina em São Paulo)

bit.ly/3kkNyLl

https://bit.ly/3C0TjnL
http://bit.ly/3kkNyLl
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FORMAÇÃO SINDICAL E A POLÍTICA RACIAL DA CUT

“Quando falamos em racismo precisamos 
saber que não nos referimos apenas a atos 
discriminatórios. Racismo é uma relação de 
poder que impede que pessoas não brancas 
desfrutem de seus direitos. O racismo im-
põe às pessoas negras os mais baixos sa-
lários e os trabalhos que estão na base da 
pirâmide, geralmente sem direitos ou pro-
teção social. 

Quando falamos em racismo é preciso lem-
brar que o Brasil jamais pagou sua dívida 
pelos séculos de escravidão impostas aos 
africanos traficados. Sendo assim as políti-
cas e ações afirmativas sempre devem es-
tar presentes nessa discussão.” (Anatalina 
Lourenço, secretária nacional de Combate 
ao Racismo da CUT).

A CUT sempre teve a compreensão que sem ações afirmativas e políticas públicas não há 
reparação de dívidas históricas nem tampouco a consolidação de um processo permanente de 
transformação social. 

Em nossa Central, o debate sobre a questão racial tem um recorte classista muito forte. Em 
1992, foi criada a Comissão Nacional contra a Discriminação Racial (CNDR) e, em 2010, essa 
comissão foi transformada em Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. 

Em 2020, a Secretaria Nacional Combate ao Racismo em parceria com a Universidade Federal 
do ABC e com o apoio da Rede de Formação da CUT executaram uma magnífica experiência 
com o curso “A construção da riqueza e das desigualdades raciais no Brasil: origens, ideologia e 
manutenção”.

A questão racial perpassa todo o percurso formativo da Política Nacional de Formação, seja 
nos aspectos conceituais, históricos, na representatividade e também com vistas a diminuir as 
desigualdades raciais, ao considerar a questão racial nas negociações coletivas de modo a con-
quistar cláusulas que reforcem as ações afirmativas.
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FORMAÇÃO SINDICAL E A POLÍTICA PARA A MULHER TRABALHADORA

 

“A formação deve fazer parte do cotidiano 
das políticas da Central e de suas instân-
cias. Mas não é qualquer formação. O pro-
cesso formativo deve ter na sua essência o 
olhar de classe, gênero e raça. Não existe 
sociedade livre sem formação, ela é estru-
turante para a superação das desigualdades 
e na construção de uma nova mulher e um 
novo homem. Somente na construção cole-
tiva vamos superar as barreiras e derrubar 
os muros que se colocam a nossa frente 
todos os dias. É na formação cotidiana que 
nos transformamos e o movimento sindical 
tem papel determinante nessa construção. “ 
(Junéia Batista, Secretária Nacional de Mu-
lheres da CUT)

 

Desde o golpe 16 os retrocessos para a classe trabalhadora foram imensos, mas atingiram 
sobremaneira a mulher trabalhadora e, em especial, a base da pirâmide social brasileira: a mulher 
trabalhadora negra.

A pandemia acelerou a situação já precarizada das mulheres trabalhadoras. Os níveis de de-
semprego e dos trabalhadores em situação de desalento bateram recordes: seis em cada dez 
desempregados no Brasil são mulheres. As mulheres perderam ainda mais renda, ampliando a já 
desigual situação das mulheres no mercado de trabalho.

Vários estudos demonstram que a pandemia também agravou a violência contra a mulher. 
Pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que, somente em 2020, 17 milhões 
de mulheres brasileiras foram vítimas de algum tipo de violência e agressão. Uma a cada quatro 
mulheres acima de 16 anos de idade foi vítima de algum tipo de ataque, seja físico, psicológico 
ou sexual neste primeiro ano da pandemia.

Aliado a esse quadro gravíssimo de precarização e violência, o Golpe 16 e o governo autoritá-
rio de Bolsonaro desmontaram as políticas para as mulheres desenvolvidas anteriormente nos 
governos progressistas de Lula e Dilma. Neste sentido, a ação da CUT na defesa da mulher traba-
lhadora deve se intensificar em todas as frentes e espaços da Central e não apenas na Secretaria 
da Mulher Trabalhadora.

Como já apontamos, as categorias de gênero, classe e raça, de forma interseccional, perpas-
sam todo o percurso formativo de nossa PNF seja nas ações formativas, desde a inscrição para 
os programas e cursos onde a paridade é regra, seja na formação de nossas direções para am-
pliar direitos para a mulher trabalhadora, considerando suas especificidades e no combate da 
desigualdade salarial.
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DIREITOS HUMANOS E FORMAÇÃO SINDICAL 

“A retirada de direitos da classe tra-
balhadora vem sendo a política cen-
tral desse governo conservador e 
neofacista, e o uso da violência é o 
meio para que consiga seus objeti-
vos.” (Jandyra Uehara, secretária na-
cional de Políticas Sociais e Direitos 
Humanos da CUT)

A questão dos Direitos Humanos sempre foi um tema considerado importante na formação 
sindical CUTista. Com o acúmulo de experiências, a Secretaria Nacional de Política Social da CUT 
agregou às suas responsabilidades a área de Direitos Humanos e nos últimos anos vem execu-
tando o Projeto-Democracia, Direitos Humanos e segurança na ação sindical com a realização 
de Seminários Nacionais e Regionais, que contam com o efetivo apoio e participação da Rede 
Nacional de Formação da CUT. 

O objetivo desse projeto é de analisar o impacto da ofensiva neofascista e ultra neoliberal 
contra a esquerda, o movimento sindical e popular, dando destaque ao crescimento da repressão 
e monitoramento por parte dos mecanismos governamentais e de ataques de grupos de direita/
extrema-direita contra as forças progressistas e defensores/as de direitos humanos.

Como fruto dessa experiência e do acúmulo dos debates foram produzidos o livro “Democra-
cia e Direitos Humanos no Brasil: A ofensiva das direitas (2016/2020)” e os manuais: Segurança 
Preventiva para Militantes e Segurança Digital. Essas publicações têm como objetivo a preven-
ção e cuidados necessários para militantes sindicais, militantes de esquerda e defensores de 
direitos humanos.

bit.ly/3kP83A7

https://bit.ly/3kP83A7
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O conjunto desses materiais,  juntamente com a ação da SNF e a rede de Formação em par-
ceria com  a SNPSDH,  surge  como  ferramenta   para a estratégia da criação de  coletivos de 
Direitos Humanos nos ambientes de trabalho, regiões e estados, assim  como,  a ampliação dos 
coletivos estaduais LGBTQI nas CUTs estaduais, articulado com outro material de apoio: o Alma-
naque LGBTQIA+.

Elaborado pela SNPSDH, o Almanaque LGBTQIA+, traz conhecimentos básicos  sobre as  lutas 
e história dos LGBTQIA+. Essa parcela de trabalhadores sofre, igualmente, violências e agressões 
por parte do governo Bolsonaro, mas também pela sociedade de modo geral e particularmente 
no ambiente de trabalho.  Existe, portanto, uma necessidade concreta de auto- organização das 
pessoas LGBTQIA+ também no mundo do trabalho, para um combate efetivo de todo tipo de 
discriminação, preservação e ampliação de direitos”, destaca a secretária nacional de Políticas 
Sociais e Direitos Humanos da CUT.

bit.ly/3qRoMGO

bit.ly/3HDAiv6

https://bit.ly/3qRoMGO
https://bit.ly/3HDAiv6
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SAÚDE DA TRABALHADORA E DO TRABALHADOR 

O tema da saúde da classe trabalhadora deixou de ser  transversal nas atividades formativas 
e passou a integrar a agenda da CUT. Primeiramente através do INST-Instituto Nacional da Saúde 
da Trabalhadora e do Trabalhador que depois foi transformado em Secretaria de Saúde da Traba-
lhadora e do Trabalhador. 

Além da questão da saúde da classe trabalhadora ser um tema que perpassa as atividades 
formativas dentro do PNF, executaremos nesse segundo semestre de 2021 o projeto de Coopera-
ção entre CUT e OIT sobre Saúde e Segurança no Trabalho, com o objetivo de fortalecer o diálogo 
social, a garantia dos direitos e a participação de trabalhadores e trabalhadoras na Comissão 
Tripartite Paritária Permanente (CTPP), no processo de elaboração, revisão e harmonização das 
Normas Regulamentadoras (NR’s) que são realizadas a partir da CTPP.

“O Projeto de cooperação entre a CUT e a OIT che-
gou num momento muito estratégico para nós. Ele 
vai atuar em diversas frentes e uma delas é o proces-
so formativo dos trabalhadores nessa área de saú-
de, não só da saúde física, mas, também nos riscos 
psicossociais. O Projeto vai nos possibilitar discu-
tir a importância do resgate da Política Nacional de 
Segurança e Saúde no Trabalho, o fortalecimento do 
diálogo e representação sindical nos locais de tra-
balho. É um momento rico e importante para todas 
trabalhadoras e trabalhadores.” (Madalena Margari-
da da Silva Teixeira,  Secretária Nacional de Saúde do 
Trabalhador)

bit.ly/3qQyAAF

https://bit.ly/3qQyAAF
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Ramos na CUT 
e a estratégia da Formação Sindical

No passado os atuais Ramos CUTistas eram denominados de Departamentos. Ao longo 
desses 38 anos de história da CUT, nos diversos espaços de suas instâncias sindicais, bem 
como junto a outros movimentos populares e universidades, os Ramos foram fundamentais na 
construção e fortalecimento da Central Única dos Trabalhadores.

Os debates, reflexões e a elaboração dos elementos fundamentais da formação se confun-
dem com as origens da Central. Organização e formação sempre foram partes da mesma es-
tratégia de ação política, e nesse movimento de construção sempre houve a participação dos 
trabalhadores(as) dos diversos ramos de atividade.

As atividades de formação da Central tiveram início em 1987, a partir das resoluções do 2º 
CONCUT. Nesse período, a Direção Nacional aprovou o primeiro Plano de Ação Geral da CUT, 
que estabeleceu a formação como uma das cinco prioridades nacionais. Nesse plano já havia 
uma definição dos papéis dos sindicatos, das CUTs estaduais, das Escolas Sindicais, da CUT 
Nacional e dos Departamentos, que buscavam unir sindicatos por ramos de atividades. Para os 
Departamentos ficou estabelecido o desenvolvimento de ações formativas referentes a cada 
área específica das categorias profissionais, organizadas pelas suas secretarias nacionais em 
consonância com as CUTs Estaduais e Nacional.

Por: Maria de Lourdes Tiemi Ide e Rafael Serrao



1991 1992 20061987

OUT21|  45 |

ORGANIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

A proposta de agrupar os sindicatos por ramo de atividade, amplamente debatida nos anos 
90, foi uma ação para fortalecer a organização sindical rompendo com uma visão fragmentada 
e de interesses específicos das categorias, para aumentar a representatividade dos trabalha-
dores e trabalhadoras e sua força nas negociações coletivas das entidades nacionais frente a 
patronal, o que a CUT chama de organização horizontal.

A configuração da estrutura vertical, de organização em ramos de atividades econômicas, 
com Federações e Confederações filiadas e orgânicas, foi deliberada no 4º CONCUT, em 1991 
e na 5ª Plenária, em 1992, quando foi definida a constituição de dezoito ramos, transformando 
os Departamentos então existentes em Ramos. 

Essa decisão foi tomada com base nos debates realizados em relação à estrutura vigente 
que não mais atendia aos novos desafios do mundo do trabalho, profundamente marcado pe-
los processos de reestruturação produtiva, transformações dos meios de produção através das 
inovações tecnológicas e a flexibilização das relações de trabalho que gerou mais concentra-
ção de capital. Esse processo também impôs aos sindicatos novas respostas de enfrentamen-
to bem como novas formas de organização e negociação.

Depois, a 12ª Plenária Nacional, em 2008 retificou o texto aprovado no 9º CONCUT reconhe-
cendo, no âmbito municipal, a equivalência entre o ramo de atividade e a esfera de contratação 
nos serviços públicos, garantindo a liberdade de opção das servidoras e servidores públicos e 
reconhecendo o Ramo dos Municipais, tendo como princípio a liberdade e autonomia sindical 
e o respeito mútuo entre os diversos ramos no serviço público da União, estados e municípios, 
constituiu-se, assim, os 19 Ramos existentes hoje na CUT.

Ainda seguindo nessa “linha do tempo”, em 2011, a Plenária Estatutária aprovou a organi-
zação dos Macrossetores (Indústria, Comércio/Serviços, Públicos e Educação) que tem por 
objetivo a constituição de um espaço, sem caráter de instância, em que ramos e sindicatos 
filiados organizem suas formulações, pesquisas, formações e propostas de intervenção para 
cada área específica.
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Essa proposta foi ratificada no 13º CONCUT (2019), que estabeleceu como a tarefa atua-
lizar e aprofundar o debate sobre uma nova configuração da estrutura vertical, alicerçada no 
fortalecimento da organização no local de trabalho, ampliação da representação sindical e nos 
princípios das Convenções da OIT nº 87, 98, 135 e 151, deliberando por orientações que levem 
a avançar a organização CUTista.

Foram apresentadas as diretrizes para reconfiguração dos Ramos da CUT com o objetivo de 
assegurar melhores formas de representação e negociação, considerando que a organização 
vigente não mais atendia a estrutura política atual nem a organização da produção econômica. 
Nesse debate também estava inserido o papel das Confederações e Federações, hoje organi-
zadas por ramos de atividade, e que foram criadas em outra conjuntura política e econômica 
do país, porém, há a necessidade também de se readequar para fortalecer as negociações, 
unificar bases e aumentar a ação sindical.

OS RAMOS DA CUT E A POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO

A cada momento de nossa história, formação e organização caminharam lado a lado, servindo 
como inspiração na consolidação de uma CUT forte e representativa na base. Assim, é  funda-
mental ressaltar que a elaboração de todas essas estratégias políticas de caráter organizativo, 
sempre  foi acompanhada de uma reflexão da real necessidade e importância dos processos de 
formação. Tais ações devem ser contempladas na formulação de nossos Planos Nacionais de 
Formação, executados por toda nossa Rede de Formação, pois a Política Nacional de Formação 
sempre foi considerada um dos pilares estratégicos para a implementação do projeto político e 
organizativo da nossa Central. 

É neste contexto que a 4ª Conferência Nacional de Formação, realizada no período de 27 a 
31 de maio de 2019, em Belo Horizonte/ MG, após um amplo processo de mobilização e partici-
pação, reafirmou a organização em rede, a construção coletiva e a garantia do trabalho entre os 
agentes que atuam na formação em seus sindicatos e ramos em conjunto com as Secretarias 
Estaduais de Formação, Escolas Sindicais que compõem a Rede Nacional de Formação da CUT.
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Em 2020, de abril a agosto toda a Rede Nacional de Formação reuniu-se em vários encontros 
virtuais para elaborar o Plano Nacional de Formação no 20º ENAFOR. Os Ramos participaram 
ativamente de todo o processo de elaboração.

Nesse longo processo de construção da Política Nacional de Formação, queremos sublinhar 
a contribuição dos vários atores que compõem a nossa grande Rede de Formação. Temos 
orgulho de seu papel e de sua relevância na estratégia de organização dos trabalhadores e 
trabalhadoras representados por seus sindicatos.

Os diferentes olhares e aspectos nos debates nacionais, por exemplo, na elaboração de 
cláusulas para os acordos e negociações coletivas ou ainda em relação à organização no local 
de trabalho e à representação de base, um dos importantes objetivos dos sindicatos CUTistas.

No que diz respeito aos processos negociais destacamos uma ação do Plano Nacional de 
Formação que são os cursos de negociação e contratação coletiva, desenvolvidos nos ramos, 
que tem como objetivo manter um processo de formação contínuo e permanente considerando 
as especificidades dos diversos setores que compõem nossa base e sempre respeitando todos 
os princípios CUTistas na ação sindical. O cenário atual só reforça a necessidade de unidade 
de classe, em que a solidariedade se faz urgente, no compartilhamento de experiências de luta, 
de resistência, de proposições para o enfrentamento da realidade que vivemos e, principalmen-
te, de participação efetiva no fortalecimento da Rede Nacional de Formação.

Em tempos tão sombrios como os atuais (crise sanitária, humanitária, econômica, ambien-
tal e ética), que possamos nos inspirar nas palavras do saudoso companheiro João Felício, 
então Presidente Nacional da CUT, ao comentar sobre o Projeto Todas as Letras de elevação de 
escolaridade que contribuiu no esperançar de diversos trabalhadores e trabalhadoras:  

“um processo educacional em que o conteúdo de referência seja o valor da 
solidariedade, fraternidade e dignidade humana, onde a dimensão coletiva se 
sobreponha a individualização nos processos de sociabilidade, onde a coo-
peratividade supere a tão decantada competitividade”.(F&C 12 de 2005, p.27)

Somos todos e todas classe trabalhadora! Sigamos em luta!
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A CUT, desde sua origem, é um espaço concreto de representação das principais lutas da 
classe trabalhadora. Coerente com o compromisso de lutar pela universalização de direitos, 
a CUT construiu ao longo de sua história a compreensão de que a vida de cada trabalhador 
e cada trabalhadora está sujeita às relações de poder que foram historicamente construídas. 
Para combater o racismo, o sexismo e a misoginia, a homo e a transfobia que impedem a 
existência plena das mulheres, da população negra e LGBTQIA+, a CUT compreende que não 
podemos dissociar a luta de classes das categorias sociais de raça, gênero, orientação se-
xual entre outras diferenças. Esses marcadores sociais se expressam nas relações de poder 
estabelecidas em uma sociedade de origem escravocrata, patriarcal e colonialista e servem à 
classe dominante para excluir grande parte da população brasileira.

Exemplos desta compreensão se deu quando a CUT estabelece paridade de gênero em suas 
direções, para garantir que as mulheres trabalhadoras também estejam no centro das decisões 
políticas da Central. 

As secretarias da Mulher Trabalhadora, de Combate ao Racismo, de Políticas Sociais e Direi-
tos Humanos e de Juventude, por exemplo, são resultado da luta dos coletivos de trabalhado-
res organizados na CUT: os coletivos de combate ao racismo, de trabalhadores com deficiên-
cia, da juventude e da mulher trabalhadora.

A CUT compreende que é necessário desenvolver políticas discricionárias para combater 
múltiplas desigualdades que se sobrepõem sobre a vida da classe trabalhadora. Por isso, é 
preciso ter uma perspectiva interseccional na luta pela universalização por direitos: uma jovem 
trabalhadora negra periférica não tem os mesmos acessos que uma jovem trabalhadora bran-
ca, um jovem trabalhador negro periférico além do trabalho precarizado está sujeito ao racis-
mo institucional e corre trés vezes mais o risco de ser assassinado que um jovem trabalhador 
branco.

Manter a perspectiva interseccional aprofunda e, consequentemente, fortalece a luta, pois 
desvela os múltiplos sistemas de opressão que operam a partir da articulação entre capitalismo, 
patriarcado e racismo e suas interações na produção e na reprodução das desigualdades sociais.

INTERSECCIONALIDADE NA FORMAÇÃO: 
RAÇA, GÊNERO, GERAÇÃO, SEXUALIDADE, 
TERRITORIALIDADE E DH

Por: Ana Maria Palma e Maria da Conceição Carneiro Oliveira
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Como apontado por Helena Hirata:

Articular sexo e raça, por exemplo, (...) nos achados de pesquisas 
que não olham apenas para as diferenças entre homens e mulheres, 
mas para as diferenças entre homens brancos e negros e mulheres 
brancas e negras, como fica claro nos trabalhos realizados no Brasil, 
mobilizando raça e gênero para explicar desigualdades salariais ou di-
ferenças quanto ao desemprego HIRATA, 2014, p. 631

Os estudos sobre as categorias de raça e de sexo/gênero, foram as primeiros a  articularem 
tais categorias com a de classe social para compreender não apenas a noção concreta de 
opressão, como também de identidade num sentido dinâmico da construção de um sujeito 
político. Hoje, outros marcadores sociais são considerados na medida em que, nas relações 
de poder desiguais de nossa sociedade, eles afetam a experiência das pessoas e seu acesso 
aos direitos. Assim, geração, deficiências, pertencimento religioso, ou território, articulam-se 
na perspectiva interseccional.

FORMAÇÃO, PERSPECTIVA INTERSECCIONAL 
E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

A Formação da CUT, ao longo de sua trajetória, vem acumulando experiências, buscando 
aprimorar metodologias e conteúdos de modo a desenvolver um trabalho integral e articulado, 
envolvendo o conjunto das Secretarias da Central nos percursos e processos formativos e os 
diversos saberes. A partir dessa concepção, onde a formação não é um fim em si mesmo, e sim 
um meio pelo qual a estratégia da CUT é posta em ação, é que a SNF vem aprofundando nos 
seus programas de formação a perspectiva interseccional.

As resoluções do 13º CONCUT reafirmam que a Política Nacional de Formação é basal para 
a implementação do projeto político e organizativo da CUT. O Congresso ratificou as decisões 
da 4ª Conferência Nacional de Formação (2019), dentre as quais destacamos o item 10 que se 
refere Gênero-Raça-Diversidade-Geração:

1 HIRATA, Helena. Gênero, classe e raça: Interseccionalidade e consubstancialidade das relações sociais. Tempo Social, Revista de Sociologia da 
USP, v. 26, n. 1, p. 63.
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“O Plano de Formação da CUT reafirma a inclusão em suas ativida-
des de debates sobre conteúdos de gênero, raça/ etnia, LGBT, idosos, 
pessoas com deficiência e migrantes, dando voz aos atores sociais dos 
respectivos movimentos, superando a limitação dos enfrentamentos e 
processos organizativos na sociedade e mundo do trabalho;”2

No Plano Nacional de Formação essa perspectiva interseccional leva em consideração a 
diversidade da classe trabalhadora, numa compreensão de que esses marcadores, quando 
analisados de forma coletiva, ficam mais evidentes. A formação CUTista compreende que es-
ses conteúdos articulam-se e produzem realidades materiais desiguais e experiências sociais 
distintas coletivas e individuais. 

A riqueza da perspectiva interseccional quando se fala de luta por emancipação, está em re-
conhecer locais privilegiados de luta. A quarta Conferência Nacional de Formação identificou a 
importância da apropriação do conceito de territorialidade, que considera todos os elementos 
e relações que compõem o território. Os atores da formação sindical da CUT, estão localizados 
nessas territorialidades e é nelas que se torna possível a luta por condições objetivas e mate-
riais de liberdade, organização e ação do movimento sindical, condições objetivas e materiais 
que se traduzam na luta pelos direitos, propósito e fim da formação sindical da CUT.

Interseccionalidade, como se percebe, não se identifica com essencialismos. Tampouco 
é um método de análise e luta política voltado à uma particularidade compartimentada. Pelo 
contrário, trata-se de uma ferramenta de empoderamento e de elucidação dos diferentes rostos 
contidos numa maioria popular diversa e plural. Nos tempos atuais é uma ferramenta crucial 
para a edificação de importantes bandeiras de luta e fundamental para construir a emancipa-
ção da classe trabalhadora.

É indispensável situar a intersec-cionalidade como método para os projetos CUTistas 
voltados para a pauta dos direitos humanos, principalmente em tempos onde quem ocupa 
a cadeira da presidência da república é o principal inimigo dos grupos subalternos no país. 
Conforme explicitou José Genoíno no último Seminário sobre Direitos Humanos, Democracia e 
Segurança Digital da região Sudeste: “a esquerda, os movimentos sociais, mulheres, negros, ín-
dios, a comunidade LGBTQIA+ são tratados como inimigos… não é por acaso que eles alvejam 
em primeiro lugar a cultura, os movimentos sociais”.  É a partir dessa constatação que reafir-
marmos a agenda dos direitos humanos em nosso percurso formativo, no sentido de retomar 
o protagonismo na agenda cultural e na luta contra toda e qualquer forma de discriminação no 
seio da classe trabalhadora.

2 https://www.cut.org.br/acao/caderno-de-resolucoes-do-13-concut-1e15 Página 88

https://www.cut.org.br/acao/caderno-de-resolucoes-do-13-concut-1e15
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‘‘A cabeça pensa onde os pés pisam.  
Não dá para ser de esquerda sem “sujar” os sapatos lá onde o 

povo vive, luta, sofre, alegra-se e celebra suas crenças e vitórias. 
Teoria sem prática é fazer o jogo da direita.” (Frei Betto)

No texto “Dez conselhos para os militantes de esquerda”, Frei Betto afirma que “A cabeça 
pensa onde os pés pisam”. Para falarmos sobre o Programa de Formação Alicerce, o conselho 
de Frei Betto reforça a importância estratégica dessa ação formativa para a CUT. 

No seu 20º ENAFOR, após um intenso processo de reflexão, mudou-se o nome de ORSB 
-Organização e Representação Sindical de Base para Alicerce-Organização e Representação 
de Base e o Projeto Político da CUT, nada mais significativo para um programa que é o elo entre 
a formação sindical e as demais políticas da CUT. 

O Alicerce é um dos mais importantes e centrais programas da Política Nacional de Forma-
ção da CUT (PNF). O seu objetivo é refletir, debater e contribuir na elaboração de estratégias 
capazes de fortalecer a CUT no processo de organização e de representação sindical de base 
nos sindicatos e nos ramos. Ou seja, contribuir para que nossas cabeças pensem onde nossos 
pés pisam, nos territórios onde atuam e lutam trabalhadoras e trabalhadores da base da CUT.

Por: Thalita Coelho

PROGRAMAS NACIONAIS: 
ALICERCE-ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO SINDICAL 

DE BASE CUTISTA

Curso de Formação de Formadores e 
Formadoras que prepara dirigentes para 

atuarem no Curso Alicerce-Escola Sindical 
Chico Mendes Amazônia (2018)
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Como programa de base, é destinado para militantes e dirigentes de base. Por esta razão, o 
Alicerce é concebido como o programa que possibilita às/aos dirigentes e militantes da CUT a 
sua entrada nos percursos formativos da CUT e sua posterior participação em outros progra-
mas de formação que tenham como pré-requisito conhecimentos básicos dos temas e conteú-
dos relacionados à base fundante do projeto político-organizativo da Central.

O desenvolvimento do Programa Alicerce se dá de duas maneiras: de forma inicial e de for-
ma continuada. A forma inicial trata das questões centrais do projeto político e organizativo da 
CUT. Já a forma continuada dialoga com a diversidade da classe trabalhadora e com temas re-
lacionados às questões de gênero, de combate ao racismo, das juventudes, do trabalho decen-
te, das pessoas com deficiência, da orientação sexual e outros temas importantes para o forta-
lecimento da identidade de classe. A intenção dessa abordagem de forma inicial e continuada 
é ampliar e fortalecer um processo formativo de base que não apenas permita que dirigentes 
se apropriem desses conteúdos e reflexões; mas principalmente, que suas práticas individuais 
e coletivas reflitam os princípios 
e objetivos históricos e imedia-
tos que estruturam a CUT.

Como um programa de for-
mação de base, a execução do 
Alicerce se dá de forma des-
centralizada no país a partir 
da orientação de um percurso 
formativo construído nacional-
mente em consonância com a 
estratégia da CUT. A responsabi-
lidade da execução do Alicerce 
é das Secretarias Estaduais de 
Formação da CUT e dos Ramos 
em articulação com sindicatos 
filiados à central nos seus res-
pectivos estados.

Como o mundo do trabalho 
vem mudando, a formação da 
CUT e seus programas também vêm se atualizando sem perder o foco do papel estratégico 
e classista da formação no processo de fortalecimento do projeto político e organizativo da 
Central. O Alicerce também vem se transformando ao longo dos tempos. A última mudança no 
nome do programa reforça nosso compromisso com a formação de base e nossa preocupação 
para que nossas cabeças pensem onde nossos pés pisem de forma que trabalhadoras e traba-
lhadores da base da CUT se vejam cada vez mais partes da Central.

Turma do Alicerce virtual de Santa Catarina, 2021. 
No período da pandemia, com o isolamento social, fizemos algumas experiências de 

turmas virtuais do Programa Alicerce.

PROGRAMAS NACIONAIS: 
ALICERCE-ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO SINDICAL 

DE BASE CUTISTA
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No dia a dia do movimento sindical há diversos temas que necessitam de estudos e aprofun-
damento por parte da militância sindical. Há um em particular, que é inerente às direções sindi-
cais, pois faz parte de sua ação sindical principal: fazer negociação e contratação coletiva, para 
melhorar as condições objetivas de vida e de trabalho daqueles e daquelas que representam.

Anualmente as direções dos sindicatos são desafiadas na data base a se organizarem e 
mobilizarem-se para a campanha salarial. Dentro desse processo é necessário construir uma 
pauta de reivindicações e fazer a negociação com os patrões, buscando retirar o máximo 
possível de conquistas para a categoria. Os dirigentes sindicais precisam estar atualizados/
as com a conjuntura política e econômica. Precisa saber de estratégia de mobilização e ne-
gociação. Sem esses saberes têm dificuldades em avançar na conquista de melhores condi-
ções de trabalho e de vida para sua base de representação.

A negociação e contratação coletiva continua sendo uma das principais atribuições dos 
sindicatos brasileiros e, consequentemente, este tema sempre ocupou papel de destaque na 
Política Nacional de Formação da CUT. A partir do golpe de 2016 em diante, a (contra) Refor-
ma Trabalhista aprovada no Congresso Nacional reconfigurou diversos aspectos da estrutura 
da negociação coletiva, trazendo novos desafios aos sindicatos e suas lideranças, com o ob-
jetivo claro de desequilibrar ainda mais a já desigual relação capital-trabalho nos processos 
de negociação.

NEGOCIAÇÃO E CONTRATAÇÃO COLETIVA: 
ESPAÇO DE LUTA POR EXCELÊNCIA DAS DIREÇÕES SINDICAIS

Por: Rafael Serrao
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Planejamento do Sindicato dos 
Trabalhadores no Serviço Público 
Municipal de São José-SINTRAM 

SJ, 2020
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O programa de formação em Negociação e Contratação Coletiva (NCC) historicamente bus-
ca refletir sobre os princípios da CUT e bases que alicerçam o Novo Sindicalismo que deu 
origem à Central. Nesta concepção a negociação deve ser entendida enquanto um espaço 
legítimo da atuação política da classe trabalhadora e, principalmente, um lugar de exercício da 
democracia e de disputa política, constituindo-se em um espelho das decisões coletivas das 
mais diversas categorias que compõem as bases sindicais.  

A formação entende que a negociação coletiva precisa ser vista como um processo em que 
a partir da experiência das direções sindicais busca-se teorizar para que elas possam melhorar 
suas práticas negociais. Nesse sentido, a formação sindical precisa ter em vista os desafios 
imediatos e históricos da classe trabalhadora e que demarcam as diferenças entre a CUT e as 
demais centrais sindicais no Brasil.

Além disso, há o entendimento de que a negociação coletiva é também algo de grande 
importância para a sociedade como um todo e seus resultados são reverberados na vida das 
famílias, nas  economias locais e cadeias produtivas, seus impactos podem ser determinan-
tes na melhoria de condições de vida de mulheres, trabalhadores (as) com deficiência, jovens, 
negros e negras, parcelas da classe trabalhadora que ao longo da história foram tratados de 
maneira discriminatória por patrões e pelo Estado brasileiro.

NEGOCIAÇÃO E CONTRATAÇÃO COLETIVA: 
ESPAÇO DE LUTA POR EXCELÊNCIA DAS DIREÇÕES SINDICAIS

Estapa local da 4ª Conferência de 
Formação, Caçador-SC
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Seminario Tematico 2019
Foto: Acervo Escola Sul

NEGOCIAÇÃO E CONTRATAÇÃO COLETIVA: 
ESPAÇO DE LUTA POR EXCELÊNCIA DAS DIREÇÕES SINDICAIS

Turma de Negociação e 
Contratação Coletiva, 2010
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Seminário Temático 2019

Seminário Temático 2019
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O objetivo geral do curso em negociação e contratação coletiva é preparar as direções li-
gadas à Central para a ação sindical em torno de bandeiras históricas e de temas relaciona-
dos à realidade concreta da classe trabalhadora, sua abordagem e conteúdo são introdutórios 
voltados para dirigentes que já participam ou pretendem iniciar sua participação em espaços 
ligados à negociação coletiva. 

Entre os objetivos específicos, destacam-se os seguintes: 

Debater e refletir sobre a capacidade de ação e 
organização coletiva das entidades sindicais CUTistas e 
sua influência no processo de negociação coletiva;

Preparar dirigentes para a compreensão do objetivo das 
negociações e o ambiente em que elas ocorrem;

Refletir sobre a prática de negociação da entidade sindical, 
situando-a no contexto mais amplo da estrutura que define 
o cenário e as regras de tal processo;

Propiciar a troca de experiências entre os diferentes ramos 
organizativos da Central. 

O NCC é organizado com duas grandes preocupações em relação ao conteúdo: a análise da 
estrutura da negociação coletiva e o exercício da prática da mesa de negociação. 

Ao longo do processo de formação, são abordados temas como: estrutura sindical e cor-
porativismo; método para realizar análise de conjuntura; construção da pauta de negociação; 
exercício de argumentação; espaço para o acordo; exercício de mesa de negociação; o papel 
da greve na negociação coletiva.

Por fim, cabe destacar que no atual Plano Nacional de Formação, os Ramos de atividade 
organizados na Central têm papel determinante nesse processo. A estratégia do programa de 
formação em negociação e contratação coletiva, bem como sua metodologia e articulação de 
público, é uma construção coletiva com os Ramos que possuem atuação marcante nos pro-
cessos de negociação coletiva.

OBJETIVOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM 
NEGOCIAÇÃO E CONTRATAÇÃO COLETIVA 
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FF-FORMAÇÃO DE FORMADORES E FORMADORAS: UNI-
DADE POLÍTICA E METODOLÓGICA 

DA POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO

Na Política Nacional de Formação da CUT, construída ao longo desses quase 40 anos, foram 
criadas, experimentadas e implementadas diversas possibilidades de gestão e desenvolvimen-
to dos planos de formação. Seja qual tenha sido a estratégia adotada, a Formação de Forma-
dores sempre esteve presente, desde o início.

Nos últimos anos a Rede Nacional de Formação tem trabalhado com a ideia de Programas 
de Formação, todos eles mencionados nesta edição da revista F&C, cada qual construído aten-
tamente para responder a uma parte da estratégia da CUT que, por sua vez, se reorienta a cada 
congresso e plenária estatutária, à luz da conjuntura e dos desafios que se colocam para a 
classe trabalhadora à sua época.

O programa Formação de Formadores- FF é concebido como o “guardião” da concepção 
político-metodológica da Política Nacional de Formação da CUT. A condução do programa é 
de responsabilidade das Escolas Sindicais e conta com o acompanhamento da SNF. Seus prin-
cipais objetivos são: capacitar dirigentes, lideranças, militantes e assessorias sindicais para 
atuarem como formadores militantes nos diferentes espaços da Rede de Formação e promo-
ver um processo permanente de formação para educadores (as) das Escolas Sindicais como 
condição na garantia da unidade e identidade da PNF, bem como para o aprimoramento das 
abordagens temáticas dos diferentes percursos formativos.

O FF se organiza em duas etapas: Formação de Formadores Inicial e Formação de Formado-
res Continuada. Busca ser um processo de aprofundamento temático derivado das necessida-

Por: Pérsio Plensack



OUT21|  59 |

FF-FORMAÇÃO DE FORMADORES E FORMADORAS: 
UNIDADE POLÍTICA E METODOLÓGICA 

DA POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO

des surgidas a partir do desenvolvimento da prática formativa por meio de ações descentraliza-
das nos estados, combinando ações presenciais e à distância, sob a coordenação das Escolas 
Sindicais em parceria com as SEF´s.

Os eixos temáticos que à época serviam como referência para o desenvolvimento dos pro-
cessos de Formação de Formadores pelas Escolas Sindicais da CUT eram:

 

• Concepção de educação e disputa 
de hegemonia; 

 • Metodologia e técnicas nos 
processos formativos; 

• Concepção Metodológica na PNF/CUT; 
• Métodos e Técnicas priorizados na PNF/CUT;
• Planejamento dos processos formativos;
• Sistematização e avaliação 

dos processos formativos

FORMAR FORMADORES DIRIGENTES E MILITANTES SINDICAIS 
PARA FAZER A FORMAÇÃO DE BASE

O principal objeto daquele exercício era o ORSB-Organização e Representação Sindical de 
Base, um Programa de Formação considerado como “porta de entrada” de dirigentes, lideran-
ças e militantes sindicais nas ações da PNF-CUT. 

O desenvolvimento do ORSB se dava também na mesma perspectiva do FF na estratégia de 
Formação Inicial e Continuada. Na formação inicial eram trabalhados temas como:



20ª ENAFOR
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• Formação da Sociedade e da Classe Trabalhadora Brasileira 
(Incluindo o Novo Sindicalismo e a Fundação da CUT);
• Concepção, Estrutura, Prática e Introdução a Gestão Sindical da CUT;
• Organização, Formação e Negociação Coletiva 
e Saúde nos Locais de Trabalho. 

Na Formação Continuada eram concebidos como módulos complementares neste proces-
so de formação de base temas como: 

• Relações Sociais de Gênero na Organização Sindical da CUT;

• Combate ao Racismo na Estratégia da CUT; 

• Ação Sindical da CUT e a Juventude; 

• Trabalho Decente na Estratégia da CUT; 

• Pessoas com deficiência e Ação Sindical da CUT;

• Orientação sexual e Ação Sindical da CUT.

Quando chegamos ao 19º ENAFOR (2016) a Rede Nacional de Formação, dentre as diver-
sas reflexões e debates daquele encontro, apontou para a necessidade de que houvesse uma 
reorientação ao Programa de Formação de Formadores para que abordasse mais conteúdos e 
metodologias que fossem capazes de Formar Formadores não apenas para desenvolverem na 
base o programa ORSB, mas também para outras frentes de formação. Alguns consideravam 
que o FF havia se tornado  um “Super ORSB” que aprofundava de forma muito qualificada o 
conteúdo dos temas selecionados, mas que exercitava pouco a vivência do fazer a formação e 
de um fazer referenciado na educação popular.

Evidentemente que o tema da educação popular, a reflexão sobre a práxis e toda a concep-
ção de educação que valoriza os saberes do educando se faziam presentes neste processo 
de FF, mas o contundente recado dado no 19° ENAFOR foi o de que deveríamos construir uma 
ponte que fosse capaz de permitir a passagem entre teoria e prática. O fazer fazendo, o formar 
formando, a prática formativa colocada em movimento, para que pudéssemos refletir sobre 
nossa prática e aprimorá-la, de modo a encorajar e dar segurança para dirigentes e militantes 
sindical que se dispusessem a atender ao chamado da Rede de Formação da CUT.
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O FF APÓS O 19° ENAFOR

Convictos da importância desse desafio em julho de 2016, a Secretaria Nacional de Forma-
ção da CUT convocou uma oficina pedagógica nacional com educadores(as) das Escolas Sin-
dicais e assessoria da SNF para revisão de conteúdo e de estratégia do Programa Nacional de 
Formação de Formadores. Considerando os eixos temáticos e os debates realizados durante o 
19º ENAFOR foram definidos como percurso formativo os seguintes módulos:

• Módulo 01: Concepção de educação na vida, no trabalho e no movimento Sindical 

• Módulo 02: Tipos de escola e pensadores da educação

• Módulo 03: Educação popular e a estratégia da CUT

• Módulo 04: Organização da rede de formação da CUT na região

Cada um desses módulos passou a ter carga horária de 24hs, ou seja, três dias de atividade 
por módulo, totalizando 96 horas presenciais. O FF tinha como público egressos e egressas do 
ORSB com compromisso também das entidades sindicais, responsáveis pelas indicações, para 
atuar como formadores e formadoras militantes na Rede Estadual de Formação dos respecti-
vos estados envolvidos.

A Rede de Formação também se comprometeu para que no momento de desenvolvimento 
das turmas de ORSB nos estados já fossem feitas observações e sondagens sobre o perfil e 
desempenho de participantes para que pudessem, no futuro, ser convidados a participar de um 
FF e, consequentemente, passar a ser um formador ou formadora militante da Rede de Forma-
ção da CUT.

Com foco nas práticas formativas foram estimuladas as atividades intermódulos. A estraté-
gia de empoderamento e capacitação prática dos e das cursistas/formadores ganhou centra-
lidade.  Cursistas tinham como tarefa a realização de atividades formativas que, ao longo do 
percurso formativo, iam ganhando complexidade.

Criamos um método apelidado de Janelas Pedagógicas, nome dado ao momento em que 
nas atividades presenciais, educadores e educadoras das Escolas Sindicais, que conduziam 
os processos formativos, criavam momentos pedagógicos onde a metodologia em curso era 
explicitada, para que cursistas/formadores pudessem observar, dialogar e compreender os ob-
jetivos, ou como alguns preferem chamar, intencionalidades previstas em cada ação formativa 
proposta durante a atividade. Técnicas, dinâmicas, jogos, mística, exercícios individuais e co-
letivos foram cuidadosamente escolhidos e pensados para auxiliar no desenvolvimento dos 
conteúdos propostos.
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A valorização do saber, tendo o momento da certificação como uma celebração ao reconhe-
cimento de que é possível e válida a formação de trabalhadores feita por trabalhadores pas-
sou a adquirir uma nova dimensão ao ser incorporada nesta proposta. Realizada no momento 
final do percurso formativo de quatro módulos, após um processo coletivo de avaliação e de 
pactuação de compromissos com a Rede de Formação da CUT. Além do certificado impresso, 
cada cursista/formador deveria receber da Escola Sindical um símbolo (anel de tucum, cami-
seta, caneca...) para que de forma muito afetiva se pudesse trabalhar a questão da identidade 
e pertencimento de grupo.

 No exercício das chegadas e partidas e da constante renovação como magias da própria 
vida, egressos de turmas anteriores passaram a preparar o momento de acolhida ao novo grupo 
que passaria a fazer parte da Rede de Formadores e Formadoras da CUT. No último módulo, 
as Escolas Sindicais articulavam as agendas da CUT para que se pudessem realizar algo como 
uma plenária regional apresentando o novo grupo para  toda a base sindical da CUT.

A interseccionalidade e transversalidade dos temas relacionados a gênero, raça, orientação 
sexual, juventude, pessoas com deficiência, pessoa idosa passam a orientar os processos de 
Formação de Formadores e Formadoras de modo a estarem presentes com maior ou menor 
intensidade em todo o percurso formativo, mas sempre presentes.

Encerramento da Turma de Formação de Formadores, 2017.
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Segunda Turma do curso Formação de 
Formadores em Comunicação FFCOM, em visita 

à sede da CUT Nacional, São Paulo-SP, 2015.

Rede de Formação da CUT se reúne 
no 19º ENAFOR, Atibaia-SP,  09/03/2016.
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FIM DO FINANCIAMENTO ESTATUTÁRIO DO EIXO DE FORMAÇÃO

Até o 19º ENAFOR (2016) a Formação de Formadores Inicial (FFI) vinha sendo desenvolvida 
pelas Escolas Sindicais em âmbito regional, com financiamento próprio oriundo do Eixo Forma-
ção que se somava aos outros eixos: Eixo Comunicação e Eixo Organização, pilares importan-
tes onde era aportada a maior parte do investimento repassado à CUT, via Imposto Sindical. 
Com o golpe 16 e os ataques sistemáticos às organizações sindicais os recursos financeiros 
advindos do Eixo Formação chegou ao fim e impactou diretamente na capacidade das Escolas 
Sindicais de prosseguirem com essa estratégia, no ritmo e mobilização que uma proposta des-
sa exige. Além disso, muitos sindicatos filiados à CUT também sofreram com o fim do imposto 
sindical, o que passou a dificultar possibilidades de rateios solidários e o compartilhamento de 
estruturas, algumas inclusive vendidas, porque os sindicatos não conseguiam arcar com sua 
manutenção.

No 20º ENAFOR, já sob o impacto da Pandemia da COVID19, a Rede Nacional de Formação 
chegou a refletir e debater sobre a possibilidade de ampliar as modalidades executoras do 
Programa Formação de Formadores e, no início de 2021, formulou uma proposta para ampliar 
as modalidades desse programa, criando cinco possibilidades para sua execução. Cada uma 
delas com objetivos estratégicos e financiamento muito bem definidos e desenvolvidos por 
diversos atores da Rede Nacional de Formação.  

• FF REGIONAL (Escolas Sindicais e Estaduais da CUT)-Conforme mode-
lo que já existe e mencionado neste artigo, considerando as estratégias 
e unidade metodológica (janelas pedagógicas, atividade intermódulo, 
carga horária 24hs/3dias por módulo) indicando neste caso como se 
daria a composição orçamentária para esse programa uma vez que não 
temos mais aportes ao Eixo Formação oriundos de parte do Imposto 
Sindical.

• FF SETORIAL (articulado para um determinado Ramo)-Acolher essa 
que é uma demanda recorrente de determinados ramos que gostariam 
de ter mais vagas em turmas de FF ou então que gostariam de fazer um 
FF que dialogasse mais diretamente com o próprio Ramo. Aqui seria 
importante acolher a demanda de modo a garantir também uma unida-
de metodológica e, ao mesmo tempo, as garantias de integração com a 
Rede de Formação da CUT.

• FF ARTICULADO (movimentos sociais)-Ações que se fazem muito pre-
sentes em oportunidades que, por vezes, fica limitada à indicação e/
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ou participação de uma ou outra liderança do movimento social que, na 
maioria das vezes, não se conecta com as estratégias do Plano Nacio-
nal de Formação da CUT tornando-se uma ação paralela e pessoal. Aqui 
teríamos a chance de expandir e dialogar na estratégia do FORMIGUEI-
RO com entidades parceiras como MST, MTST, LEVANTE, MMM, etc.

• FF VIRTUAL/DIGITAL-Uma possibilidade que se apresenta em nossa 
Rede Nacional de Formação da CUT muito motivado por três fatores: 

a) Debate sobre Educação Popular e Novas Tecnologias; 

b) Curso desenvolvido na Plataforma Moodle da CUT; 

c) Nova possibilidade de driblar os limites de financiamento. Aqui tería-
mos de ter um grupo e uma Escola Sindical que se desafiasse a cons-
truir uma proposta e apresentar para a Rede.

• FF NACIONAL (Projeto Internacional)-Modelo adotado por algumas 
entidades nacionais e internacionais baseado na experiência de imer-
são organizada em dois módulos de uma semana cada, trabalhando 
todas as dimensões técnicas, políticas, pedagógicas e culturais de um 
processo de formação de formadores. Aqui deve se garantir o planeja-
mento e monitoramento da prática formativa (atividade intermódulo) 
fortalecendo estratégia da Rede de Formação da CUT no âmbito das 
Escolas, Ramos e SEFs através de um criterioso processo seletivo defi-
nido pela Rede.

Seja qual for a estratégia, seja qual for o modelo de financiamento o Programa de Formação 
de Formadores ele deve ser sempre considerado o “guardião” da concepção político-metodoló-
gica da Política Nacional de Formação da CUT.

O tempo, neste caso, é severo conosco. Quanto mais tempo de intervalo ficamos sem de-
senvolver este programa, teremos menos formadores, formadoras e militantes sindicais atuan-
do na Rede Nacional de Formação da CUT. As dificuldades são muitas e tremendamente desa-
fiadoras, mas a CUT nasceu e trilhou seu caminho justamente transformando as dificuldades 
em desafios. E essa lição, não apenas sabemos de cor  e salteada, além disso, mantemos viva 
em nossa fé. 
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FORMAÇÃO  DAS JUVENTUDES: 
RENOVAR E PROSSEGUIR NA LUTA

Muitos dos homens e mulheres que fundaram a CUT em 1983 eram jovens. Uma juven-
tude que vivia ainda sob um regime de Estado opressor, cerceador das liberdades e repressor 
das lutas. Mas aquela juventude tinha uma esperança danada no coração e a certeza na mente 
de que estava em suas mãos a possibilidade de transformar aquela realidade.

Hoje, aos 38 anos após a sua fundação, a CUT que considera jovem o militante até 35 
anos, já não se enquadra mais neste parâmetro de juventude. Mas muito antes disso, o desafio 
de fortalecer a organização de jovens trabalhadores, já é pauta nos congressos e plenárias da 
Central. Mesmo quando o tema da juventude ainda não tinha a centralidade que tem hoje, a 
CUT já recebia delegações de outros países que alertavam para a necessidade do fomento da 
participação de jovens no movimento sindical, porque este já era um desafio que essas entida-
des parceiras enfrentavam em seus países.

Foram inúmeras as ações de intercâmbios e de projetos de formação visando esse ob-
jetivo. Todos muito importantes e de enorme contribuição para o fortalecimento da CUT. No 
entanto, temos de destacar a enorme contribuição dada pela central sindical alemã DGB, que 
através da DGB Bildungswerk (o braço da formação institucional da central alemã), tem propi-
ciado enormes avanços no trabalho com a juventude, através de diversas edições do Projeto 
CUT-DGB.

Articulado e desenvolvido pelas Secretarias de Juventude, Formação e Relações Interna-
cionais, esse projeto tem como objetivo principal fortalecer a organização da juventude traba-
lhadora brasileira através da articulação de diversas frentes no campo da formação, pesquisa, 
sindicalização e organização na base.

A pandemia impactou a vida de todos nós, somando-se ao quadro de mudanças da 
reorganização do capital que afeta o mundo do trabalho como a Indústria 4.0, Digitalização, 
Uberização e todas as variantes desse universo em que a tecnologia é utilizada pelo capital 
como instrumento de lucro, retirando direitos e precarizando as relações de trabalho em escala 
global. Os trabalhadores e trabalhadoras dos países pobres e subalternizados pelas  grandes 
potências econômicas são os que mais sentem esses ataques.

O desafio do uso das tecnologias em favor da organização da classe trabalhadora se 
intensificou na urgência da necessidade do isolamento social. Impedidos de nos encontrar-
mos presencialmente, lives, encontros, reuniões, oficinas de planejamento virtuais permitiram, 
neste período, driblarmos tais impedimentos e conseguimos manter a juventude sindicalista 
conectada.

Podemos dizer que aprendemos muito com esse processo. As lives Segue o Fio, Semi-
nários Temáticos e Regionais, Encontros Nacionais, Oficinas de Planejamento, tudo isso acon-
teceu no ambiente virtual. Queríamos ter tido a oportunidade de viabilizar a produção de um 

Por: Pérsio Plensack
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FORMAÇÃO  DAS JUVENTUDES: 
RENOVAR E PROSSEGUIR NA LUTA

curta-documentário que fosse capaz de captar esse registro histórico, mas condicionantes de 
tempo e recursos financeiros nos obrigaram a desistir da ideia.

De todas essas iniciativas a Rede Nacional de Formação da CUT teve a oportunidade de 
produzir sete vídeos formativos, cuja produção só foi possível em razão da implementação de 
uma das linhas do Projeto Juventude CUT- DGB, executadas no ano de 2020.

Para a Rede Nacional de Formação da CUT esses vídeos se somam a outros materiais 
didáticos e passam a compor o importante legado da CUT na produção de materiais para a 
formação sindical de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, tal qual significou para toda 
uma geração o Telecurso Sindical, produzido em 1992 pelo Instituto Cajamar com apoio do 
Centro Internazionale Crocevia (Itália), entidade que há mais de 50 anos atua em conjunto 
com comunidades locais em educação, comunicação e agricultura, promovendo e realizando 
projetos de cooperação internacional no Oriente Médio, Ásia, África e América Latina.

Os sete vídeos produzidos em 2020, mesclam a linguagem clássica de documentários 
(imagens de arquivo e narração em “off” de locutores) com animação/artes e recursos gráficos 
que dialogam com a cultura das trabalhadoras e trabalhadores jovens da atualidade. Evitou-se 
o tom acadêmico e as entrevistas de “gabinete” com estúdios, que poderiam dar um tom muito 
formal ao material. Ao mesmo tempo, buscou-se dar densidade aos vídeos-com explicações 
(infográficos) que ajudam os jovens a compreender a complexidade da temática organização 
sindical da juventude.

O trabalho prévio de pesquisa junto ao CEDOC CUT foi uma fase importante, pois levan-
tou informações históricas e indicou a base política para que roteiristas e editores elaboras-
sem um material visualmente interessante e politicamente relevante na formação de novas 
lideranças sindicais.

Os roteiros foram elaborados em diálogo com os educadores e educadoras da Rede Na-
cional de Formação que trabalham nas Escolas Sindicais, além de parte da assessoria da CUT 
e também da realização de uma ‘roda de conversa’ com jovens trabalhadores e trabalhadoras 
que atuam nas ações do projeto Juventude CUT DGB.

CONHEÇA OS VÍDEOS PRODUZIDOS:

Vídeo 1-História do Capitalismo: Apresentação do 
funcionamento da sociedade capitalista em que o 
centro de funcionamento é a exploração do trabalho 
humano. Permite conhecer como e porque se 
estruturam as sociedades baseadas na desigualdade 
e disputas, assim como identificar os sindicatos 
como os representantes dos trabalhadores e 
trabalhadoras nesse contexto. 
Duração: 12’08’’ | bit.ly/3D9oZZ6
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Vídeo 5-História da Secretaria Nacional 
de Juventude: Mostra o histórico do tema ju-
ventude na CUT, desde a fundação, feita por 
jovens sindicalistas até a criação da Secretaria 
Nacional de Juventude e a definição de políticas 
para organização dos jovens trabalhadores e 
trabalhadoras. 
Duração: 4’42’’ | bit.ly/3FBfvqt

Vídeo 3-História e Princípios da CUT: Resgata a 
história da CUT, abordando sua fundação, momen-
tos de definição, conquistas e representatividade. 
Duração: ‘18’42’’ | bit.ly/3Fk3dmj

Vídeo 4-Juventude e o Mundo do Trabalho: Aborda 
como a juventude trabalhadora está enfrentando as 
alterações no mercado de trabalho e a retirada de di-
reitos trabalhistas e previdenciários. Também mostra 
como o afastamento dos sindicatos deixa a juventude 
trabalhadora ainda mais vulnerável à precarização 
das relações de trabalho. 
Duração: 5’13’’ | bit.ly/2YxJcbV

Vídeo 2-História do Sindicalismo no Brasil: O vídeo mostra 
como nasceu o sindicalismo no Brasil, quais as heranças 
organizativas dos trabalhadores (desde a escravidão), linhas 
ideológicas e correntes sindicais no período pré-1930. Tam-
bém mostra como o governo de Getúlio Vargas cooptou o 
sindicalismo livre para o sindicalismo atrelado através da 
estrutura sindical oficial. Por fim, aborda as alterações feitas 
com as mudanças na legislação (reconhecimento das cen-
trais e reformas pós- 2016). 
Duração: 17’48’’ | bit.ly/3oj2bjf

https://bit.ly/3FBfvqt
https://youtu.be/7lZczBn5r_c
https://youtu.be/3W8q0s0G0Eg
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Vídeo 7-Juventude e a Diversidade: Aborda 
sobre a diversidade na composição da juventude 
trabalhadora a partir dos temas:  étnico-raciais, 
fé/religião, classes sociais, orientação sexual, 
identidade de gênero, escolaridade, cultura 
e tantas outras marcas que atravessam “as 
juventudes”, no plural. O vídeo problematiza 
como estas juventudes, ricas em diversidades, 
são marginalizadas e invisibilizadas quando não 
atendem a padrões sociais dominantes. 
Duração: 5’52’’ | bit.ly/3HcB5mP

Vídeo 6-Juventude e Transição Justa: Mostra como 
o avanço da crise climática, em função da produção 
baseada em energias poluentes, gerou impactos para 
a classe trabalhadora urbana e rural, especialmente 
para os jovens. Além disso, aborda a perspectiva de 
criação de novas profissões a partir do uso de energias 
renováveis e o papel do movimento sindical e da 
juventude para garantir que as demandas por justiça 
climática, ambiental, sindical e social sejam atendidas. 
Duração: 5’23’’ | bit.ly/3D87ybe

Todos os vídeos playlist:

bit.ly/3kkNyLl

Embora tenhamos tido o desafio em conciliar o tempo de produção e a articu-
lação entre Forma & Conteúdo, compreendemos que esses vídeos fazem par-
te de um conjunto de outros instrumentos formativos, ou seja, eles podem e 
devem ser complementados com textos, relatos e outros materiais didáticos 
que possam ampliar o debate e garantir maior riqueza no destaque de trajetó-
rias de determinadas categorias e regiões do país, em especial no vídeo que 
trata da História e Princípios da CUT.

Agradecemos ao escritório regional da DGB Bildungswerk e a integração entre as secretarias 
da CUT que estiveram diretamente ligadas à produção desses vídeos formativos, que agora 
estão disponíveis para utilização em nossa Rede.

https://youtu.be/KvR5pCQVuaw
https://youtu.be/-hWtxuXi6M8
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O DESAFIO DA GESTÃO SINDICAL

Por: Tácito Pereira e Marcos Tresmondi

A palavra gestão nos indica a ideia de gesto de fazer ou compreender algo, indica também 
a ideia de gestação, conceber, criar e produzir, ou seja, de gerir algo, nesse caso, um projeto.

O conceito de gestão, em uma perspectiva tradicional do mundo corporativo, está relacio-
nado com a administração dos recursos disponíveis na organização. Recursos que podem ser 
tanto materiais e financeiros como humanos, de informação ou tecnológicos. Assim, gestão 
seria um processo de definição de metas a serem atingidas-a partir de uma realidade existente-
-e o planejamento dos passos necessários para alcançá-las, contendo neste processo diagnós-
ticos e resoluções de problemas que surgirem no percurso adotado. Ainda, preferencialmente, 
com a preocupação de aperfeiçoamento, de um esforço de aprendizado e busca por inovação.

Ainda no campo empresarial ou corporativo pode-se entender que o objetivo da gestão está 
em que os recursos financeiros, humanos e materiais sejam destinados a determinados fins a 
partir da decisão de um gestor e de uma estratégia e de maneira coordenada, em que os subor-
dinados precisam seguir. Gestão, portanto, no mundo corporativo é entendida como um pro-
cesso com metas, conhecimentos disponíveis, meios, hierarquias, decisões e resultados finais.

MAS E A GESTÃO SINDICAL? PARTICULARMENTE A GESTÃO 
DE UMA ENTIDADE CUTISTA? O QUE SERIA ESPECÍFICO 
DA NOSSA REALIDADE SINDICAL?

Primeiramente precisamos diferenciar uma entidade sindical de uma entidade empresarial 
(urbana, rural, ou governamental), ambas têm uma personalidade jurídica, precisam ter contabi-
lidade, lidam com recursos financeiros, materiais e humanos etc., porém têm papéis diferentes 
na sociedade e possuem objetivos também diferentes.

No caso do sindicato ele cumpre um papel classista, representa a classe trabalhadora, ela 
é a dona da entidade sindical. O sindicato defende os interesses de uma categoria, o seu lucro 
não é financeiro, mas social e político e se materializa nas conquistas de benefícios para a 
categoria. Nesse sentido, a compreensão de gestão é totalmente diferente da empresarial, por 
isso acrescentamos o adjetivo sindical, criando o termo título desse texto.

A gestão sindical não pode se limitar a um conjunto de procedimentos burocráticos e finan-
ceiros, no entanto não pode desprezá-los. Ela vai além desses procedimentos. Um sindicato 
representa uma coletividade, não está isento nas disputas sociais, tem lado na relação entre 
trabalho e capital. É necessário, a priori, compreender o caráter político de nossas entidades, 
como também construir um processo de planejamento coletivo e solidário que nos possibilite 
alcançar uma gestão política, financeira e administrativa eficiente. Portanto a gestão sindical, na 
concepção da CUT, precisa ter uma visão política.
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O DESAFIO DA GESTÃO SINDICAL

Para fazer uma boa gestão sindical temos de refletir sobre alguns elementos iniciais: nossa 
concepção e prática sindical, os princípios que a orientam, o cotidiano e estrutura de nossa 
entidade e a conjuntura.

A CUT tem na sua essência o compromisso com a defesa dos interesses imediatos e histó-
ricos da classe trabalhadora, a luta por melhores condições de vida e trabalho e o engajamento 
no processo de transformação da sociedade brasileira em direção à democracia e ao socialis-
mo. Esta concepção se expressa no classismo (nos entendemos como classe trabalhadora), 
na autonomia (são os/as trabalhadores/as que devem decidir livremente sua organização), na 
independência (frente ao Estado, partidos políticos, governos e patrões), na organização de 
base, na democracia e na pluralidade.

Essa concepção sindical se traduz em um sindicato que não dependa dos patrões para se 
organizar e se manter, não dependa de recursos judiciais para negociar ou provar sua capaci-
dade de representação, se traduz ainda em um sindicato que não se resume a um prédio ou 
sede social/campestre.

Assim entendemos que os nossos sindicatos CUTistas devem construir, como concepção, 
uma organização que incorpore a defesa dos interesses corporativos da categoria, mas tam-
bém com uma atenção especial para o conjunto da classe trabalhadora. 

A gestão sindical deve ser coletiva, participativa, pois gestão sindical não é assunto apenas 
da secretaria de administração e finanças, ou mesmo de parte da direção da entidade sindical. 
Gestão é assunto de todos/as que da categoria fazem parte. Para tanto, os/as trabalhadores/
as devem sentir-se representados/as nas ações do sindicato, da federação ou confederação, 
da nossa Central.

4a Conferência Nacional de Formação.
Belo Horizonte- MG, 2019.
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Nas Resoluções do 13º Congresso Nacional da CUT (2019), quando do debate sobre autos-
sustentação financeira é feito uma análise sobre a necessidade de aumentar a sindicalização 
de trabalhadores e trabalhadoras ao sindicato, aumentar a participação da categoria através 
de constantes assembleias, buscar fortalecer a solidariedade sindical no sentido de realizar 
mobilizações coletivas, compartilhar estruturas etc.

A gestão da Central, suas instâncias e sindicatos filiados, deve ser transparente 
e participativa, compreendida como um esforço político e de sintonia ao planeja-
mento da entidade. Racionalizar e otimizar recursos para aumentar o investimento 
político na ação sindical, por meio do compartilhamento de estruturas (estrutura 
solidária), rentabilizar as existentes com responsabilidade, e reduzir os investimen-
tos em estrutura interna. Um sindicato, sem uma gestão com estes princípios, terá 
dificuldade em manter a luta (Caderno de Resoluções 13º CONCUT, página 40).

A partir das Resoluções do CONCUT, podemos identificar alguns princípios necessários para 
a gestão sindical CUTista que ao mesmo tempo em que aparecem como orientação também 
são desafios para serem superados pelas nossas direções sindicais. 

A necessidade de a gestão sindical ser transparente e participativa numa compreensão que 
todos os trabalhadores e trabalhadoras filiados/as tenham acesso às informações da gestão 
do sindicato, e que possam participar das decisões sobre essa área, não somente por envolver 
recursos de suas mensalidades sindicais, mas principalmente por uma compreensão política.

A gestão sindical deve ser compreendida como um esforço político da Direção da entidade 
e está em sintonia com o planejamento do sindicato, nesse caso indica a necessidade de um 
planejamento estratégico para não ficar no espontaneísmo. Aliando a prática administrativa 
com a ação política, a gestão sindical deve estar alicerçada em um planejamento que permita 
organizar a ação e facilitar o alcance dos objetivos estratégicos.

Racionalizar e otimizar os recursos, principalmente os financeiros, para aumentar o inves-
timento na ação política-sindical da entidade que é seu grande objetivo, estimulando assim  o 
compartilhamento de estrutura numa perspectiva de solidariedade de classe. 

Abertura do 13º Congresso Nacional da CUT 07/10/2019
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GESTÃO SINDICAL E FORMAÇÃO SINDICAL

Importante destacar que uma organização sindical sem uma gestão alicerçada nos princí-
pios listados anteriormente terá muita dificuldade de manter a luta.

A Resolução do 13º CONCUT destaca a necessidade de “reforçar a importância do curso de 
gestão na formação sindical para dirigentes da CUT e de seus sindicatos filiados, que deverá, 
inclusive, ser aprimorado e ampliado”. É necessário desconstruir a ideia que se tem de gestão, 
ainda impregnada com uma visão empresarial, e construir uma nova proposta baseada nos 
princípios CUTistas. É nesse processo que a formação sindical irá contribuir.

Como sabemos, a classe trabalhadora sofre ataques constantes aos seus direitos, e o movi-
mento sindical, os nossos sindicatos, enfrentam dificuldades cada vez maiores na sua organi-
zação, ou até mesmo na sobrevivência da entidade, fruto dos ataques das reformas trabalhis-
tas e sindicais. 

Para enfrentar esta situação, a formação em gestão sindical tem um papel fundamental 
para aprimorar o nosso projeto político. Nesse curso apresentamos e discutimos os conceitos 
básicos de gestão, como a organização financeira, contabilidade sindical, enquadramentos tri-
butários e isenções, registro de pessoal e remunerações, contratação e pagamento de serviços 
a terceiros. 

O curso Gestão Sindical discute também, 
como reforçar uma gestão transparente, 
participativa e democrática, entendendo-a 
como uma forma de fortalecer nossas en-
tidades. Reuniões melhor organizadas tra-
zem coesão à diretoria do sindicato, debate 
mais qualificado e propostas mais efetivas. 
Não há como enfrentar as dificuldades 
atuais sem ampliar a sindicalização, refor-
çando a proximidade com a base, e assim 
potencializar novas formas de arrecadação 
financeira.

Nesse sentido, a proposta de formação 
em gestão sindical pretende contribuir na 
concepção de que a direção dirija a entida-
de sindical com e não para os/as trabalha-
dores e trabalhadoras. Tratar a administra-
ção sindical como parte do movimento de 
consolidação de políticas contestadoras da 
ordem vigente, rumo a uma sociedade ba-
seada na solidariedade e não na exploração.
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DESENVOLVIMENTO, POLÍTICAS PÚBLICAS 
E AÇÃO REGIONAL-DPPAR E A FORMAÇÃO 

EM BUSCA DE UMA TERRA LIVRE!

Eu era a Terra livre, 
eu era a Água limpa, 
eu era o Vento puro, 

fecundos de abundância 
repletos de cantigas. 

Eu fazia um caminho 
cada vez que passava. 
Era a Terra o caminho. 

O caminho era o Homem. 

Eu era a Terra inteira, 
eu era o Homem Livre.

Pedro Tierra

OS ANTECEDENTES DA AÇÃO DO PROGRAMA DPPAR

Desde o surgimento da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras já se apresentava 
uma preocupação com o modelo de desenvolvimento, com base na sustentabilidade, respeito 
ao meio ambiente, à população que depende desse ambiente. 

A aprovação da Constituição Federal de 1988, que contou com a participação do movimen-
to sindical CUTista, trouxe à tona o debate da participação popular na elaboração de políticas 
públicas, além das reivindicações de abertura democrática do país com as lutas pela amplia-
ção do espaço de cidadania, a democratização das relações de trabalho e por mudanças na 
estrutura sindical de caráter corporativista. No 3º CONCUT (setembro de 1988) foi aprovado o 
texto “A CUT e a luta do campo” que traz o debate sobre a reforma agrária, violência no campo, 
a defesa das terras indígenas e do meio ambiente etc. Essas são as bases políticas e teóricas 
que conferem à nossa Central uma identidade sindical e social peculiar. Assim, a CUT vem 
construindo e fundamentando a sua prática política no avanço da formulação de uma ampla 
estratégia em defesa de um projeto de sociedade para os trabalhadores e trabalhadoras.

Por: Thalita Coleho e César Augusto (Cesinha)
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A partir de 1990, a estratégia da CUT se desdobrou nas seguintes propostas de ação na 
perspectiva de desenvolvimento e políticas públicas

- Combinar as lutas por categorias com as mobilizações ge-
rais, assumindo os interesses econômicos, sociais e políti-
cos da classe trabalhadora, não se fechando no corporati-
vismo e no economicismo;

- Fixar parâmetros básicos para as políticas de abrangência 
nacional (política econômica, industrial, agrícola, energéti-
ca, educacional, habitacional, de saúde e previdência etc.); 

- Avançar na articulação com os setores democráticos po-
pulares construindo coletivamente uma nova hegemonia e 
formulando uma alternativa de desenvolvimento com dis-
tribuição de renda;

- Lutar pela democratização do Estado e reafirmar o seu pa-
pel na retomada do desenvolvimento econômico;

O 5º CONCUT (1994) deliberou a necessidade de uma intervenção maior no tema de 
políticas públicas com a perspectiva de fazer o debate de uma política econômica orientada 
para a retomada do crescimento com distribuição de renda; uma política de investimento 
público orientada para setores que absorvem grandes contingentes de mão-de-obra e uma 
política de formação profissional adequada às novas exigências do mercado de trabalho, com 
participação da representação sindical. 

É nesse cenário que a CUT inicia na formação sindical o desenvolvimento do Programa 
de Capacitação de Conselheiros e Conselheiras com o objetivo de organizar a intervenção do 
movimento sindical CUTista nos diversos Conselhos de Políticas Públicas e ao mesmo tempo 
fazer o debate sobre um modelo de desenvolvimento. Esse projeto surge numa articulação com 
a presença da CUT no Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT).
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A CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO SOBRE DESENVOLVIMENTO, 
POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÃO REGIONAL-DPPAR.

A Política Nacional de Formação, priorizando a estratégia de formar dirigentes que com-
preendam que a concepção sobre o papel do Estado está em disputa, reformula o programa e 
o atualiza para fortalecer o debate sobre qual é o modelo de desenvolvimento que atende aos 
interesses da classe trabalhadora:

“Para a CUT, não haverá desenvolvimento sustentável se o processo de crescimento econô-
mico não estiver em fina sintonia com o processo de consolidação da democracia participati-
va, de fortalecimento da cidadania e com o Estado desempenhando um papel ativo na indução 
do desenvolvimento, participação popular e controle social dos investimentos e das políticas 
públicas.” (Caderno DPPAR, 2013)

É a partir dessa estratégia que a Política Nacional de Formação da CUT desenvolve o 
Programa de Formação sobre Desenvolvimento, Políticas Públicas e Ação Regional-DPPAR no 
período de 2015-2012, com os objetivos de:

• Capacitar conselheiros/as e futuros representantes da CUT para 
atuação em conselhos, fóruns, comissões, GTs, conferências e a 
capacitação de agentes de desenvolvimento territorial. 

• A abordagem privilegia a disputa de concepções de 
desenvolvimento, a formulação e a gestão das políticas 
públicas, visando a organização dos/as CUTistas nos espaços 
institucionais a partir de recortes territoriais ou setoriais e o 
aprofundamento da democracia no Estado brasileiro.

• Articulação da agenda nacional da CUT as dinâmicas regionais 
de desenvolvimento, potencializando as propostas dos 
trabalhadores e trabalhadoras nos espaços institucionais nas 
diversas esferas (nacional, estadual, municipal).
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A INCLUSÃO DA TEMÁTICA DE DIREITOS HUMANOS NO DPPAR

O DPPAR se torna um programa voltado para a formação de conselheiros de políticas pú-
blicas, pensado como um dos instrumentos potencializadores do processo de disputa por um 
novo padrão de desenvolvimento econômico e social em curso na sociedade brasileira, no qual 
a CUT se coloca como protagonista em defesa dos direitos e interesses da classe trabalhadora.

O golpe de 2016 destituiu do Governo Federal a presidenta Dilma Rousseff e destruiu vários 
elementos do aparato democrático, como políticas públicas importantes para o povo brasileiro. 
Dialogando com os desafios apresentados naquela conjuntura adversa, o Programa DPPAR 
passa por uma reformulação, e em parceria com a Secretaria Geral Nacional e com Secretaria 
Nacional de Políticas Sociais e Direitos Humanos, incorpora o tema Direitos Humanos.

Essa atualização dentro do Plano Nacional de Formação da CUT não se tratava apenas do 
acréscimo de um termo tão importante para a classe trabalhadora, mas, sim de debater os di-
versos ataques que trabalhadores e trabalhadoras estavam sofrendo, inclusive com ameaças, 
tentativas e consumação de mortes de lideranças sindicais.

ENAFOR 2020 UMA ATUALIZAÇÃO NECESSÁRIA

Em 2020, o 20º ENAFOR aprovou o DPPAR com a inclusão no programa de uma jornada 
territorial com o objetivo de desenvolver uma série de ações pedagógicas que visavam contri-
buir para aprimorar a articulação regional das estaduais da CUT, tendo como foco as políticas 
públicas e o desenvolvimento regional de acordo com as identidades e características de cada 
região do país. As Escolas Sindicais seguem como as principais articuladoras desse programa 
voltado para a formação de dirigentes. 

Por conta do isolamento social, imposto pela pandemia do COVID-19, o Programa  atualiza-
do teve sua implementação no formato digital. O fortalecimento da ação regional no Programa 
está relacionado a duas questões: a de estarmos vivendo em um cenário de destruição dos 
espaços de controle social e participação popular e a necessidade de contribuir com o fortale-
cimento das nossas ações nos espaços mais democráticos que conhecemos: os lugares onde 
o povo está, ou seja, em seu território.

Como diz Pedro Tierra, “se calarmos, as pedras gritarão”. O Programa DPPAR segue gritando 
ao longo do tempo e nos indicando as atualizações e ajustes necessários para fortalecer e 
potencializar o Programa que se propõe a pensar o Brasil, seu povo, nossas lutas coletivas e o 
espaço que queremos ocupar nesse país.



FORMIGUEIRO: 
FORMAÇÃO POPULAR ARTICULADA 

COM MOVIMENTOS SOCIAIS 
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Por: Fabio Godoy

Quando a Constituição Cidadã, fruto de uma luta histórica do povo brasileiro, foi promulgada 
em 1988, uma série de direitos fundamentais foram conquistados: o direito à educação pública 
de qualidade, o direito a um sistema único e universal de saúde, o SUS, o direito à moradia, à 
liberdade de expressão, de se organizar em sindicatos e movimentos da sociedade civil, o di-
reito à segurança alimentar, à seguridade social, o direito de ir e vir, de não ser discriminado/a, 
independentemente do pertencimento étnico-racial, da idade que se tem, da religião que se 
pratica, do sexo ou da região onde nasceu. Enfim, independentemente de nossa imensa diver-
sidade, todos, todas e todes devem ter garantidos os direitos individuais, coletivos, políticos, 
econômicos, sociais e fundamentais.

O golpe de 2016 iniciou uma série de ataques a esses direitos e conquistas da sociedade 
brasileira. Foram retirados inúmeros direitos da classe trabalhadora numa dobradinha do Go-
verno Federal e Congresso Nacional com o apoio do judiciário brasileiro. Na conjuntura política 
atual, com um governo atroz e um Congresso Nacional historicamente formado em sua maio-
ria por homens brancos e ricos, sem compromisso com a diversidade, os direitos humanos, 
sociais e trabalhistas, a maioria das conquistas de 1988 estão sendo destruídas.

Num país como o nosso, onde todos os meios de comunicação pertencem a menos de dez 
famílias, a grande parcela do povo brasileiro não é informada sobre as ameaças e os ataques 
contra nossos direitos. Não conhece a história da luta que culminou na Constituição Cidadã e 
na conquista de nossos direitos, não domina os mecanismos de controle social para que pos-
samos vigiar os Poderes que atacam as nossas conquistas.

Logo do Programa de Formação Popular “Formigueiro”
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O Programa de Formação Popular “Formigueiro” nasceu do diálogo da Formação CUTista 
com vários movimentos sociais como a Marcha Mundial das Mulheres (MMM), o Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a Mídia Ninja (Narrativas Independentes, Jornalis-
mo e Ação), o Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) e a União Nacional dos Es-
tudantes (UNE). O objetivo do programa é fomentar a população não sindicalizada a conhecer 
nossos direitos, lutar para ampliá-los e fazer o enfrentamento ao desmonte sem precedentes 
do Estado Brasileiro. 

EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS

O Formigueiro é uma oportunidade de dialogar com públicos diferentes, principalmente 
com trabalhadores e trabalhadoras fora do movimento sindical, que estão nos bairros, nas 
comunidades. Este Programa pode ser executado na escola, associação de moradores, em 
uma praça, debaixo de uma árvore. A realização do Programa contribui na mobilização e 
solidariedade popular tão necessária nos dias de hoje. 

Articulado com o Programa Formação de Formadores (FF), onde o dirigente do FF como 
atividade prática de formação deveria realizar um Formigueiro, o programa de formação 
popular foi se espalhando Brasil afora.

Edinaldo Ferreira, dirigente formador militante da CUT-SP conheceu o Formigueiro em 
Araraquara e depois fez o curso de FF e desenvolveu a experiência na Sub-sede de São Car-
los. Seu relato é um exemplo de como o Formigueiro funciona: 

Lançamento do Programa Formigueiro na sede da CUT Nacional (ano)
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“Aplicamos os quatro módulos temáticos do curso: educação, saúde, mobili-
dade urbana e direito à moradia. A gente aplica os módulos e a pessoa recebe 
todo o material para aplicar nas suas casas, grupos de amigos, igrejas entre 
outros lugares. Em Araraquara já temos grupos nos bairros, um em uma igreja 
de determinada denominação religiosa, e outra companheira que vai fazer na 
garagem da casa dela junto com o pessoal de outras denominações religio-
sas”. (Ednaldo Ferreira-Formador Militante-CUT-SP)

Os movimentos conseguiram levar a formação popular para diversas cidades do interior 
como Marília, São Carlos e Araraquara e o conteúdo foi bem recebido pela população.

Ednaldo Ferreira-Formador Militante- CUT SP em Araraquara

Formigueiro realizado pelo dirigente formador Militante Ednaldo Ferreira em São Carlos, SP.
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Outro relato vem do Sindicato Nacional dos Aeroportuários, Vandirson da Fonseca Costa, 
que realizou uma experiência do Programa Formigueiro na praça Opção Brasil, no bairro do 
Grajaú, em São Paulo. 

“Tivemos a oportunidade de ocupar o espaço público e disputar a narrativa 
política. Nossa atividade foi uma aula pública sobre direito à educação, mas 
pra não ficar algo tão rígido, fizemos na linha dos saraus. Um professor che-
gava e falava sobre educação, um poeta apresentava sua poesia, o músico 
tocava uma música dele e assim por diante.”

Como diz Vandirson “É uma forma das pessoas entenderem o que é esquerda e direita, 
que hoje muita gente nem sabe mais qual é a diferença. A ideia do Formigueiro é fazer essa 
conversa e criar pessoas com mais argumentos e tolerância.”

PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO E O FORMIGUEIRO

Na realização do 20º ENAFOR, totalmente virtual, a partir das demandas que surgem com a 
necessidade de fortalecer os laços do movimento sindical com o movimento social,  cultural, 
religioso, popular, foi ressaltada a importância do Programa Formigueiro e a necessidade de 
sua continuidade. Mas a pandemia do COVID19- impôs o distanciamento social e a Rede de 
Formação, que implementa o Plano Nacional de Formação, seguindo orientações da CUT, teve 
de transferir suas atividades formativas para o campo digital. Pela característica predominante 
do programa de formação popular Formigueiro que é a de ser realizado no território em que 
os trabalhadores e as trabalhadoras estão: bairro, comunidade, praças, galpão igreja, garagem 
etc, o que exige um diálogo presencial com um público muitas vezes sem acesso à internet,  o 
formato digital não se aplica.

Nesse sentido foi aprovado para o Formigueiro desenvolver ações de formação em 
diferentes modalidades, temas e formatos capazes de garantir maior interação dos sindicatos 
com sua respectiva comunidade e articulação com os movimentos sociais, numa perspectiva 
de formação de massa. Sendo que cabe articular o programa junto às estaduais da CUT, 
sindicatos de base e Núcleo de Educadores/as Militantes com o avanço da imunização.

Como diz o trecho do poema do educador da  Escola Sindical São Paulo, Fábio Godoy, feito 
especialmente para a mística do lançamento do programa:

“Seja no campo ou na cidade, não deixemos de prosear 
Nesta luta desigual, formigueiro todo há de vencer 
E hoje neste local, nós vamos debater sobre como organizar 
Formigueiro todo há de vencer”.
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 PÓS-GRADUAÇÃO: SINDICALISMO E TRABALHO  
 FDA-FORMAÇÃO DE DIRIGENTES  

 NO PASSADO, PRESENTE E FUTURO 

Realizado pelas Escolas Sindicais, sob a coordenação da Secretaria Nacional de Formação 
da CUT e em parceria com a Escola de Ciências do Trabalho do DIEESE, o Programa de Forma-
ção Sindicalismo e Trabalho, Formação de Dirigentes Antes, Agora e Amanhã-FDA, iniciou-se 
em 2017, com 4 turmas regionais: Turma da Escola Nordeste; Turma da Escola Sul; Turma Bra-
sília que reuniu dirigentes da Escola Chico Mendes na Amazônia e da ECO-CUT e Turma São 
Paulo, com dirigentes da base da Escola São Paulo e Escola 7.

Respeitando nosso princípio de indelegabilidade, a Formação da CUT definiu a orientação 
metodológica, pedagógica e a estratégia do programa. 

Ao final do percurso pedagógico, organizado em 8 módulos, era esperado que os/as cursis-
tas desenvolvessem uma ação estratégica em nível regional. 

O FDA foi um riquíssimo processo de formação, certificando 60 dirigentes que defenderam 
seus trabalhos de conclusão de curso (TCC) durante a  4ª Conferência Nacional de Formação 
da CUT, realizada em Belo Horizonte em maio de 2019.

O FDA foi elaborado para possibilitar aos e às participantes a apropriação de temas relativos 
à agenda da CUT nos âmbitos nacional e internacional, bem como às questões regionais, dan-
do condições às lideranças de desenvolver ações organizativas a partir dos locais de trabalho, 
com o objetivo do fortalecimento da ação política e sindical nas regiões através da reflexão e 
compreensão dos seguintes aspectos: 

Por: Ana Palma e André Luan

• O capitalismo como estrutura de classe que oprime o trabalhador e à trabalhadora; 
• Exploração do trabalho e o funcionamento da sociedade a partir de uma visão marxista; 
• Dinâmica e contradições do capitalismo; 
• Atual etapa de acumulação de capital;
• Desigualdades nas relações de trabalho; 
• História da formação da classe trabalhadora e sua organização como resultado da ação dos trabalhadores e trabalhadoras como sujeitos históricos;
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Formatura das turmas do FDA, 
durante a 4ª Conferência Nacional 

de Formação em Belo Horizonte-MG, 
2019. 
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Cada dirigente que fez parte desta primeira experiência aproveitou ferramentas pedagógi-
cas como seminários temáticos, produção de textos, aulas metodológicas de pesquisa e reali-
zou de modo individual ou coletivamente atividades inter-módulos. 

Todo este esforço adquire um brilho especial, considerando que esta primeira edição do 
FDA aconteceu num contexto de adversidade, ocasionado pelo golpe de 2016, em meio de gra-
víssimos ataques à classe trabalhadora, com as nefastas contrarreformas e a eleição da ultra 
direita no governo federal. 

 

 O NOVO FDA 

Com base nesta primeira experiência e no reconhecimento da necessidade de sua continui-
dade, em 2021 foi criado um grupo de trabalho (GT-FDA) responsável pela atualização do novo 
Programa FDA, previsto para ser executado durante o biênio 2021-2023. 

O GT-FDA conta com a participação de cursistas egressos e egressas da experiência ante-
rior, educadores e educadoras da Equipe Nacional, professores do DIEESE, e a coordenadora 
da Secretaria Nacional de Formação, além de secretários e secretárias estaduais de Formação. 

Esse trabalho em rede procurou refletir sobre o papel do FDA na formação CUTista, a atuali-
zação e revisão de conteúdos e bibliografia, além da incorporação de novos temas contempo-
râneos. Neste sentido, incorporamos discussões voltadas para o debate geopolítico mundial 
e latino-americano; um módulo específico voltado para as questões sobre meio ambiente e 
Transição Justa; e, por fim, incorporamos módulos sobre direitos humanos e a questão racial e 
de gênero. O GT considerou também que as novas turmas de FDA devem refletir a diversidade 
de ramos que compõem a CUT, procurando garantir a participação de companheiras e compa-
nheiros vinculados a sindicatos que não possuem uma estrutura financeira e organizativa mais 
consolidada. 

Neste novo FDA, existe ainda o desafio do financiamento para a execução do programa. No 
FDA de 2017, 50% dos recursos vieram dos recursos estatutários e os outros 50% foram cus-
teados pelas entidades que indicaram seus dirigentes para o curso. Ocorre que no atual cenário 
de ataque à organização sindical não existem mais recursos estatutários para os programas de 
formação. Desse modo, o GT também teve como desafio indicar formas solidárias para finan-
ciarmos a formação de dirigentes.

Considerando o grave e angustiante contexto pandêmico e as limitações financeiras,  uma 
parcela significativa dos módulos do novo FDA, quando implementado, será oferecida na mo-
dalidade à distância, na plataforma de formação da CUT. No total serão 9 módulos oferecidos 
virtualmente e 3 módulos presenciais. Esses ocorrerão num intervalo de três módulos e serão 
dedicados especificamente às atividades metodológicas, de reflexão e produção de conteúdos. 

O Programa de Formação Sindicalismo e Trabalho, Formação de Dirigentes Antes, Agora 
e Amanhã-FDA, vem para se somar aos demais, para o fortalecimento da Rede Nacional de 
Formação da CUT, a sua nova versão foi fruto de um processo de Rede-educadoras e educado-
res, assessoria da Secretaria Nacional de Formação, Dieese e egressos e egressas da turma 
anterior. Com as contribuições de todos e todas o FDA se enriquece ainda mais, com sugestões 
vindas do Oiapoque ao Chuí, representando o desafio desta política de formação, que, uma vez 
sendo brasileira, é, por si só, continental.
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Agradecemos a participação do grupo de egressos e egressas da última turma e de diri-
gentes sindicais entusiasmados com a possibilidade de consolidar o projeto do FDA. Sem 
esses companheiros e companheiras seria impossível dar conta dos desafios da reformula-
ção desse projeto.

Certificado de conclusão 
de Nadilene Sales, 
Secretária Geral 
do SINDAE-BA, 
que participou do 
FDA-Turma Nordeste.

As dificuldades que surgiram durante as reuniões de trabalho do GT-FDA não foram so-
mente para organizar a agenda, mas também no campo emocional. Nesse percurso, tive-
mos companheiras que perderam entes queridos para a atual peste contemporânea, que 
tem no governo um importante aliado, contrário aos protocolos de distanciamento social, 
sabotador da vacina e, portanto, da vida.  Mesmo diante desse cenário, o grupo manteve-se 
atento e forte, sem tempo de temer a morte, como canta Gal Costa. Aos companheiros, com-
panheiras e entes familiares que nos deixaram, prestamos aqui nossa singela homenagem.

Atenção 
Precisa ter olhos firmes 

Pra este sol 
Para esta escuridão

Atenção 
Tudo é perigoso 

Tudo é divino maravilhoso 
Atenção para o refrão

É preciso estar atento e forte 
Não temos tempo de temer a morte 

É preciso estar atento e forte 
Não temos tempo de temer a morte

(Divino e 
Maravilhoso, 

Caetano Veloso 
e Gilberto Gil)
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CONCEPÇÃO, ESTRUTURA E 
PRÁTICA SINDICAL CUTISTA NO SÉCULO XXI

“Precisamos fortalecer os processos de negociação coletiva dos nos-
sos sindicatos, esse tem sido um grande desafio. A nova composição 
da classe trabalhadora, com avanço da precarização das relações de 
trabalho, tem eliminado a relação direta entre patrão e empregados. 
Os trabalhadores de plataforma, os terceirizados, os que estão na in-
formalidade, não sabem quem é o responsável por seus direi tos, por 
suas condições de trabalho, remuneração. Diante disso, é cada vez 
mais urgente unificar as datas bases, as mobilizações e os processos 
de negociação para além das categorias, para além dos limites do ter-
ritório para garantir a maior representação possível nos processos de 
negociação. Essa é uma estratégia que a CUT sempre orientou, mas 

que hoje se torna ainda mais importante.”

(Graça Costa-Secretária Nacional 
de Organização da CUT)

Por: Emanoel Sobrinho 
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Concepção, Estrutura e Prática Sindical (CEPS) é o programa formativo que melhor mate-
rializa a indissociabilidade entre formação e organização sindical, princípio fundamental da 
Política Nacional de Formação da CUT. Para Paulo Freire, esta unidade dialética gera um atuar 
e um pensar na e sobre a realidade para transformá-la1. Neste sentido, o programa articula as 
reflexões críticas acerca das contradições contemporâneas do desenvolvimento capitalista às 
questões candentes do projeto político-organizativo autônomo, classista, pela base, combativo 
e democrático da CUT, visando a superação da estrutura sindical corporativista no campo e nas 
cidades.

Desde a sua origem, o programa de formação sindical CEPS guarda sintonia em relação às 
resoluções congressuais da CUT e às experiências organizativas e de resistência da classe 
nos locais de trabalho e nos diferentes territórios da ação sindical. Mais recentemente, a 4ª 
Conferência Nacional de Formação da CUT (2019) apontou a 4ª Revolução Industrial como um 
desafio para a organização sindical no século XXI.

Não somente a experiência de classe das trabalhadoras e trabalhadores está sendo afetada 
pela nova fase de acumulação do capital e pelas mudanças recentes na legislação trabalhista 
no Brasil. Dialeticamente, as tendências atuais do capitalismo impactam a subjetividade orga-
nizativa e de consciência da classe trabalhadora, indicando tarefas imediatas e perspectiva de 
lutas que desafiam a construção de um horizonte societal sem exploração e com qualidade de 
vida.

Esse pressuposto não seria tão óbvio, se não houvesse o peso dos problemas históricos e 
estruturais que o movimento sindical enfrenta numa sociedade capitalista herdeira do escra-
vismo, do patriarcado, do corporativismo e da inserção periférica e subordinada aos centros 
dinâmicos do capitalismo. Por isso, Paulo Freire preconiza que a grande tarefa humanista e 
histórica dos oprimidos é libertar-se a si e aos opressores2. Com efeito, a emancipação da 
classe trabalhadora é, senão, a emancipação de todas as opressões pela sociedade em geral.

Isto significa dizer que a crítica ideológi-
ca ao corporativismo, herança da estrutura 
sindical consolidada no Estado Novo (1937-
1945), incorpora também à crítica contun-
dente ao desemprego, à precarização do 
trabalho, à fome, ao racismo estrutural, ao 
machismo, à discriminação contra as pes-
soas com deficiência, ao ódio contra a po-
pulação LGBTQIA+ e a outras formas de 
exclusão social, críticas abraçadas e assu-
midas pela Central Única dos Trabalhadores 
na sua concepção sindical.

1 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 59ª ed. São Paulo/Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2015.
2 idem, p. 41.
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4a Conferência Nacional de Formação, 
Belo Horizonte-MG, 2019
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13º CONCUT E O PROGRAMA CEPS

No processo formativo, a denúncia contra as opressões, em contrapartida, engendra a ele-
vação da consciência de classe para que as mulheres e os homens se renovem e construam 
esperançosamente sindicatos mais democráticos, representativos e capazes de fortalecer a 
luta pela edificação de uma nova sociedade.

Este princípio foi reafirmado no 13º CONCUT, colocando em relevo o desafio político-organi-
zativo de ampliar para o conjunto da classe trabalhadora, a fim de que os sindicatos alcancem 
a representação dos trabalhadores e das trabalhadoras do seu ramo de atividade econômica, 
com vínculo formal ou vínculo precário de emprego, outros segmentos como trabalhadores in-
formais e desempregados, com o objetivo de lutar pela formalização e pelo emprego e renda3. 

Consequentemente, a visão de que os sindicatos devem atuar como espaços de articulação 
e unidade em torno dos interesses comuns da classe traz implicações para a estrutura vertical 
(Ramos CUTistas) e, principalmente, para a estrutura horizontal (CUT Nacional, Estaduais e Re-
gionais da CUT), que passa a incorporar na base de representação as associações classistas 
e cooperativas autênticas que organizam trabalhadores e trabalhadoras do setor informal do 
mercado de trabalho.

O crescimento vertiginoso da informalidade e da precarização do trabalho exigem respostas 
do modelo organizativo sindical, assim como o psicopoder4 ou o poder instrumentário5 aponta 
desafios para a construção de narrativas e formas de regulação pública que combatam a ma-
nipulação de comportamentos nas redes sociais e suas tendências autoritárias e segregacio-
nistas. A apropriação crítica dos mecanismos de dominação do capitalismo de vigilância pode 
contribuir para aproximar o sindicalismo das juventudes trabalhadoras e outros segmentos que 
estão nas redes.

Paulo Freire nos alertou que “só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, 
impaciente, permanente, que os homens e as mulheres fazem no mundo, com o mundo e com 
os outros. Busca esperançosa também” (idem, 81). Portanto, a formação em CEPS se faz tão 
fundamental e atual para que o sindicalismo CUTista reconheça-se como parte da História das 
lutas da classe, enraíze-se no presente e seja portador de um 
futuro de transformações.

3 CUT. Caderno de resoluções do 13º CONCUT: Congresso Lula Livre. CUT: SP, 2019.
4 Para Byung-Chul Han, o piscopoder manifesta-se na modelagem da sociedade baseada na programação e 
no controle dos fatores psicológicos humanos pelas plataformas em rede, sem coação externa, evidenciando 
a existência de uma psicopolítica digital. Conferir em HAN, Byung-Chul. No enxame: perspectivas do digital. 
Petrópolis: Vozes, 2018.
5 Shoshana Zuboff avalia que os capitalistas de vigilância visam automatizar não somente o fluxo das infor-
mações sobre o comportamento humano, mas também automatizar as pessoas. Essa engenharia complexa 
e que opera em escala global tem capacidade de subordinar os meios de produção ao sistema de modelagem 
comportamental. Para Zuboff, o poder instrumentário conhece e molda o comportamento humano em prol das 
finalidades de terceiros, e, com isso, impõe a dominância dos capitalistas de vigilância através do meio autom-
atizado de uma arquitetura computacional cada vez mais ubíqua composta de dispositivos, coisas e espaços 
”inteligentes” conectados em rede. Conferir ZUBOFF, Shoshana. A era do capitalismo de vigilância: a luta pelo 
futuro humano na nova fronteira de poder. 1ª ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2019.
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A expressão coletivo ou coletiva sempre está muito presente na formação sindical cutista. 
Seja em textos, nas ações, no planejamento. Partimos do pressuposto que a construção do 
conhecimento se dá em um ato coletivo, não é um ato isolado. Também partimos da compreen-
são que a formação sindical cutista deva ser organizada de forma coletiva. Esses são dois 
princípios-metodológico e organizativo-que orientam a Política Nacional de Formação da CUT.

A criação, organização e funcionamento de coletivos de trabalhadores/as, dirigentes sin-
dicais e militantes está e sempre esteve presente na história do movimento sindical da CUT. 
Desde a gênese dos movimentos que fundaram a Central até os dias atuais, diferentes sujeitos 
se articulam para estabelecer processos de reflexão, produção, ação e mobilização de modo 
participativo e democrático. Reconhecemos a necessidade da valorização da construção co-
letiva, compromissada e impulsionadora da ação sobre a realidade que se quer transformar.

Muitas das políticas da CUT foram construídas inicialmente por coletivos e com o passar do 
tempo, foram se tornando tão fortes que se tornaram políticas estruturantes e permanentes. 
Coletivo de Mulheres, Coletivo da Juventude, Coletivo de Combate ao Racismo, Coletivo de 
Saúde do Trabalhador, e tantos outros que se iniciaram como Coletivos e depois se constituí-
ram como Secretarias, ou seja, conquistaram espaço de atuação e reconhecimento institucio-
nal dentro da estrutura sindical da central. No entanto, vale dizer que esse não é o objetivo final 
da criação de Coletivos. 

Coletivos de Formação

Os Coletivos de Formação têm lugar na estrutura de organização da Política Nacional de 
Formação da CUT e desempenham um importante papel no planejamento, implementação e 
avaliação dos Planos de Formação em seus diferentes âmbitos de atuação (sindicatos de base, 
ramos, CUTs Estaduais, Escolas Sindicais e CUT nacional. Mais do que reunir dirigentes e mi-
litantes a partir de objetivos e espaço de atuação comuns, a Secretaria Nacional de Formação 
(SNF) tem se desafiado a avançar numa  concepção de COLETIVO como REDE, que garanta o 
princípio da heterogeneidade, da diversidade e da pluralidade de indivíduos, de entidades, de 
instituições ou da função que cada um assume no processo organizativo. Ao mesmo tempo 
busca entender os diferentes atores como efeito de processos de representação com a carac-
terística da provisoriedade, mas ancorado no papel estratégico que a formação tem no projeto 
político-organizativo da Central.

A Rede Nacional de Formação da CUT é imensa, possui articulações e frentes de atuação 
com as Escolas Sindicais, Secretarias Estaduais de Formação da CUT, Secretarias de Forma-

O PAPEL DOS COLETIVOS DE FORMAÇÃO SINDICAL 
EM NOSSA REDE DE FORMAÇÃO

Por: Fábio Godoy e Jairo Dutra
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ção das Federações e Confederações, Secretarias de Formação dos Sindicatos de base e com 
os movimentos sociais do nosso campo ideológico. Envolve um expressivo contingente de 
dirigentes sindicais, educadores das Escolas Sindicais, assessorias de formação e educado-
res-militantes. Se articula com instituições parceiras como o DIEESE, Universidades, ONG’s e 
outras agências nacionais e internacionais. 

Ou seja, cada Coletivo de Formação é uma ponta dessa grande Rede, um plano de produção 
de subjetividades que pulsa, dando vida e vigor para que as ações sejam consensuadas nos 
Planos de Formação, fortaleçam-se e, efetivamente, aconteçam.

A gestão da Política Nacional de Formação

A Política Nacional de Formação da CUT se organiza em uma grande Rede que tem início na 
Secretaria Nacional de Formação. A SNF faz a gestão política e pedagógica do Plano Nacional 
de Formação e busca alimentar e animar os Coletivos de Formação:

Para impulsionar as ações formativas dos Coletivos de Formação é criado em cada um os 
Núcleos de Educadores e Educadoras militantes composto de egressos e egressas das diver-
sas atividades formativas realizadas pelos Ramos, Secretarias Estaduais de Formação, Esco-
las Sindicais e SNF.  São dirigentes sindicais que socializam seu aprendizado com o conjunto 
do movimento sindical cutista.

Deve-se registrar que estas instâncias organizativas dos Coletivos de Formação desenvol-
vem dinâmicas próprias de funcionamento no que diz respeito a sua organicidade-composi-
ção, periodicidade de reuniões, especificidades de pautas e temas, abrangência do plano. Cada 
Coletivo tem autonomia organizativa, mas se encontram articulados em Rede e como Rede 
debate, reflete, formula, desenvolve ações de formação e as avalia de acordo com o acúmulo 
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de experiências e saberes presentes no grupo. Por outro lado, é comum encontrar dificulda-
des na organização de Coletivos nos locais de trabalho, nos sindicatos de base e mesmo nas 
CUTs Estaduais. 

A atuação em Rede é uma opção metodológica e política. A PNF só consegue ser eficaz em 
representar a diversidade das entidades, setores e regiões da CUT na medida em que há uma 
atuação efetiva em Rede, o que permite acontecer um processo pedagógico em todos os sen-
tidos, direções e de forma democrática, abrangendo também a transversalidade das pautas. A 
atuação em Rede é a forma de dar materialidade aos próprios princípios CUTistas, especial-
mente aqueles que versam sobre: democracia e pluralidade. 

Porém, ao longo dos 38 anos da CUT poderia se avançar mais na organização e funciona-
mento em Rede e nos Coletivos de Formação. Cada componente da Rede de Formação (SNF, 
SEF, Ramos, Escolas, Sindicato...) tem um papel importante e quando tem dificuldade de res-
ponder à Formação, impacta em toda Rede e precisa ser fortalecido, pois mais potente será 
nossa Rede, quanto mais organismos vivos tivermos. Nesse sentido os Coletivos organizados 
e funcionando ganham relevância.

Para tanto é necessário investir recursos políticos e técnicos na estruturação, adensamento 
e no pleno funcionamento da Rede, buscando incentivar as trocas de experiências e saberes 
entre os Coletivos de forma ao mesmo tempo centralizada (SNF), descentralizada (Escolas, 
CUTs, Ramos e sindicatos) e distribuída pelos Coletivos de Formação em seus distintos níveis 
de atuação.

Como organizar os coletivos de formação nos estados

Aqui estão alguns passos para a organização de um Coletivo de Formação Estadual:
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Como iniciar?

A Secretaria de Formação da CUT Estadual realizar um mapeamento dos Sindicatos filiados 
que possuem Secretaria de Formação e de pessoas que possuem interesse e identidade em 
debater o mesmo tema, ou seja, a formação sindical CUTista no Estado.

Quem participa?

Um coletivo pode começar com cinco, dez, doze... pessoas. Não importa! O importante é 
dar esse primeiro passo, nesse sentido é convidar as Secretarias de Formação dos Sindicatos 
filiados.

Qual periodicidade?

A periodicidade pode e deve variar de acordo com a estratégia e necessidade do Estado. 
Importante é criar um calendário de reuniões/encontros desse coletivo (mensais, bimestrais, 
semestrais...)

O que se discute?

É importante que na primeira reunião nivele as informações sobre coletivo, objetivo, estraté-
gia, atividades etc., para que todos e todas possam saber onde estão pisando. A cada reunião 
do coletivo é proposta uma pauta a ser debatida e encaminhada, geralmente essas pautas 
estão articuladas com a Política Nacional da CUT, que por sua vez atende aos desafios delibe-
rados nos Congressos da CUT.

Quem anima o coletivo?

É interessante que o coletivo escolha um grupo pequeno para fazer a gestão do coletivo, 
para construir as pautas, gerenciar o calendário, mobilizar para as reuniões etc.

Qual o tempo de uma reunião?

O tempo da reunião do coletivo: 2 horas, ½ período, 1 dia, 2 dias ou mais... vai depender da 
pauta em questão, da disponibilidade e das possibilidades estruturais do grupo. 

Quem financia?

O financiamento para despesas como transporte, alimentação, materiais, hospedagem (se 
houver), deve sempre partir da solidariedade das entidades que enviam seus representantes. 
Vez ou outra pode-se obter uma ajuda financeira e solidária, mas isso não é condição para a 
realização de reuniões do coletivo. 

O que fazer?

A partir do Plano Nacional de Formação, em que consta os diversos Programas de Forma-
ção, inclusive aqueles que são executados pela estadual da CUT e a partir da realidade local o 
Coletivo discute um plano de ação local com as atividades formativas, responsáveis, calendá-
rio etc., a formação sindical tem uma grande particularidade: sempre tem algo a ser feito.
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A Rede Nacional de Formação é responsável pela formação da CUT. Em cada canto do país 
há formadores militantes, secretários de formação dos estados, sindicatos e ramos, educado-
res e coordenadores de nossas escolas sindicais, educadores populares realizando formação. 
No entanto, muitas vezes, essas ações ficavam restritas à própria rede de formação e, em 
tempos em que precisamos mais do que nunca disputar corações e mentes da classe traba-
lhadora, é importante dar visibilidade para esse trabalho, é necessário que a formação ocupe 
também a rede virtual.

Em 2021, o portal da CUT desenvolveu um espaço institucional para que as Secretarias de 
nossa Central passem a comunicar as políticas que cada uma desenvolve.

A Secretaria Nacional de Formação (SNF) estruturou o site da formação para dar visibilidade 
às ações de nossa Rede Nacional de Formação, para que nossa rede se informe e informe à 
sociedade sobre suas práticas formativas. Como nos ensina o mestre Paulo Freire, a comuni-
cação da classe trabalhadora deve ser oposta aos “comunicados” realizados pelos  grandes 
conglomerados da mídia, ou seja, não pode ser via de mão única.

INSTRUMENTOS DA REDE: 
NOSSA PLATAFORMA E O SITE DA 
REDE NACIONAL DE FORMAÇÃO

Por: Maria da Conceição Carneiro Oliveira

bit.ly/3F7kCy6

http://bit.ly/3F7kCy6
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Nossa comunicação é uma troca dialógica da rede, com a rede, na rede e para a rede. Assim, 
a partir do site é possível conhecer os entes que constituem nossa rede SEFs, Escolas, Ramos, 
nossa equipe nacional, conhecer nossa política de formação, nossos planos de formação, o ca-
lendário de nossas ações, nossos pontos de vista etc., construídos coletivamente em nossos 
fóruns, plenárias e congressos.

PLATAFORMA MOODLE: NOSSO ESPAÇO AGREGADOR 
E FORMADOR DURANTE A PANDEMIA

O processo de distanciamento social imposto pela pandemia do COVID-19 desafiou muitas 
organizações sociais a elaborar estratégias de formação popular no formato digital, já que os 
encontros presenciais podiam ampliar o contágio e aumentar ainda mais o aterrador número 
de óbitos que tivemos no Brasil.

Mesmo frente a caos político, econômico, sanitário a CUT não interrompeu o processo for-
mativo, pois, muito antes da Pandemia, nossa Central compreendeu que os trabalhadores pre-
cisavam se apropriar das tecnologias digitais para enfrentar a superexploração do capital e 
desde 2017 a CUT já tinha sua própria plataforma livre de educação à distância.

Desenvolvida em  2017, a Plataforma Compartilhada de Formação da CUT 
foi atualizada em 2021 e está de endereço novo, clique para conhecê-la.
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As diretrizes de uma formação digital já haviam sido consensuadas com o compromisso 
de se apropriar criticamente das novas tecnologias digitais, conectadas à Educação Popular. 
Nessa perspectiva a Plataforma Moodle, mostrou ser uma ferramenta com as condições de 
integrar os princípios da Educação Popular, uma educação transformadora e de resistência. 

Nela há recursos que permitem atividades colaborativas e de compartilhamento, fóruns, 
chats, as salas virtuais e os recursos interativos permitidos com o H5P. Vale destacar que algu-
mas atividades e mediações podem contar com outros aplicativos que possuem interface no 
Moodle para elaboração dos trabalhos, de acordo com os objetivos de cada momento do per-
curso formativo. Como uma plataforma livre, o Moodle é passível de remodelações conforme 
a criatividade dos educadores/as, além de abrir a possibilidade de varias formas de interação 
entre os participantes.

O 13º Congresso reconheceu nossa Plataforma como um instrumento da nossa formação, 
para nossa estratégia organizativa e formativa:

“O Plano Nacional de Formação da CUT, com atividades preponderante-
mente presenciais, incluirá́, de forma complementar em seus processos de 
formação, o uso da Plataforma Compartilhada Digital (cursos online, banco 
de dados, fóruns de debate, compartilhamento de materiais, atividades co-
laborativas, entre outras possibilidades), integrando este instrumento às es-
tratégias organizativas e formativas da CUT. A SNF realizará um curso sobre 
uso da Plataforma na Formação Sindical.” (Cadernos de Teses. 13º. CONCUT. 
p. 68).

O mesmo Congresso também decidiu que formaríamos educadores populares para se apro-
priar da Plataforma Moodle. Fizemos o primeiro curso para formar a Equipe Nacional de Edu-
cadores em 2019 e em 2020 nossa equipe acompanhou 7 turmas, organizadas nos ramos 
e nas escolas sindicais no “Curso de Formação em Plataforma Digital Moodle: Moodle para 
administradores e professores”.

Em plena pandemia, setenta e cinco dirigentes e assessores foram capacitados para de-
senvolver cursos em nossa plataforma digital de formação,  capazes de atuar na plataforma 
como criadores de conteúdos e metodologias alinhados com a Política Nacional de Formação 
da CUT”.

Como trabalho de conclusão de curso, esses formadores digitais militantes criaram inúme-
ros percursos formativos para a formação de base, de dirigentes com temáticas que dialogam 
com nossos princípios formativos. Muitos dos cursos elaborados estão sendo atualizados, 
reformulados, ampliados para serem oferecidos para as nossas bases no ambiente da plata-
forma.
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Essa experiência foi sistematizada no projeto Sistematização de Práticas Metodológicas 
de Formação na Educação Popular em Ambiente Virtual/Digital no contexto da Covid-19 num 
diálogo entre a formação da CUT e o Centro de Educação e Assessoramento Popular-CEAP1.

A FORMAÇÃO DE UM NÚCLEO 
DE FORMADORES MILITANTES DIGITAIS

A formação para a CUT é um processo permanente. A partir da experiência do curso do 
Moodle nasceu o núcleo nacional de formadores militantes na modalidade digital.

O núcleo encontra-se em pleno funcionamento e tem reservado as últimas sextas-feiras de 
cada mês para os encontros operativos e formativos. É composto por companheiros e compa-
nheiras egressos/as da turma de 2020 de todas as regiões do país.

 A CUT tem uma posição clara a respeito da utilização das plataformas digitais na formação 
e a organização desse coletivo, mesmo no pós-pandemia, continuará a contribuir na formação 
na modalidade virtual.

 A Política Nacional de Formação da CUT compreende as transformações no mundo do 
trabalho, a era da sociedade em redes e seus impactos para a classe trabalhadora. Está claro 
que, no tempo atual, o capital estimula a criação de novas tecnologias e rapidamente se apro-
pria delas, impondo seu uso para acumulação de lucro e expropriação de mais valia. Por isso, 
é fundamental que movimentos sindicais, representantes da classe trabalhadora se apropriem 
das ferramentas do mundo digital para potencializar seu processo formativo e organizativo e 
fazer frente aos ataques aos direitos da classe trabalhadora.

1 Sob coordenação de Oscar Jara a iniciativa teve o financiamento da Organização Pan-Americana da Saúde -OPAS/OMS: Carta Acordo SCON2019-
00192 celebrada entre o CEAP e a OPAS, Escritório Regional da (OPAS/OMS), nominada de “Formação  para o Controle Social no SUS 2”, mediada 
pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS).
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Por: Tácito Pereira e Maria da Conceição Carneiro Oliveira

A Política Nacional de Formação da CUT, como destacado nos diversos textos desta Forma 
& Conteúdo, é uma das políticas prioritárias da Central Única dos Trabalhadores. Ao longo dos 
seus 34 anos ela vem sendo constantemente atualizada a partir do Projeto Político Organizati-
vo da CUT que é alimentado pelas Resoluções Congressuais.

Costumamos sempre nos referir à Rede Nacional de Formação da CUT como um instrumen-
to imprescindível para a organização, articulação, debate, deliberação e execução do nosso 
Plano de Formação.

Essa rede é composta por diversos atores que se interligam num constante movimento de 
retroalimentação: Secretaria Nacional de Formação, Escolas Sindicais e de Formação Profis-
sional, Equipe Nacional de Formação (Educadores, Escolas e Assessoria SNF), Secretarias de 
Formação dos Ramos, Secretarias Estaduais de Formação, Secretarias de Formação dos Sindi-
catos e Educadores/as Militantes.

Um elo   muito importante de nossa Rede são as Secretarias Estaduais de Formação das 
CUTs. Por sua capilaridade e articulação mais próxima aos sindicatos filiados à CUT, nossas  
27 secretárias e secretários de formação, estão à frente da formação sindical CUTista em cada 
um dos estados brasileiros e no DF. Dentro do seu território, as SEFs articulam sindicatos urba-
nos e rurais, do setor público e privado, têm acesso mais próximo das Direções dos Sindicatos, 
podendo realizar ações formativas na capital,  nos municípios do interior ou organizar seu ter-
ritório dentro de suas especificidades.

O PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO 
E AS SECRETARIAS DE FORMAÇÃO ESTADUAIS DA CUT

A construção do Plano Nacional de Formação (PNF-CUT) se dá em várias etapas. O docu-
mento final é fruto dos debates e deliberações que ocorrem no Encontro Nacional de Formação 
(ENAFOR). Essa construção é processual e nasce das demandas apresentadas pelos Encon-
tros Regionais de Formação, sob a coordenação das Escolas Sindicais. Essas, por sua vez, 
acolhem os debates que ocorrem nos Estados através do Encontro Estadual de Formação com 
a participação de sindicatos, ramos do estado, sob a coordenação da Secretaria Estadual de 
Formação.

A CAPILARIDADE DE NOSSA
REDE NACIONAL DE FORMAÇÃO:

A CENTRALIDADE DAS SEFS
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O Plano Nacional de Formação para o mandato 2019-2023 foi elaborado integralmente na 
modalidade virtual, levando em consideração o quadro devastador da pandemia da COVID-19. 
Esse processo teve início em  23 de abril e foi concluído em 20 de agosto de 2020. Para sua 
elaboração consideramos três grandes eixos de ações: Futuro do trabalho; Defesa dos Direitos, 
Democracia e Socialismo e o Projeto Político-Organizativo de nossa Central.

Para sua implementação, estabelecemos ações de curto prazo, com atividades executadas 
ao longo do segundo semestre de 2020. Ações de médio prazo com atividades de formação 
previstas até dezembro de 2021, levando em consideração o distanciamento social, a priori, já 
que chegamos a assustadora marca de meio milhão de óbitos em meados de junho de 2021. 
Finalmente, o PNF estabelece ações de longo prazo, de janeiro a dezembro de 2022;  e a prepa-
ração para o 14º CONCUT de janeiro a julho de 2023.

PROGRAMAS NACIONAIS DE FORMAÇÃO 

Foram aprovados 10 Programas Nacionais de Formação
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Além destes programas, há outros projetos de formação em parceria com outras Secreta-

rias da CUT, como:  o curso de Combate ao Racismo em parceria com a Secretaria Nacional 

de Combate ao Racismo, SNF e UFABC; o Programação de Formação em Transição Justa em 

parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, a CSI (Centro de Transição Justa) que está em 

andamento; o  Projeto de Formação da Juventude, uma parceria SNF, SNJ, SRI e DGB; o progra-

ma de formação em Direitos Humanos, parceria da SNF, SNPSDH e Solidarity Center-AFLCIO.

Há no horizonte o desenvolvimento de projetos com outras Secretarias:  Planejamento e 

Gestão Sindical; Comunicação; Cultura; Saúde do Trabalhador; Mulheres. Etc.

AS AÇÕES DA FORMAÇÃO SINDICAL 

NAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE FORMAÇÃO

Cada Estadual da CUT dentro de sua realidade deve ter ações formativas específicas que 

atendam à sua necessidade local. Além destas, o Plano Nacional de Formação, seguindo o 

Projeto Político e Organizativo da CUT e dentro dos desafios imediatos e históricos da classe 

trabalhadora, apresenta uma série de deles para esse próximo período.

As SEFs devem criar e manter mobilizado o Coletivo Estadual de Formação, composto pela 

própria Secretaria, Secretaria de Formação dos Sindicatos e Ramos nos Estados e Educadores/

as militantes, permitindo assim uma articulação das ações dos sindicatos ao plano Estadual/

Regional/Nacional de Formação:

CURTO  PRAZO

É preciso realizar o mapeamento da Rede Estadual de Formação da CUT para buscar conhe-

cer quais  os sindicatos filiados, quais têm tem estrutura própria para a formação sindical e , se 

possuem algum plano de formação, se há educadores/as militantes nos sindicatos filiados e 

elaborar um plano Estadual de Formação Sindical.
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MÉDIO PRAZO

Tendo um mapeamento da formação sindical no Estado, a SEF-CUT deve  teve implementar 
ou contribuir em 04 ações formativas que constam no Plano Regional e Nacional de Formação:

1. Estruturar o Programa FORMIGUEIRO com educadores militantes e sindicatos 
participantes, tendo claro que esse programa de formação vai para além do mo-
vimento sindical, ele envolve a comunidade e os movimentos sociais;

2. Planejar, organizar e executar o Curso de CEPS-Concepção,  e Estrutura e Práti-
ca Sindical voltado para militantes de base, novos sindicatos CUTtistas e opo-
sições sindicais;

3. Planejar, organizar e executar o Curso ALICERCE, voltado para militantes de 
base e dirigentes sindicais;

4. Identificar público estratégico para os Programas de Formação Sindical Regio-
nal e Nacional-DPPAR, Negociação Coletiva, Gestão Sindical, Formação de For-
madores/as;

 

LONGO PRAZO

Entre as atividades previstas no Plano Nacional para o período de janeiro a dezembro de 
2022, destacam-se a necessidade de dar continuidade às ações   as ações formativas ante-
riores com novas turmas de trabalhadores e trabalhadoras, principalmente os Programas de 
Formação sob a responsabilidade do Estado: Formigueiro, CEPS, Alicerce e Mutirão da Comu-
nicação.

Para concluir esse período, entraremos no processo de preparação rumo ao 14º CONCUT 
que será realizado no ano de 2023, no sentido de preparar o balanço estadual das ações da for-
mação, participar dos grupos de construção do temário e metodologia dos CECUTs e estimular 
a participação e eleição de delegados (as) com dirigentes da rede de formação.
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O PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO: 
LIMITES, AVANÇOS E POTENCIALIDADES NAS SEFS

Paulo Freire no livro Pedagogia do Oprimido (1968)  lembra-nos que a transformação do 
mundo, a construção da consciência da classe trabalhadora são frutos de um processo dinâmi-
co. Destaca ainda que a pedagogia do oprimido é uma pedagogia humanista e libertadora que 
é fruto de um processo de permanente libertação. 

A concepção do Plano Nacional de Formação da CUT parte desse pressuposto processual. 
O PNF é sempre atualizado, seguindo os princípios da Política Nacional de Formação, ou seja, 
não está pronto e acabado, mas em constante construção e e nesse processo percebemos  
que tem limites, apresenta avanços e no movimento de esperançar demonstra potencialidades.

Ao ter as mãos de mulheres e homens nesse processo, dentro de suas limitações humanas, 
materiais, financeiras, exigirá atualização constante da conjuntura. Não percebemos o plano 
como algo estanque, é necessário considerar elementos que interferem ao longo do caminho 
para atualizar esse plano, dialogando com o contexto e os desafios históricos e imediatos da 
classe trabalhadora. 

Ao mesmo tempo, com todas as dificuldades impostas pela elite brasileira contra a classe 
trabalhadora, percebemos a existência de vários avanços na formação sindical e que contri-
buem para a melhora da ação sindical. Diversas contribuições qualitativas da formação sin-
dical CUTista: no campo da juventude que se tornam dirigentes de sindicatos ou da CUT, de 
egressos do FF, FDA e outros programas que assumem posições nos sindicatos e até manda-
tos parlamentares. Notamos avanço no debate sobre as inovações tecnológicas e nos reinven-
tamos diante dessa diversidade, na constante percepção dos inéditos viáveis.

A formação sindical CUTista, que tem como raiz a educação popular, apresenta também 
potencialidades no debate permanente: dialoga com perspectiva, apresenta o movimento de 
esperançar para a classe trabalhadora. 

Os princípios da Política Nacional de Formação nos apresentam a necessidade de dialogar 
com mentes e corações de trabalhadores e trabalhadoras, levar em consideração a subjetivida-
des destes, considerar a importância do elemento da mística, da dialogicidade, da diversidade 
na Central. Nesse último movimento que também é permanente, é necessário acreditar na 
capacidade de re-organização da classe trabalhadora e perceber que nossos sonhos são pos-
síveis de serem realizados, mesmo que distante e nesse processo as Secretarias Estaduais de 
Formação da CUT têm um papel fundamental.
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Por: Emanoel  Sobrinho

Balbúrdia
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A relação da Política Nacional de Formação da CUT (PNF) com as Universidades não 
é recente e sempre buscou valorizar as experiências organizativas e os saberes acumu-
lados pelas lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo e das cidades. 

Desde o novo sindicalismo, movimento social que deu as bases para a fundação da 
CUT, o mundo do trabalho se transformou em um campo consolidado de pesquisas aca-
dêmicas e de organização permanente de grupos de estudos científicos, no repertório 
curricular de universidades brasileiras, apesar do acesso ao ensino superior ser uma 
realidade ainda distante para grande parcela da classe trabalhadora.

Para simbolizar a relação histórica entre a PNF e as universidades, convém resgatar 
que a primeira Escola Sindical da CUT, a Escola Sindical 7 de Outubro, fundada em 1987 
em Belo Horizonte/MG, teve no seu primeiro exercício de direção colegiada a participa-
ção do professor Michel Le Ven, representando a UFMG, numa composição majoritária 
de dirigentes sindicais que possuíam experiências de educação popular em suas enti-
dades de base. Michel Le Ven, presente!

Michel Marie Le Ven nasceu em 1931 na 
França, tornou-se jesuíta e chegou ao Brasil 
em 1965.

No Brasil atuava junto aos trabalhado-
res e movimentos sociais. Foi preso em 
dezembro de 1968 e solto em outubro de 
1969, mas foi vigiado pelo Serviço de Infor-
mações até 1988 de acordo com o dossiê 
apresentado à Comissão de Anistia.

No início dos anos 1970, realizou pesqui-
sas pioneiras sobre as classes populares 
em favelas de Belo Horizonte. Estudou o 
sindicalismo e a vida de fábrica em metalúr-
gicas e siderúrgicas, tendo sido um dos fun-
dadores da Escola Sindical 7 de Outubro, no 
ano de 1987, e seu colaborador constante.

Michel Marie Le Ven
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A educação popular preconiza o intercâmbio entre o conhecimento sistematizado e 
o conhecimento popular, tendo em vista que Paulo Freire entendia que não existe saber 
mais ou saber menos, mas saberes diferentes. Do ponto de vista dos princípios da PNF, 
o diálogo entre os saberes busca a integralidade do ser humano, baseada na solidarie-
dade, ética, ludicidade, corporeidade e criticidade fundamentais para a ampliação das 
visões de mundo para uma práxis verdadeiramente emancipadora. Portanto, a PNF rei-
vindica que os trabalhadores e as trabalhadoras sejam reconhecidos como produtores 
de riqueza social, de conhecimento e sujeitos transformadores da História.

Com efeito, essa posição é muito distinta da visão de mundo capitalista, que trans-
forma os trabalhadores e as trabalhadoras em mero fator de produção, ou seja, merca-
doria. Em contraposição, a CUT defende que o trabalho ocupa centralidade para a plena 
realização humana e que a transformação da sociedade, numa perspectiva democrática 
e socialista, deve ser obra da classe trabalhadora.

Para tanto, superar a separação entre a prática e a reflexão, ou entre executar e plane-
jar, que historicamente marca a divisão social do trabalho no sistema capitalista, cons-
titui-se como princípio relevante da PNF, que visa valorizar e buscar a articulação entre 
as dimensões política, técnica e ideológica do conhecimento. A PNF ressalta ainda que:

“na concepção metodológica dialética, o conhecimento não é com-
preendido como algo neutro, isto é, se insere como elemento na dis-
puta entre as classes sociais antagônicas. Portanto, todo conteúdo 
técnico é compreendido como uma ferramenta política das classes 
em disputa, mas também contém elementos universais, resultantes 
da síntese de múltiplas determinações, que conformam os conheci-
mentos historicamente acumulados”. Plano Nacional de Formação da 
CUT (mandato 2019-2023)

A compreensão epistemológica da PNF está intimamente vinculada ao projeto políti-
co-organizativo da CUT. A formação CUTista tem como referência as deliberações das 
instâncias organizativas da Central, que são responsáveis pela formulação, execução e 
sustentação financeira da PNF. A indelegabilidade da formação CUTista baliza a relação 
com demais instituições no campo da formação da classe trabalhadora.

A 4ª Conferência Nacional de Formação da CUT (2019) aprovou parcerias estratégi-
cas com movimentos sociais, comunidades, departamentos acadêmicos de universi-
dades, sendo Dieese e a Fundação Perseu Abramo como parceiros prioritários. Essas 



OUT21|  109 |

relações de parceria com as universidades devem estar permeadas pelos princípios da 
PNF, em especial o da indelegabilidade, para a consecução de projetos de cooperação 
nos âmbitos regional, nacional e internacional. 

Ao construir essas relações para potencializar a formação da classe trabalhadora, 
não se pode perder de vista a conjuntura atual, marcada pela pandemia de covid-19 e 
que evidenciou a relevante contribuição da ciência para estabelecimento de protocolos 
de saúde, segurança e prevenção contra a disseminação do vírus, inclusive nos locais 
de trabalho.

TEMPOS DE RESISTÊNCIA AOS RETROCESSOS AUTORITÁRIOS

Na contramão desta tendência, o governo brasileiro optou pelo negacionismo, negou 
a ciência, negou a prevenção e optou pelo tratamento precoce sem comprovação cientí-
fica, por dificultar a compra e a produção nacional de vacinas, que resultou em centenas 
de milhares de vidas perdidas para a covid-19. Além disso, as universidades federais en-
frentam uma das maiores restrições orçamentárias, inclusive, que podem comprometer 
gravemente o direito ao ensino superior de qualidade, gratuito e universal, prejudicando 
de forma proposital a construção de conhecimento socialmente referenciado e que va-
lorize os saberes e a participação da classe trabalhadora.

São tempos de resistência, unidade e criatividade classista contra o desmonte de 
direitos e da democracia. Precisamos valorizar na nossa trajetória histórica e recente as 
lições para a construção de novas experiências, articuladas às parcerias estratégicas 
que construímos em torno da Rede Nacional de Formação.

A Política Nacional de Formação tem realizado diversas parcerias que reconhecem o 
conhecimento sistematizado da Academia. Destacam-se o Programa de Formação de 
Dirigentes Antes, Agora e Amanhã (FDA), curso de extensão universitária e pós-gradua-
ção certificado pelo MEC, em parceria com a Escola de Ciências do Trabalho do DIEESE. 
O FDA foi responsável por formar  60 dirigentes e militantes sindicais entre 2017-2019 
de todas as regiões do país. Além de curso em parceria com a Universidade Federal do 
ABC sobre a questão racial. 

Essa experiência e outras que estão sendo gestadas pela Rede Nacional de Forma-
ção da CUT como a parceria estratégica com a DGB para o Projeto Juventude, colocam 
perspectivas de esperança para a construção de saberes que valorizem o mundo dos 
trabalhadores e das trabalhadoras, bem como colocam possibilidades para o estabele-
cimento de novas parcerias estratégicas no campo da formação da classe.



OUT21 |  110 |

Por: Fabio Godoy

MOVIMENTO SINDICAL E MOVIMENTO SOCIAL: 
UMA RELAÇÃO HISTÓRICA

MOVIMENTO SINDICAL E MOVIMENTO SOCIAL: 
UMA RELAÇÃO HISTÓRICA
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Um galo sozinho não tece uma manhã: 
ele precisará sempre de outros galos. 
De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 
que apanhe o grito de um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 
que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, 
para que a manhã, desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos.

João Cabral de Melo Neto, 
Tecendo a Manhã. 

in: A educação pela pedra, 
1966.
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A presença dos movimentos sociais é marcante na história da CUT. Desde sua fundação em 
1983 que contou com a contribuição de diversos segmentos dos movimentos sociais, popula-
res e religiosos. As históricas greves do final da década de 1970, que contribuíram na criação 
da Central Única dos Trabalhadores, contaram com a solidariedade da organização popular.

No documento de fundação da CUT em seu Artigo 7º os delegados e delegadas afirmaram 
a importância dessa relação, reafirmada nas Resoluções do 1º CONCUT:

A CUT estará sempre unida aos movimentos populares da cidade e do campo em 
cima das lutas concretas. As formas de unificação dessas lutas e as formas de 
solidariedade devem ser buscadas dentro do processo dessas lutas. A CUT cerrará 
fileiras com todos os movimentos populares e democráticos nas iniciativas desti-
nadas a conquistar as liberdades democráticas e a favorecer os interesses da clas-
se trabalhadora, em particular, e do povo explorado de um modo geral. (Resoluções 
do 1º Congresso Nacional da CUT, página 21, 1984).

Desde então na instância máxima da CUT, que é o CONCUT, vem se afirmando essa neces-
sidade de estreitar a relação com os movimentos sociais, populares e religiosos. Seguindo 
estas premissas, a relação da CUT com os movimentos sociais e organizações representativas 
dos setores populares e democráticos é parte de uma estratégia permanente da Central, de 
promover alianças que fortaleçam nossas lutas, incluindo nossa atuação na formação popular 
e de massa. Há nesta estratégia permanente o reconhecimento da  necessidade da unificação 
das lutas e intensificação da solidariedade de classe. É um reconhecimento explícito de que a 
classe trabalhadora não está somente dentro dos sindicatos, mas nos bairros, nas escolas, nas 
igrejas, nas comunidades e ocupações urbanas e rurais.

Precisamos de todos e todas companheiras para ir mais longe. Esse é o grande objetivo his-
tórico da CUT, precisa da parceria com as organizações sociais populares e democráticas, para 
transformar a realidade de exclusão. A CUT está inserida na Frente Brasil Popular e Frente Povo 
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sem Medo, para a nossa estratégia, para além de fazer nossas campanhas salariais, devemos 
fortalecer as lutas que envolvem setores populares e se expressam no 8 de Março, no 20 de 
Novembro, na Marcha das Margaridas, no Grito dos Excluídos e tantas outras. 

A CUT seguirá atuando pela expansão e manutenção das suas dinâmicas de organização e 
luta através da presença e ação organizada do sindicalismo CUTista na sua construção, bus-
cando a unidade em torno de reivindicações e pontos políticos com os movimentos sociais, 
que apontem para a construção de uma nação livre, democrática e soberana.

MOVIMENTO SINDICAL E SOCIAL: RELAÇÃO NECESSÁRIA

Foram muitos Fóruns criados, Audiências Públicas, Articulações Nacionais, Secretarias de 
governos que fortaleceram a busca de superação de problemas envolvendo desigualdade, ex-
clusão e identidade. Mas, os condicionantes estruturais históricos, como a concentração de 
renda e de propriedade, continuam, praticamente, intocáveis. Essa realidade é expressão da 
cultura política autoritária que ainda marca o regime democrático no Brasil.

A Educação Popular se firmou em um período em que as análises teóricas salientaram que 
o Estado e a educação, notadamente a formal, reproduziam as relações econômicas e socio-
culturais, assim como em um contexto de avanços importantes das ciências humanas e so-
ciais para o entendimento das sociedades. Marcadamente, do ponto de vista das suas fontes 
teóricas, pode-se citar a teoria marxista; os autores latino-americanos, entre os quais, Paulo 
Freire, com a metodologia de alfabetização de jovens e adultos e a formulação da Pedagogia 
do Oprimido; as matrizes da Teologia da Libertação; do sindicalismo; a indigenista; dos movi-
mentos urbanos, rurais e comunitários; do socialismo; da revolução; das artes, com o Teatro do 
Oprimido; e a da comunicação (PALUDO, 2015, p. 226)1.

1 PALUDO, Conceição. Educação Popular Como Resistência e Emancipação Humana. Caderno Cedes, Campinas- vol. 35,n.96, p.219-238, maio-ago., 
2015.
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As expressões: povo sujeito de sua história, autonomia, conscientização, organização, pro-
tagonismo popular, luta e transformação indicavam a orientação das práticas, assim como o 
“fazer com”, trabalhado conceitualmente como práxis e, por vezes, como o movimento per-
manente entre prática-teoria-prática, ver-julgar-agir ou ação-reflexão-ação, era considerado a 
lógica metodológica, permeada pela relação entre os saberes populares e o conhecimento his-
toricamente acumulado, pela sistematização, pela pesquisa-ação participante e pelo diálogo, 
que orientava os métodos, técnicas e procedimentos, incluindo os processos avaliativos, dos 
múltiplos processos e práticas educativas que se instauraram na América Latina ( 2015, p.228).

Com estas bases, a CUT, através de seus ramos e sindicatos filiados, vem desenvolvendo 
parcerias com os movimentos sociais para o aprimoramento da formação popular e da ação 
sindical, tanto no campo como nas cidades e, inclusive, por meio virtual. A unidade em torno da 
formação popular, um dos pilares da Central, vai ao encontro da estratégia do fortalecimento 
das ações dos movimentos populares em busca de uma sociedade mais igualitária.

A FORMAÇÃO SINDICAL CUTISTA E OS MOVIMENTOS SOCIAIS

A 4ª Conferência Nacional de Formação reafirmou a necessidade de a Formação da CUT em 
adotar na sua Política, processos formativos que se utilizem de Plataforma Digital como ins-
trumento tecnológico à serviço da classe trabalhadora e práticas com os movimentos sociais 
progressistas2.

A realização de parcerias estratégicas também foi apontada pela Conferência em relação 
aos movimentos sociais e comunitários, parcerias com departamentos acadêmic os de uni-
versidades, Dieese3 e a Fundação Perseu Abramo)4. Vale dizer que em todas essas parcerias, 
nossos princípios, em especial o da indelegabilidade, devem estar presentes, assim como nos 
projetos de cooperação com entidades nacionais e internacionais5.

No campo da formação sindical CUTista conseguimos construir o Programa Formigueiro6 
que busca estreitar mais ainda a relação com o território em que o trabalhador e trabalhadora 
estão inseridos e a partir do debate de temas ligados ao cotidiano e como apontamos naquele 
artigo, um de nossos desafios é o de realizar uma formação popular em meio a pandemia, o 
que tem nos inspirado a nos mantermos fiéis aos princípios de nossa formação e, ao mes-
mo tempo, realizar encontros formativos que possam auxiliar na organização sindical e irmos 
além, em congruência com os diversos movimentos sociais, em busca de uma maior atuação 
e trocas de experiências com nossos/as parceiros/as, enriquecendo ainda mais nossas ativi-
dades formativas. 

Como dizia o poeta: “Um galo sozinho não tece a manhã”, assim, a formação CUTista conti-
nuará com o compromisso de manter nossas ações  colaborativas com os movimentos sociais.

2 Ver nesta edição o artigo…. ( apontar aqui para o artigo da plataforma indicando título e página).
3 Acesse: bit.ly/3CekZFk e bit.ly/30kGTtv
4 Ver nesta edição da Forma & Conteúdo o artigo: A Política Nacional de Formação: o diálogo entre o saber popular e saber acadêmico, p.106 
5 Ver nesta edição o artigo da Juventude, p. XX
6 Remeter ao artigo do formigueiro, na p. XX

http://bit.ly/3CekZFk
http://bit.ly/30kGTtv
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ESCOLA DE FORMAÇÃO SINDICAL 
CHICO MENDES NA AMAZÔNIA:

10 ANOS DA PEDAGOGIA DA FLORESTA

Por: Thalita Coelho e Tácito Pereira

 

“Faz escuro, mas eu canto, porque a manhã vai chegar. 
Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar”

Thiago de Mello, 
poeta amazonense

Afinal, por que uma Pedagogia da Floresta? Por que uma Jornada Regional de 
Formação e de Trabalho de Base para consolidar a proposta de Pedagogia da Floresta? 
A essas perguntas, respondemos: porque os povos da Floresta têm saberes, tradições, 
conhecimentos ancestrais; porque há tempos temos resistido a toda sorte de ataques; 
porque os caminhos da floresta são belos e inspiradores; porque nossa luta se faz lutada 
e cantada; porque queremos ser parte bela e não exótica; porque queremos ser livres 
e não mais colonizados; porque nossa força e nossa voz ecoam de todas as partes da 
Amazônia e nos fazem forte. Nossos saberes são muitos e são valiosos; por isso a 
Pedagogia da Floresta. Nossa caminhada é feita por rios, campos, cidades, territórios 
ribeirinhos e quilombolas; por isso uma Jornada Regional de Formação e de Trabalho 
de Base.

Em 1988, no 3º Congresso Nacional da CUT, Chico Mendes apresentou e aprovou a 
“Tese 17-Em defesa da natureza e dos povos da floresta”. Do 3º CONCUT realizado em 
1988 aos dias atuais, os problemas vivenciados na Amazônia pelos povos que a habitam 
permanecem os mesmos: exploração do trabalho, avanço do agronegócio, biopirataria, 
expulsão de populações campesinas para as cidades; violência no campo; exploração 
e apropriação das riquezas naturais; instalação de grandes projetos; expropriação da 
identidade dos povos amazônidas.

O fortalecimento do movimento sindical CUTista na Amazônia passa pela construção 
de uma forte identidade de classes que oriente ação das e dos sindicalistas da CUT na 
defesa da Amazônia e do trabalho decente. E para tal, a formação sindical tem reafirmado 
seu caráter estratégico para o fortalecimento do movimento sindical na região e para os 
atuais enfrentamentos impostos pela luta de classes na atualidade.
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JORNADA REGIONAL DE FORMAÇÃO 
E DE TRABALHO DE BASE 2020-2021

O ano de 2021 representa um marco para a educação popular realizada na Amazônia, 
é o ano do centenário de nascimento de Paulo Freire e dos 10 anos da Escola de 
Formação Sindical da CUT Chico Mendes na Amazônia (EFSCMA) após a unificação das 
duas antigas Escolas Sindicais (Chico Mendes e Amazônia), justamente em um período 
de acirramento da luta de classes, aprofundamento da exploração pelo capital, de fortes 
ataques às organizações sindicais, de ataques à Amazônia e aos seus povos e à memória 
de Chico Mendes e de Paulo Freire por parte das elites golpistas. Para celebrar essas 
duas importantes datas e para reforçar o papel estratégico que a formação sindical e 
o trabalho de base desempenham para a resistência e para o enfrentamento da difícil 
conjuntura, a Escola Sindical Chico Mendes na Amazônia lançou a “Jornada Regional 
de Formação e de Trabalho de base 2020/2021-Diálogos entre Chico Mendes e Paulo 
Freire: Terra, Trabalho e Educação Popular na Amazônia”. 

Fazer formação sindical na Amazônia exige reconhecer a identidade amazônida, 
os saberes de seus povos e juntar a capacidade de lutar e de sonhar. Por isso, nossa 
Jornada teve caráter permanente ao longo dos anos de 2020 e 2021 e se constituiu por 
um conjunto de atividades formativas de caráter regional e estadual. Elas possibilitaram 

Seminário Sub Regional 08 de Julho de 2020 Educação popular 
e formação sindical em tempos de pandemia e de crise do capital RO AC e RR
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a ampliação da formação da consciência de classe de dirigentes e lideranças sindicais 
da CUT nos seis estados da base da Escola Sindical (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 
Rondônia e Roraima). Juntos, criamos  métodos e técnicas de superação dos desafios 
para implantação da Política Nacional de Formação da CUT e da Rede de Formação na 
Amazônia. 

O objetivo principal desta Jornada foi o de construir de forma coletiva, participativa e 
formativa e de implantar na Região Amazônica o Plano Regional de Formação da Escola 
Sindical, além de consolidar a Rede Regional de Formação da CUT na Amazônia como 
instrumentos de fortalecimento do projeto político e organizativo da Central nessa 
região com o jeito e o fazer do sindicalismo na Amazônia. 

A formação sindical e o trabalho de base são dois importantes e estratégicos 
instrumentos para fortalecer a organicidade de nossas ações e para capilarizar 
ainda mais a CUT nos diversos territórios onde vivem e atuam as trabalhadoras e os 
trabalhadores na Amazônia. Desta forma, a Jornada foi um grande encontro de gerações, 
de saberes, de lutas e de sonhos que nos permitiu fortalecer a nossa ação coletiva, 
para alcançarmos os objetivos imediatos e históricos da CUT rumo a uma sociedade 
socialista. Ao mesmo tempo, buscamos construir um mapa da Rede de Formação da 
CUT na Amazônia que nos possibilite fortalecer essa Rede como um instrumento vivo e 
pulsante de formação e de transformação. 

Quarta Freireana Escola de Formação Sindical Chico Mendes da Amazônia-2 de Dezembro de 2020
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Essa Jornada possibilitou um conjunto de reflexões sobre a formação sindical da 
CUT na região, a partir de três temas orientadores e estruturantes para a vida das 
trabalhadoras e dos trabalhadores na Amazônia e, também, do movimento sindical 
CUTista e fortaleceu a necessidade de consolidarmos a Pedagogia da Floresta.

Elegemos como  eixos centrais os temas: terra, trabalho e educação popular. 

As atividades ocorreram nas instâncias regionais, estaduais e municipais de forma 
paralela e simultânea. 

A realização dessa Jornada contribui para o resgate da memória e da luta de Chico 
Mendes e de Paulo Freire e de suas contribuições para a formação sindical e educação 
popular e para o movimento sindical amazônida. Serviu também para fortalecer a Política 
Nacional de Formação da CUT como instrumento de engajamento das trabalhadoras e 
dos trabalhadores CUTistas da Região na construção do processo de transformação da 
sociedade brasileira em direção à democracia e ao socialismo.

Os frutos dessa Jornada, são muitos e inspiradores, verdadeiros inéditos viáveis, 
recorrendo à expressão de Paulo Freire: Ciclo de Debates Diálogos sobre a Amazônia 
para debater Terra, Trabalho e Educação Popular; Ciclo de Debates Quartas-Freireanas; 
Projeto Leitura na Rede; Série “Para conhecer a história”; Seringal da Memória-Chico 
Mendes Vive!; Reuniões mensais da Escola Sindical com o Conselho Político para realizar 
a gestão da Rede; Atividades do Projeto Juventude CUT DGB e do Projeto Democracia, 

4º Seminário Formativo Regional Diálogos sobre a Amazônia-13 de Julho de 2020
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Direitos Humanos e Segurança no Movimento Sindical; Ação de comunicação nas redes 
sociais; participação nas ações da Campanha Latino-Americana e Caribenha em Defesa 
do Legado de Paulo Freire.

Em tempos de tantos ataques a esses dois grandes lutadores do povo brasileiro, 
é nossa obrigação retomar o legado de luta e de esperança deixado por Paulo Freire 
e Chico Mendes, para lutar pela preservação da Amazônia e dos amazônidas, e para 
a educação popular como método de luta e de organização das trabalhadoras e dos 
trabalhadores; além de reafirmar o nosso compromisso com a soberania e com a 
autodeterminação dos povos. 

Não há momento mais adequado para a realização dessa reflexão, do que no ano que 
o centenário de Paulo Freire e os 10 anos da Escola Sindical nos provam que a memória 
e a história dos que lutam segue viva e alimentando a caminhada das gerações futuras. 

Nesse cenário, a formação sindical da CUT mais do que nunca deve ser nosso espaço 
de reflexão e de sonhar com a construção de um mundo livre para todas e para todos. 

A “Pedagogia da Floresta”, um jeito amazônida de fazer formação e que se baseia nos 
saberes da floresta e de seus povos, guiará as ações formativas da CUT na Amazônia, 
porque como diz o poeta amazonense Thiago de Mello “faz escuro, mas eu canto porque 
a manhã vai chegar”. 

A Pedagogia da Floresta é nosso canto no escuro, é formação e transformação 
construindo o amanhã que vai chegar. Do chão que pisamos, faremos formação sindical 
para construir o mundo que sonhamos.

3º Seminário Formação Regional Diálogos sobre a Amazônia-12 de Junho de 2020Am
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ESCOLA SINDICAL SUL

E A PEDAGOGIA DA EXPERIÊNCIA

Por: Rafael Serrao e Ana Palma

Criada em 11 de junho de 1990, a Escola Sul integra a política de formação da 
CUT, direcionando sua atuação para a Região Sul do Brasil, contemplando os Es-
tados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A Escola tem como tarefa 
contribuir para a reflexão da prática e ação sindical, formulando políticas sindicais, 
executando e sistematizando as atividades, colaborando para qualificar a disputa 
de hegemonia na sociedade e a organização em todos os espaços de luta dos tra-
balhadores.

A existência da Escola Sindical Sul é um fato marcante na vida de dirigentes que 
tiveram a oportunidade de construir e conviver com a política de formação da CUT, 
direcionada à formação política sindical e à educação integral das trabalhadoras e 
trabalhadores. A formação sindical é voltada para dirigentes, lideranças, trabalhado-
ras e trabalhadores de base, formadores e formadoras e assessorias do movimento 
sindical na Região Sul, através do trabalho em Rede, que tem como objetivo atingir 
os diferentes públicos e temáticas, de acordo com a realidade dos estados, tanto da 
área rural quanto urbana.

No decorrer da sua história a Escola Sul cresceu e se constituiu no espaço do 
Complexo da CUT, com a criação do Hotel Canto da Ilha, do Observatório Social 
(atualmente em São Paulo) e da Escola Técnica de Turismo e Hotelaria Canto da Ilha 
(ETHCI). O Complexo se destina à formação sindical e à educação integral através 
da produção de conhecimento e da troca de experiências para a construção de no-
vas metodologias em educação da classe trabalhadora.
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Coletivo de Formação da CUT-SC realiza primeiro encontro da nova gestão: durante os dois dias na Escola Sul, em Florianópolis, os participantes 

avaliaram a atuação da Secretaria de Formação durante a última gestão e planejaram as prioridades e estratégias para o próximo período

20 de Fevereiro de 2020 | Fotos:
Coletivo de Formação da CUT-SC realiza primeiro encontro da nova gestão: durante os dois dias na Escola Sul, em Florianópolis, os participantes 

avaliaram a atuação da Secretaria de Formação durante a última gestão e planejaram as prioridades e estratégias para o próximo período

20 de Fevereiro de 2020 | Fotos:

PLANO DE FORMAÇÃO E PROGRAMAS DE FORMAÇÃO 
DURANTE A PANDEMIA

Construído a partir da realidade e da ação sindical, o Plano de Formação da Rede de 
Formação da região Sul da CUT contribui para fortalecer e qualificar dirigentes sindicais 
na disputa de hegemonia e a identidade de ações do Movimento Sindical CUTista na 
Região Sul. As atividades regionais de formação, envolvendo as CUTs do Paraná, Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina são realizadas tanto no espaço da Escola Sul-Complexo 
Canto da Ilha, como nos estados e regiões.

Elaborado em 2020, o Plano Regional de Formação é resultado de um processo 
coletivo de formulação, considerando diversos espaços e momentos de construção 
da política regional de formação, em especial os Coletivos Estaduais de Formação e o 
Coletivo Regional de Formação. Ao longo de 2020 e 2021, respeitando os protocolos 
da OMS durante a pandemia de Covid-19, as ações formativas foram desenvolvidas na 
modalidade virtual, com metodologias capazes de desenvolver a formação sindical de 
base respeitando o isolamento social.     

A pandemia não nos imobilizou e a formação sindical na Região Sul não parou. 
Desenvolvemos formação de base, formação da Juventude, realizamos novas experiên-
cias formativas no formato virtual: 



• Seminários formativos:  em 2021, a Escola Sul foi a primeira organização da 
rede nacional de formação a organizar atividades formativas virtuais. Realiza-
mos o primeiro seminário em 08 de abril, semanas após as primeiras medidas 
de isolamento. Os seminários tiveram a função de preparar os dirigentes do Sul 
para o debate em torno do tema da pandemia e de alternativas de ação política 
nesse contexto. Ao todo foram sete seminários que abordaram diversos temas. 
O conteúdo destes seminários foi sistematizado e em breve será transformado 
em uma revista.

• Curso Alicerce: atividade formativa de base para dirigentes recém chegados às 
direções sindicais. Tem o objetivo de debater a visão CUTista acerca da 
Formação da Sociedade Brasileira e o Novo Sindicalismo que surge com a 
fundação da CUT. 

• Encontro de Juventude: como uma das ações previstas no Plano Nacional de 
Formação em parceria da CUT com a Central Sindical Alemã DGB, foi desenvolvi-
da formação específica para os jovens; fortalecida a organização de coletivos 
de juventude e incentivada a participação de jovens nas direções sindicais.

• Formação Metalúrgica Realidades Brasileiras: curso para dirigentes de ponta 
da ação sindical de metalúrgicos dos três estados da região Sul que apresentou 
e debateu conteúdos teóricos que auxiliam na interpretação da sociedade na 
qual vivemos.

• Curso Comunicação Sindical: iniciativa que apresenta conteúdo introdutório 
para a comunicação sindical, a partir da concepção CUTista de comunicação e 
oferece oficinas práticas de ferramentas de redes sociais. A primeira 
edição foi realizada com dirigentes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
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• Seminários formativos:  em 2021, a Escola Sul foi a primeira organização da 
rede nacional de formação a organizar atividades formativas virtuais. Realiza-
mos o primeiro seminário em 08 de abril, semanas após as primeiras medidas 
de isolamento. Os seminários tiveram a função de preparar os dirigentes do Sul 
para o debate em torno do tema da pandemia e de alternativas de ação política 
nesse contexto. Ao todo foram sete seminários que abordaram diversos temas. 
O conteúdo destes seminários foi sistematizado e em breve será transformado 
em uma revista.

• Curso Alicerce: atividade formativa de base para dirigentes recém chegados às 
direções sindicais. Tem o objetivo de debater a visão CUTista acerca da 
Formação da Sociedade Brasileira e o Novo Sindicalismo que surge com a 
fundação da CUT. 

• Encontro de Juventude: como uma das ações previstas no Plano Nacional de 
Formação em parceria da CUT com a Central Sindical Alemã DGB, foi desenvolvi-
da formação específica para os jovens; fortalecida a organização de coletivos 
de juventude e incentivada a participação de jovens nas direções sindicais.

• Formação Metalúrgica Realidades Brasileiras: curso para dirigentes de ponta 
da ação sindical de metalúrgicos dos três estados da região Sul que apresentou 
e debateu conteúdos teóricos que auxiliam na interpretação da sociedade na 
qual vivemos.

• Curso Comunicação Sindical: iniciativa que apresenta conteúdo introdutório 
para a comunicação sindical, a partir da concepção CUTista de comunicação e 
oferece oficinas práticas de ferramentas de redes sociais. A primeira 
edição foi realizada com dirigentes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
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A Escola Sul contribuiu para o fortalecimento do projeto da Feira Canto Ilha, fei-
ra agroecológica construída com a comunidade do entorno da Escola. Sua equipe 
pedagógica participou ativamente de espaços de elaboração metodológica e de 
iniciativas nacionais no campo da formação sindical: planejamento estratégicos; 
organização de plenárias sindicais e desenvolvimento de conteúdos pedagógicos 
para ações formativas nacionais.  

Ao longo da pandemia de COVID-19, a Escola Sul passou a realizar atividades 
no formato virtual e, concomitantemente, a desenvolver metodologias para os es-
paços virtuais de formação adequadas ao público sindical.

PEDAGOGIA DA EXPERIÊNCIA

Além da experiência das Quartas-Freireanas, atividade nacional realizada pelas 
Escolas sindicais da CUT e pela ETHCI, para celebrar o centenário de Paulo Freire, 
refletindo sobre os desafios sindicais e a rica produção freireana, organizamos o 
Ciclo de Encontros da Pedagogia da Experiência. 

A atividade tem como base a contribuição teórica de Paulo Freire que considera 
a experiência de vida do ser humano algo determinante para o processo de for-
mação do indivíduo. 

O ciclo de debate tem como eixo a libertação dos oprimidos: Histórias reais 
que mudam o mundo. Os encontros são temáticos e contam com convidados de 
diferentes grupos geracionais que, ao longo da atividade, trocam experiências de 
vida sobre o tema em questão e dialogam com o público de dirigentes sindicais. Ao 
todo foram realizados quatro encontros, com os seguintes temas: A greve como 
instrumento de lutas; Luta pela soberania nacional: o caso do Petróleo; Luta pela 
democracia e trabalho de base; Políticas públicas para a agricultura familiar: lutas, 
conquistas e retrocessos. 

As experiências pedagógicas acumuladas ao longo dos anos de 2020 e 2021 
serão registradas em uma publicação que será lançada ainda este ano.
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ECO-CUT E A PEDAGOGIA DO CERRADO

Por: César Augusto (Cesinha)

CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ECO-CUT

Em 1990 teve início o debate sobre a implantação de uma escola de formação sindical da 
CUT na Região Centro Oeste. Em 1992 a Escola Centro Oeste de Formação Sindical da CUT 
Apolônio de Carvalho-ECO-CUT foi fundada e estabeleceu como prioridades formativas:

• Refletir a pluralidade da CUT, respeitando as diversidades e colocando-
-se acima das disputas políticas; 

• Ser acessível e próxima da realidade dos trabalhadores e trabalhadoras, 
sendo espaço de reflexão dos desafios do sindicalismo regional e de ela-
boração de propostas de atuação; 

• Aglutinar as várias experiências de formação promovidas pelos sindica-
tos e pela CUT’s, estimulando o intercâmbio entre as SEFs e incentivando 
a sua organização onde não existirem; 

• Trabalhar com uma metodologia pedagógica que considere a experiên-
cia do movimento sindical na região; 

• Definir como eixos temáticos prioritários a formação para os traba-
lhadores e trabalhadoras do setor público e estatais e os trabalhadores 
rurais, além das prioridades nacionais que respondam às necessidades 
regionais.

Em 1997, dentro de uma estratégia do movimento sindical da região, a Sede da ECO-CUT 
foi transferida para a Goiânia/GO, ficando assim mais centralizada geograficamente.

Ao completar 20 anos de atuação, em 2012, a ECO- CUT fez uma homenagem a Apolônio 
de Carvalho, tornando-o patrono da Escola. Assim a ECO-CUT passa a se chamar “Escola 
Centro Oeste de Formação Sindical da CUT Apolônio de Carvalho”1.

1 Apolônio Carvalho nasceu em Corumbá. Foi combatente nas Brigadas Internacionais na Guerra Civil Espanhola e herói da Resistência Francesa 
durante a Segunda Guerra Mundial. Após retornar ao Brasil, lutou contra a ditadura militar de 1964 e foi fundador e filiado nº 01 do Partido dos 
Trabalhadores. Para conhecer mais sobre o sul mato grossense, Apolônio de Carvalho, veja o documentário Vale a pena Sonhar  bit.ly/3nawXeR. 
Acesse também o site da Escola Eco-CUT:  bit.ly/3kw7paw

https://bit.ly/3nawXeR
https://bit.ly/3kw7paw
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A PEDAGOGIA DO CERRADO NO CONTEXTO DA LUTA DE CLASSES

A ECO/CUT é fruto de um processo da necessidade do aprofundamento da formação sin-
dical na Região. Surge da necessidade de dar uma maior unidade metodológica e pedagógica 
para a formação nos Estados e leva em consideração as diversidades regionais e o princípio 
classista da CUT. 

Todo esse processo traz em sua essência a concepção de uma educação integral dos traba-
lhadores e trabalhadoras, o trabalho como princípio educativo, onde a formação deve contem-
plar as dimensões social, política, cultural e técnica, abrangendo a educação informal e formal, 
buscando continuamente o reconhecimento social e institucional do saber acumulado pelos 
trabalhadores e trabalhadoras, para que participem dos processos políticos de intervenções 
junto às suas categorias e a sociedade de forma geral.

Por isso, é importante destacar que a construção coletiva do conhecimento daqueles e 
daquelas sindicalistas que passaram pela formação ECO/CUT contribuíram com a proposta 
pedagógica que denominamos de “Pedagogia do Cerrado”. A concepção dessa pedagogia ex-
pressa uma identidade regional à qual estamos ligados por meio do bioma natural que se faz 
presente em todos os nossos estados e no Distrito Federal. Trata-se do resultado do acúmulo 
de experiências pedagógicas que proporcionam um conjunto de procedimentos metodológi-
cos e referenciais teóricos baseados na conexão de saberes existentes nos espaços formati-
vos da Escola Sindical. Ela é, de certa forma, a identi-
dade da CUT na Região Centro Oeste e que 
reflete a luta da classe trabalhadora 
na relação Capital X Trabalho 
numa perspectiva da cultura 
política, ambiental, econô-
mica, educacional, entre 
outras dimensões sociais 
que marcam o “povo cer-
radeiro”2.

2 Ubiratan Francisco de Oliveira, Geógrafo, Professor Doutor da UFT, ECO/CUT, 2016.
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A partir da Pedagogia do Cerrado realizamos até 2016 a Formação e Articulação de Ações 
em Economia Solidária e até 2013 a Formação em Desenvolvimento Territorial e apoio às Mu-
lheres Rurais e Quilombolas.

Tratam-se de programas do Plano Regional de Formação da ECO-CUT que permitiram à Es-
cola ampliar sua atuação para além do movimento sindical. No período de 2008 a 2013, a ECO/
CUT, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Territorial-SDT/MDA do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, passou a realizar formação com os Territórios Rurais e de Cidadania. 
A ECO-CUT atuou em Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal, realizando atividades de formação, 
como cursos, seminários, oficinas e assessorias voltadas para as políticas territoriais e elabo-
ração, revisão e qualificação dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável-P-
TDRS3. 

A Formação em Economia Solidária envolveu mais de seis mil educandos, por meio de dois 
convênios celebrados com os Governos Lula e Dilma no período de 2009 a 2012, cujo objeti-
vo principal era o de promover a formação de formadores(as), educadores(as) e gestores(as) 
públicos que atuam com economia solidária. A segunda etapa  do convênio, executada entre 
2012 e 2016, teve como finalidade desenvolver as ações, implantar e manter a Rede de Centros 
de Formação em Economia Solidária na Região Centro-Oeste-Rede CFES-C.O e, por meio dela, 
além de fazer a formação em economia solidária, articular a rede de educadores(as), entidades 
de apoio e gestores, sistematizar as experiências, elaborar materiais pedagógicos e disseminar 
conhecimentos em economia solidária4. 

A ECO CUT E O PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DA CUT 
DURANTE A PANDEMIA

A ECO/CUT vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos, as ações do Plano Nacional 
de Formação da CUT e elaborado seu Plano Regional de Formação em diálogo com a Política 
Nacional de Formação, com atividades formativas estaduais e regionais.

 Dentro do Plano Regional de Formação podemos destacar a assessoria de planejamentos 
estratégicos para as entidades sindicais da região, seminários, palestras, oficinas, encontros, 
assessorias em congressos, reuniões, processos eleitorais e várias outras atividades com os 
sindicatos, CUT’s estaduais, movimentos sociais, escolas e universidades.

Em tempos de pandemia de Covid-19, a Escola Centro Oeste não parou as atividades for-
mativas. Enfrentou o desafio de dar continuidade às ações formativas no ambiente virtual (we-
binários, reuniões, debates, assembleias), articulando os coletivos de formação nos estados 
e os (as) dirigentes e trabalhadores e trabalhadoras para participação nas atividades da Rede 
Nacional de Formação.

3 Consute: PRONAT-PROGRAMA NACIONAL DE AÇÕES TERRITORIAIS (2008/2012); PLANO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUS-
TENTÁVEL (PTDRS)  bit.ly/30hy7MG
4 Consulte:A Formação Sindical. A Formação em Economia Solidária. A Formação em Desenvolvimento Territorial; CENTRO DE FORMAÇÃO 
EM ECONOMIA SOLIDÁRIA-CFES-CO (2009 a 2012); ECO/CUT e CFES-CO preparam projeto coletivo bit.ly/3c3v6Cq ; I Curso de Formação em 
Economia Solidária de MS bit.ly/3Fai2Yu

https://bit.ly/30hy7MG
https://ecocut.org.br/centro-de-formacao-em-economia-solidaria-cfes-co-2009-a-2012/%3e;%20ECO/CUT%20e%20CFES-CO%20preparam%20projeto%20coletivo%20%3chttps:/fbes.org.br/2012/10/04/ecocut-e-cfes-co-preparam-projeto-coletivo/
https://bit.ly/3c3v6Cq
https://bit.ly/3Fai2Yu
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Desenvolvemos em formato inteiramente digital o DPPAR, além de participar de todas as 
ações coordenadas pela SNF. Assim, estivemos envolvidos no Curso de Formação de Profes-
sores para atuar na Plataforma Moodle, Plataforma Digital de Formação da CUT, no ENAFOR, 
no Projeto da Juventude CUT/DGB, no Ciclo de Debates Quartas-Freireanas, no Seminário Re-
gional de Segurança e Direitos Humanos e demais atividades sob coordenação da SNF. 

A PEDAGOGIA DO CERRADO E OS DESAFIOS FUTUROS

Nesse período de pandemia vimos o agravamento da realidade regional que vivemos no 
Centro Oeste, uma realidade complexa de concentração de terras, do agronegócio que explora, 
envenena, mata, da violência no campo, da luta pela demarcação de terras indígenas, junta-
mente com a constante retirada de direitos da classe trabalhadora. Todos esses problemas 
estruturais se somam ao contexto de baixo índice de sindicalização (somente 370 sindicatos 
na região) e nos estimula a reafirmar nossos compromissos:

• Reafirmar a Pedagogia do Cerrado no contexto das lutas de classes, a 
importância da formação regional realizada pela ECO/CUT e o seu papel 
fundamental para o movimento sindical e para as CUT’s da região;

• Dar continuidade às atividades da PNF/CUT participando, articulando 
e mobilizando as atividades, programas e projetos da Rede Nacional de 
Formação da CUT;

• Contribuir com as reflexões e ações para a ampliação das filiações, na 
tentativa de trazer as categorias tradicionais e ampliar as bases com os 
“novos” trabalhadores(as);

• Ampliar os espaços de participação dos trabalhadores(as) rurais, do se-
tor privado, das mulheres, jovens, pessoas com deficiência, homossexuais 
e indígenas;

• Articular, criar e organizar um Observatório dos Trabalhadores e Traba-
lhadoras que possibilite um levantamento de dados econômicos e sociais 
para subsidiar o movimento sindical da região e propondo reflexões sobre 
o desenvolvimento regional, sustentabilidade, ampliação dos processos 
de filiação, sindicalização e mais interlocução com as bases sindicais;

• Buscar parcerias/projetos com entidades e demais movimentos (Econo-
mia Solidária e Territórios Rurais e da Cidadania);

• Apoiar as CUT’s e Sindicatos da Região na realização da formação de 
base, na articulação e mobilização para as ações da Rede Nacional de 
Formação e na realização das Plenárias;

• Dar continuidade às atividades virtuais, na defesa da vacina para todos e 
todas, até que a pandemia esteja controlada e que possamos retomar com 
segurança às atividades presenciais.
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POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO, 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E A EXPERIÊNCIA DA 
ESCOLA DE TURISMO E HOTELARIA CANTO DA ILHA
Por: Rosana Miyashiro e Aline Salami

A Escola de Turismo e Hotelaria Canto da Ilha (ETHCI) integra a Rede Nacional de Formação 
da CUT e nas últimas duas décadas consolidou uma concepção emancipadora da educação 
profissional, construída a partir da Política Nacional de Formação da Central.

Desde o 5º Congresso Nacional da CUT (1996), a Central tem em suas resoluções um posi-
cionamento e uma compreensão da educação profissional não restrita meramente à prepara-
ção técnica para o mercado de trabalho. 

A proposta de Educação Integral se constitui a partir de princípios e fundamentos teóricos 
e metodológicos da educação popular, envolvendo as várias dimensões dos sujeitos e da for-
mação (política, econômica, cultural, social), em sintonia com as realidades e necessidades 
dos trabalhadores:

Concebida como um dos princípios para qualificação dos trabalhadores no âmbito da Polí-
tica Nacional de Formação da CUT, a Educação Integral pressupõe a articulação permanente 
das dimensões de Escolarização, Formação Política e Sindical e Formação Profissional, numa 
perspectiva de qualificar os sujeitos não apenas para o mercado de trabalho, mas, sobretudo 
para a tomada de consciência crítica perante as transformações no mundo do trabalho, a reali-
dade política-econômica e social do país, como também a importância da organização sindical 
tendo em vista o fortalecimento da cidadania. (8º Concut, 2003, p. 101)

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

Para situar o debate da Educação Profissional no contexto da 4ª Revolução Industrial, é ne-
cessário considerar:

• A tendência crescente de integração entre as esferas da produção e da circulação das mer-
cadorias no processo de valorização do capital;

• A destruição das barreiras de regulação da proteção social do trabalho que impacta nas 
formas de organização da classe trabalhadora;

• A reestruturação produtiva atual submete a força de trabalho a uma intensificação das ta-
xas de exploração com a introdução das Tecnologias de Informação e Comunicação-TIC´s 
em vários ramos de atividade;

• O discurso hegemônico das competências digitais que busca construir consensos sobre a 
necessidade de  “modernização” das relações de trabalho e da qualificação de novo tipo, 
no contexto do trabalho presencial e não presencial mediado pelas tecnologias digitais.
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O discurso ideológico dominante sobre o futuro do trabalho onde os robôs integrados em 
sistemas ciberfísicos substituindo o trabalho humano (como a internet das coisas e as empre-
sas-aplicativos) têm sido o eixo da formação profissional hegemônica que tem exercido um pa-
pel crucial na subjetividade dos/as trabalhadores/as. Esta, trabalha alinhada ao capital e seus 
aparelhos ideológicos que tentam inculcar na nova geração proletária, principalmente através 
dos processos formativos, o ideário da necessidade de atualização incessante consonante 
com a velocidade das inovações tecnológicas da era digital. 

Diante dos impactos das novas tecnologias no mundo do trabalho no contexto da nova 
morfologia do trabalho, a educação profissional configura-se num espaço importante  de dis-
puta para o fortalecimento da organização coletiva dos trabalhadores e a luta pelo direito ao 
trabalho decente. É com estas intencionalidades que o projeto político-pedagógico da ETHCI 
vem atuando como um instrumento na disputa da consciência de classe com trabalhadores 
não organizados (seja nos trabalhos informais ou formais precarizados como o trabalho inter-
mitente e pejotizado). Este contingente de trabalhadores constitui-se principalmente por mu-
lheres, jovens, imigrantes, população negra e por trabalhadores com pouco acesso à educação 
básica e profissional. 

Educação integral,  trabalho como princípio educativo 
versus a panacéia das competências

A Educação Integral, ao colocar o trabalho como princípio educativo, busca se constituir 
numa proposta de educação profissional promotora da apropriação de conhecimentos técni-
cos, específicos, a partir da valorização dos saberes e experiências das educandas e educan-
dos da classe trabalhadora. 

Esse princípio e a prática da educação popular promovem a ampliação das leituras de mun-
do e criticidade em relação à situação precária de trabalho e de vida. Faz isso a partir do des-
velamento das contradições entre capital e trabalho no mundo do trabalho contemporâneo.

Essa perspectiva se contrapõe à noção de competência. Tal discurso reafirma a adaptação 
dos indivíduos às instabilidades/precariedade do trabalho, naturalizando as relações sociais 
como algo dado e determinado pelas inovações tecnológicas. A noção de competência res-
tringe-se à dimensão instrumental e tecnicista, reforça o individualismo, a meritocracia e a 
competição, moldando a subjetividade da classe trabalhadora à lógica do mercado. Estimula 
o empreendedorismo individual como saída para o crescimento econômico e geração de em-
pregos e renda.
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O discurso da inovação na formação por competências na era digital ancora-se na retórica 
de novos termos como: competências digitais, algoritmos inclusivos, trabalhos colaborativos, 
pensamento crítico para soluções criativas e cocriação, social learning, formação disruptiva 
tecnológica, etc. Tem como estratégia apresentar “novos conceitos” conectados à economia 
digital para a formação do futuro. Busca o engajamento ideológico dos trabalhadores na es-
tratégia da empresa, por meio da propaganda de desenvolvimento de talentos, colaboração e 
trabalho em equipe, sob os valores e metas definidos no modelo de competências.

A panaceia das competências retoma o velho debate da relação direta entre formação e 
emprego com o discurso de que a falta de mão de obra qualificada impede a inovação das em-
presas e o desenvolvimento econômico-sustentável. O debate sobre as desigualdades sociais, 
opções políticas neoliberais dos governos e os conflitos entre capital e trabalho são secunda-
rizados ou mesmo ocultados. 

Por isso, mais do que nunca, necessitamos reafirmar os princípios da Educação Popular e 
Integral com o legado de Paulo Freire, principalmente em relação a não neutralidade da educa-
ção e a explicitação de suas intencionalidades, ou seja, a serviço de quem, do quê e para quê 
estão voltadas a proposta de competências e a proposta de educação integral?

É importante frisar que alguns autores que balizam a proposta da ETHCI apontam para uma 
crescente desqualificação e expropriação do saber dos trabalhadores pelo capital, pois

A história do trabalho mostra uma prática do capital tentando equacionar o pro-
blema da qualificação e da competência como uma qualidade individual, manipu-
lável para a disciplinação e o controle da maioria e a premiação de uma minoria... 
entretanto, a história do trabalho mostra, também, as permanentes pressões do 
movimento operário para impor limites a essa prática, alterando o uso individual da 
qualificação... O movimento operário vem tentando fazer da qualificação um ele-
mento de unificação do coletivo operário... que faz parte de qualificações profissio-
nais adquiridas e praticadas por coletivos de trabalhadores (ARROYO, 1991, p. 208).

Dessa forma, a CUT como entidade representativa da classe trabalhadora tem o papel de 
intervir na educação profissional para que esta esteja a serviço dos interesses imediatos e his-
tóricos da classe trabalhadora.

Apresentamos a seguir alguns aspectos que explicitam as diferenças entre a concepção da 
educação profissional no Modelo de Competências e na Educação Integral para desmistificar 
as armadilhas do discurso hegemônico.
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MODELO DE
COMPETÊNCIAS

EDUCAÇÃO
INTEGRAL

Formação voltada para a adaptação às 
incertezas do mercado de trabalho no 
contexto das mudanças tecnológicas 

Formação voltada à compreensão crítica 
das transformações tecnológicas

e desalienação do trabalho (incorpora
as dimensões  da cultura, trabalho,

ciência e tecnologia).

Formação operacional/simplificada com 
ênfase no saber-agir, saber-fazer, saber- 

ser, saber-saber, saber-conviver

Formação crítica com apropriação dos 
conteúdos técnicos integrados a realidade 

do mundo do trabalho contemporâneo

Visão unilateral dual / formação geral 
X técnica / ênfase na fragmentação 
do conhecimento para resolução de 

problemas no local de trabalho

Visão integral, omnilateral e politécnica / 
ênfase na compreensão da totalidade

do processo produtivo tendo o trabalhador 
como sujeito histórico na conquista

de direitos

A formação centrada no “ser humano” 
voltado ao consumismo e produtividade 

reforçando a lógica do individualismo 

A formação centrada no ser humano na 
perspectiva da transformação social por 

meio de um projeto coletivo
para a melhoria das condições

de trabalho e de vida

Discurso da empregabilidade e da
escassez de mão de obra qualificada
como justificativa do desemprego

Desconstrução da relação direta entre 
formação e emprego apresentando as 

causas do desemprego como resultado de 
uma política econômica e social
e não como culpa do trabalhador

não ter qualificação

Discurso da meritocracia cujo sucesso 
depende da vontade e dedicação individual

Desconstrução da falácia de igualdade 
de oportunidades mostrando que 

as desigualdades são pilares para o 
funcionamento do sistema capitalista

Valorização do saber do trabalhador para 
aumentar a produtividade da empresa

Valorização do saber do trabalhador numa 
perspectiva emancipatória

Autonomia do trabalhador voltada à pró-
atividade na resolução de problemas para 

aumento da produtividade 

Autonomia voltada à superação
da submissão do trabalhador

Trabalho em equipe, co-criação e 
colaboração para alcançar maior 

produtividade através da busca do 
engajamento dos trabalhadores às metas e 

valores da empresa.

Trabalho em equipe para a construção de 
novas práticas sociais e de solidariedade 

intra-classe e estímulo à organização 
coletiva para conquista de melhores 

condições de trabalho para todos

Inserção dos termos “associado” 
e “colaborador” em detrimento de 
“trabalhador” como estratégia de 

ocultamento do antagonismo de interesses 
entre capital e trabalho

Problematização dos termos que diluem 
a identidade da classe trabalhadora, 

buscando visibilizar as condições 
concretas de trabalho para a unificação 

dos trabalhadores 

Reforço das pautas identitárias 
(feminismo, racismo e diversidade sexual) 

sob o discurso da “humanização do 
capitalismo” para ampliação do mercado 

segmentado de produtos e serviços

Compreensão de que a exploração de 
gênero, raça, LGBTQIA+ não se dissocia da 

luta de classes no capitalismo

Pensamento crítico e criatividade 
para gerar novos produtos e serviços 

coadunados com a lógica de acumulação 
capitalista

Pensamento crítico e criatividade para 
a compreensão das relações sociais 

e construção de novas formas de 
organização da classe trabalhadora

Ideário de talento, sucesso e carreira 
como “promessa” para adesão ideológica 
do trabalhador à cultura da empresa e a 
reprodução social da lógica do capital

Reconhecimento dos conhecimentos 
dos trabalhadores como possibilidade 

realização pelo trabalho
e da desconstrução da ideologia

dos vencedores que opera
na fragmentação de classe 

Crítica à obsolescência do conhecimento 
e dos métodos da educação tradicional 
não pautado na inovação tecnológica 
(pedagogia do aprender a aprender)

Defesa do conhecimento historicamente 
acumulado integrado à realidade concreta 

do trabalho buscando desmistificar o 
determinismo tecnológico 



NOV21|  135 |

MODELO DE
COMPETÊNCIAS

EDUCAÇÃO
INTEGRAL

Formação voltada para a adaptação às 
incertezas do mercado de trabalho no 
contexto das mudanças tecnológicas 

Formação voltada à compreensão crítica 
das transformações tecnológicas

e desalienação do trabalho (incorpora
as dimensões  da cultura, trabalho,

ciência e tecnologia).

Formação operacional/simplificada com 
ênfase no saber-agir, saber-fazer, saber- 

ser, saber-saber, saber-conviver

Formação crítica com apropriação dos 
conteúdos técnicos integrados a realidade 

do mundo do trabalho contemporâneo

Visão unilateral dual / formação geral 
X técnica / ênfase na fragmentação 
do conhecimento para resolução de 

problemas no local de trabalho

Visão integral, omnilateral e politécnica / 
ênfase na compreensão da totalidade

do processo produtivo tendo o trabalhador 
como sujeito histórico na conquista

de direitos

A formação centrada no “ser humano” 
voltado ao consumismo e produtividade 

reforçando a lógica do individualismo 

A formação centrada no ser humano na 
perspectiva da transformação social por 

meio de um projeto coletivo
para a melhoria das condições

de trabalho e de vida

Discurso da empregabilidade e da
escassez de mão de obra qualificada
como justificativa do desemprego

Desconstrução da relação direta entre 
formação e emprego apresentando as 

causas do desemprego como resultado de 
uma política econômica e social
e não como culpa do trabalhador

não ter qualificação

Discurso da meritocracia cujo sucesso 
depende da vontade e dedicação individual

Desconstrução da falácia de igualdade 
de oportunidades mostrando que 

as desigualdades são pilares para o 
funcionamento do sistema capitalista

Valorização do saber do trabalhador para 
aumentar a produtividade da empresa

Valorização do saber do trabalhador numa 
perspectiva emancipatória

Autonomia do trabalhador voltada à pró-
atividade na resolução de problemas para 

aumento da produtividade 

Autonomia voltada à superação
da submissão do trabalhador

Trabalho em equipe, co-criação e 
colaboração para alcançar maior 

produtividade através da busca do 
engajamento dos trabalhadores às metas e 

valores da empresa.

Trabalho em equipe para a construção de 
novas práticas sociais e de solidariedade 

intra-classe e estímulo à organização 
coletiva para conquista de melhores 

condições de trabalho para todos

Inserção dos termos “associado” 
e “colaborador” em detrimento de 
“trabalhador” como estratégia de 

ocultamento do antagonismo de interesses 
entre capital e trabalho

Problematização dos termos que diluem 
a identidade da classe trabalhadora, 

buscando visibilizar as condições 
concretas de trabalho para a unificação 

dos trabalhadores 

Reforço das pautas identitárias 
(feminismo, racismo e diversidade sexual) 

sob o discurso da “humanização do 
capitalismo” para ampliação do mercado 

segmentado de produtos e serviços

Compreensão de que a exploração de 
gênero, raça, LGBTQIA+ não se dissocia da 

luta de classes no capitalismo

Pensamento crítico e criatividade 
para gerar novos produtos e serviços 

coadunados com a lógica de acumulação 
capitalista

Pensamento crítico e criatividade para 
a compreensão das relações sociais 

e construção de novas formas de 
organização da classe trabalhadora

Ideário de talento, sucesso e carreira 
como “promessa” para adesão ideológica 
do trabalhador à cultura da empresa e a 
reprodução social da lógica do capital

Reconhecimento dos conhecimentos 
dos trabalhadores como possibilidade 

realização pelo trabalho
e da desconstrução da ideologia

dos vencedores que opera
na fragmentação de classe 

Crítica à obsolescência do conhecimento 
e dos métodos da educação tradicional 
não pautado na inovação tecnológica 
(pedagogia do aprender a aprender)

Defesa do conhecimento historicamente 
acumulado integrado à realidade concreta 

do trabalho buscando desmistificar o 
determinismo tecnológico 
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“Acreditamos que a educação sozinha não transforma a sociedade, 
sem ela tampouco a sociedade muda.

Se a nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida 
e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito 

e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação, 
não temos outro caminho senão viver a nossa opção.

Encarná-la, diminuindo, assim, a distância 
entre o que dizemos e o que fazemos”.

Paulo Freire

NOSSA HISTÓRIA: A FORMAÇÃO SINDICAL EM REDE ESTADUAL

A Escola Sindical São Paulo foi fundada em agosto de 1993, como parte da estratégia da 
Política Nacional de Formação da CUT de criar uma rede própria de formação sindical, por meio 
de escolas sindicais estruturadas em todas as regiões do país. E já se vão 28 anos contribuindo 
com a formação sindical no estado de São Paulo e também em nível nacional.

A partir de 1999, a Escola passou a combinar a atuação no campo sindical com o campo 
das políticas públicas, elaborando e executando programas de educação dos trabalhadores e 
trabalhadoras, como por exemplo Educação de Jovens e Adultos-EJA e Movimento de Alfabe-
tização de Jovens e Adultos- MOVA, qualificação profissional, formação de conselheiros e eco-
nomia solidária. Todas essas ações estiveram e estão articuladas com os princípios da CUT na 
luta por conquistas imediatas e históricas da classe trabalhadora.

Ao longo de três décadas, milhares de trabalhadores e trabalhadoras, dirigentes sindicais 
e lideranças populares, do campo e das cidades passaram por formação sindical. Foram cur-
sos, seminários, encontros e também a execução de projetos. 

Esse acúmulo de experiências ampliou o desafio da formação sindical para enfrentar a 
reestruturação produtiva do capital em sua nova fase, com a reforma trabalhista e, atualmente, 
no enfrentamento aos ataques do atual governo que não tem compromisso com a classe tra-
balhadora, retirando direitos historicamente conquistados. 

Por: Fábio Godoy

ESCOLA SÃO PAULO E A 
POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO
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Fazemos parte de um projeto pedagógico inserido nas lutas e disputas, trazendo conosco 
a história herdada da classe trabalhadora, que nos orienta, inspira, fortalece e nos dá esperan-
ça para continuarmos lutando diante dos desafios atuais. Neste sentido, as contribuições de 
Paulo Freire sempre estiveram presentes em nossas propostas e no desenvolvimento de nossa 
formação sindical  dos nossos cursos. É preciso ter uma reflexão sobre si, sobre o seu mundo, 
associada a sua ação. Essa percepção social que a formação deve conduzir o trabalhador para 
que se enxergue como cidadão gerador de riquezas e bem estar social. 

Neste contexto também a democracia, como sempre advertiu Paulo Freire, antes de ser 
um regime político, caracteriza-se, sobretudo, por forte dose de transitividade da consciência 
no comportamento do trabalhador e da trabalhadora. Transitividade que não nasce nem se 
desenvolve a não ser dentro de certas condições em que o trabalhador e a trabalhadora sejam 
lançados no debate, ao exame de seus problemas comuns, em que todos e todas reflitam e 
participem. 

Assim, buscamos com outras secretarias, realizar parcerias na transversalidade de te-
mas que permeiam a classe trabalhadora. Com a Secretaria de Combate ao Racismo e a Uni-
versidade Federal do ABC (UFABC), foi possível a realização do curso em “Desigualdades ra-
ciais no mundo do trabalho: as consequências da ideologia racista”. O curso  foi uma iniciativa 
piloto voltada para dirigentes e ativistas sindicais do estado de São Paulo. Em parceria inédita 
com a UFABC, que ocorreu na sede da CUT, na região central de São Paulo, antes da pandemia. 

Com a Secretaria de Políticas Sociais, desenvolvemos o curso “Diversidade Sexual e o 
Mundo do Trabalho” que teve como  objetivo reforçar as atividades temáticas do curso de “Or-
ganização e Representação Sindical de Base”, contribui na politização de nossos dirigentes 
para combater os discursos de ódio e de “privilégios”. A temática foi trabalhada a partir do 
referencial dos direitos humanos enquanto direito das pessoas, utilizando dados sobre a LGB-
Tfobia e como essas questões são abordadas. Outra temática foi de como os órgãos e insti-
tuições responsáveis em tratar estas questões lidam com as mesmas (Disque 100, Delegacias 
especializadas, ONGs e, quando existirem, as secretarias de Direitos Humanos), entendendo a 
importância da diversidade sexual na CUT, uma central classista, que debate os ataques que 
tem acontecido a esta população por diversos grupos.

Em junho de 2019, participamos, em conjunto com outras escolas sindicais da Oficina 
Pedagógica, oferecida pela Secretaria Nacional de Formação, em Florianópolis,  para atualiza-
ção dos programas formativos e troca de experiências.

Também naquele ano e diante dos desafios impostos pela nova conjuntura nacional, a 
SNF atualizou a política de formação frente aos novos desafios enfrentados pela classe traba-
lhadora tanto em nível conjuntural como estrutural, presente nas transformações aceleradas 
na dinâmica do mundo do trabalho. Assim, realizamos a 4ª Conferência Nacional de Formação, 
que teve como objetivo atualizar o Plano Nacional de Formação a partir dos princípios presen-
tes no projeto político e organizativo da CUT.
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A fase nacional da Conferência foi antecedida pelas etapas local e estadual, para um 
maior enraizamento das discussões sobre o mundo do trabalho e os desafios da formação.

Na primeira etapa (conferências locais), realizamos 33 em São Paulo e tivemos um total 
de 813 participantes com origem nos diversos ramos, sindicatos, subsedes e coletivos. 

Na Etapa Estadual estiveram presentes 201 delegados/as sendo 108 delegadas e 93 
delegados de 58 sindicatos de todos os ramos. Ambas etapas serviram para aprofundar o 
debate sobre o mundo do trabalho e os desafios da formação sindical no estado. Por fim, na 
etapa nacional da 4ª Conferência, realizada em Belo Horizonte, nossa delegação contou com 
a participação de 41 delegados e delegadas, que estiveram presentes para definir os rumos da 
formação para a próxima gestão.

Tivemos o prazer de participar da formação de dirigentes do FDA, programa realizado 
pelas Escolas Sindicais, sob a coordenação da SNF e em parceria com a Escola de Ciências 
do Trabalho do DIEESE. O Programa de Formação Sindicalismo e Trabalho, Formação de Diri-
gentes Antes, Agora e Amanhã-FDA teve duração de 2 anos, formando 12 cursistas em nossa 
região. 

Ainda em 2019 a Escola Sindical São Paulo colaborou com o 15° Congresso Estadual da 
CUT, auxiliando na elaboração do Caderno Texto, e também em toda sua relatoria. e em janeiro 
de 2020, participamos do Planejamento da nova direção da CUT-SP para a gestão 2020/2023.

Legenda: Planejamento da CUT-SP para a gestão 2020/2023. Foto:?
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FORMAÇÃO SINDICAL NA ESCOLA SÃO PAULO DURANTE A PANDEMIA

Realizamos alguns encontros com nossa Rede Estadual de Formação para debatermos  
a conjuntura atual e refletirmos onde e como a formação poderia desenvolver atividades for-
mativas para orientar a superação dos desafios que surgem diante da pandemia de COVID-19 
e da indústria 4.0, que com sua alta tecnologia e plataformas digitais, dificulta ainda mais as 
relações de trabalho e, para piorar, um alto acúmulo de capital para as grandes corporações de 
tecnologia ( Big Tech) que dominam o mercado. 

Nossa rede de formação, a partir de nossos encontros e reflexões e nossas instâncias 
decisórias, atualizou seu olhar sobre  a classe trabalhadora e vem refletindo sobre o desafio da 
CUT de ampliar sua representação para além dos trabalhadores/as organizados ou assalaria-
dos. A exemplo dos trabalhadores/as de plataformas digitais e que não aceitam a forma de or-
ganização por meio de sindicatos, pois não os entendem  como um instrumento que responde 
a seus anseios e pautas. 

Com o avanço da pandemia, a partir de março de 2020, tivemos que nos reorganizar e 
reinventar. Realizamos a primeira reunião virtual com o Coletivo de Formação, para debatermos 
as novas formas de organização, uma vez que o trabalho presencial, para grande maioria dos/
as trabalhadores/as, estava suspenso. Assim, ao longo do ano, as reuniões do Coletivo de 
Formação se mantiveram, mantendo nossa mobilização e formação através das plataformas 
virtuais. Além disso, estivemos presentes em diversas atividades das Secretarias da CUT-SP,  
dando suporte na relatoria, desenvolvimento das atividades e mobilização através do Coletivo 
de Formação. 

Já em 2021, em comemoração do Centenário de Paulo Freire, realizamos a atividade das 
“Quartas Freirianas”, que propusemos a leitura e debate da obra “Pedagogia do Oprimido”: de-
safios do Movimento Sindical e da nossa Formação CUTista, contamos com a participação da 
Presidenta da APEOESP e deputada estadual Maria Izabel Azevedo Noronha, Professora Bebel, 
e de Artur Henrique da Silva Santos, ex presidente da CUT e atual Diretor Executivo da Fundação 
Perseu Abramo. 

Com o objetivo de aproximar o sindicalismo CUTista da juventude trabalhadora realiza-
mos os encontros regionais e estadual de juventude, um projeto que envolve as Secretarias de 
Juventude, Formação e Internacional da CUT em parceria com a DGB (Central Sindical Alemã). 
O projeto visa buscar a participação de jovens nas estruturas sindicais, contribuindo com uma 
sociedade mais igualitária e justa, na qual a juventude tenham suas demandas específicas 
atendidas, direitos garantidos e ampliados para a parcela da classe trabalhadora mais precari-
zada e atingida na atual conjuntura. 

Ainda em 2021, com o agravamento da pandemia e a manutenção das medidas de  iso-
lamento social, desenvolvemos em formato digital o curso de Meio Ambiente, realizado em 
parceria com o Sindsep.
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Atendendo à transversalidade dos temas de nossa organização,  em especial o de Transição 
Justa, estabelecemos como objetivos: 

• Sensibilizar os trabalhadores para os diversos aspectos das crises ambien-
tais em marcha no Brasil e no Mundo; 

• Assinalar as relações entre o modo de produção e de consumo adotados no 
atual estágio histórico da humanidade, a geração e o agravamento das crises 
ambientais em curso; 

• Apontar as perspectivas, as necessidades e o papel dos trabalhadores/as 
para um mundo ecologicamente mais equilibrado;

• Ressaltar o lugar do setor público para articular os esforços para evitar o 
colapso ambiental no planeta; 

• Apontar possibilidades de ações e envolver os trabalhadores participantes 
do curso nas lutas para a superação das crises.

ESPERANÇAR SEMPRE

Em busca de fortalecermos nossa rede, nos inspiramos na pedagogia  de Paulo Freire, na 
defesa do diálogo. Acreditamos que todo trabalhador e trabalhadora pode ser dirigente e pode 
ser formador e formadora. Sabemos que ninguém constrói nada sozinho como também que 
a educação sozinha não transforma a sociedade, mas sem ela, tampouco a sociedade muda. 

É nos espaços de formação que nos fortalecemos para disputar e conquistar a hegemonia 
política e superar de vez velhas forças escravistas e patriarcais, visando construir uma 
sociedade justa, plena de igualdade social e a serviço de homens e mulheres que com seu 
trabalho produzem riquezas para o nosso país. 

Para nós da Escola Sindical São Paulo precisamos continuar lutando, movidos pela espe-
rança do esperançar, pois educar-se é impregnar de sentido cada momento da vida, em cada 
ato cotidiano. 

Nossos desafios ainda são grandes com a atual conjuntura, onde a Formação passa a ter 
um papel ainda mais necessário na provocação dos debates sobre a organização dos/das 
trabalhadores/as. Cada dia nos desafiamos na luta incessante por melhores condições de vida 
para a classe trabalhadora, onde, com certeza, a Formação sempre estará presente. 
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Quartas Freirianas

Não poderíamos encerrar este texto sem homena-
gear nossa companheira Márcia Pinatti (in memorian), 
nossa querida Marcinha. Por quase quinze anos  Mar-
cinha contribuiu na formação CUTista com empenho, 
dedicação, amorosidade e dialogicidade. Em 13 de se-
tembro de 2021, Marcinha fez sua passagem e deixou 
um imenso legado para toda a nossa Rede de Forma-
ção e no fortalecimento do movimento sindical em São 
Paulo, onde colaborou na formação de base de muitas 
lideranças da classe trabalhadora. 

MÁRCIA PINATTI, PRESENTE!!!!

Encontro Juventude
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FORMAÇÃO SINDICAL PELA VIDA, 
PELO TRABALHO E PELO DESENVOLVIMENTO 
DO NORDESTE BRASILEIRO 

Por: Emanoel Sobrinho

OLHAR DA FORMAÇÃO SOBRE O CENÁRIO ATUAL
A experiência da classe trabalhadora nordestina sofreu profundas transformações desde 

o golpe de Estado de 2016, que interrompeu o mandato da presidenta Dilma Rousseff. De lá 
pra cá, estamos enfrentando um processo sistemático de desinvestimento em políticas públi-
cas, com o desmonte de empresas públicas na região, como a Petrobras, o Banco do Brasil, a 
CONAB, entre outras estatais; a restrição ao acesso de recursos indispensáveis ao combate à 
pandemia de covid-19, como os insumos hospitalares, a manutenção de leitos do SUS, as va-
cinas para imunização contra o novo coronavírus; e o aumento do desemprego estrutural que 
tem conduzido a classe trabalhadora à informalidade e à fome. Tais fatores colocam em relevo 
o descaso criminoso do governo federal com a qualidade de vida do povo nordestino.

Diante desta conjuntura desafiadora, a Escola Sindical da CUT no Nordeste Marise Paiva de 
Morais adotou como estratégia da sua ação político-formativa desenvolver processos de educa-
ção sindical que contribuam para a intervenção do sindicalismo CUTista no modelo de desen-
volvimento regional, considerando as dimensões da valorização do trabalho, da democracia e da 
soberania popular, à luz das diretrizes do 13º CONCUT (2019) e sob a orientação do 20º ENAFOR. 
E, com isso, tem-se como perspectiva a construção de um desenvolvimento sustentável para o 
Nordeste, a partir do protagonismo das Estaduais e Ramos da CUT na luta por políticas públicas 
que combatam as desigualdades socioeconômicas atuais e históricas da região.

MANDATO 2019-2023 DA ESCOLA NORDESTE MARISE PAIVA DE MORAIS
O Conselho Político-Deliberativo da Escola Nordeste Marise Paiva de Morais elegeu a atual 

coordenação executiva da Escola em 16 de dezembro de 2019, tendo como desafio dar con-
tinuidade e potencializar o fortalecimento da identidade do Nordeste na Rede de Formação 
Sindical da CUT, em sintonia com o projeto político-organizativo atualizado pela classe traba-
lhadora no 13º CONCUT.

Integram o mandato 2019-2023 da coordenação executiva os sindicalistas: Manoel Messias 
Dias do Vale, agricultor familiar, dirigente da CUT-BA e coordenador geral da Escola Nordeste; 
Paulo Marcelo Lima, trabalhador da construção civil, dirigente do Sintricom (PB) e coordenador 
administrativo da Escola Nordeste; e Josivaldo Souza Martins, professor, secretário estadual 
de formação da CUT-PI e coordenador pedagógico da Escola Nordeste.
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ESCOLA NORDESTE NOSSA HISTÓRIA DE MATRIZ FREIREANA 
Em pouco mais de duas décadas de existência, a Escola Nordeste tem atuado como 

instrumento político-pedagógico da educação integral dos e das trabalhadoras do campo 
e das cidades da região nordestina. Com forte inspiração em princípios e vivências da 
educação popular encarnada por Paulo Freire, várias experiências de formação sindical 
e projetos de elevação de escolaridade e qualificação profissional testemunham a contri-
buição da Escola Nordeste para fortalecimento da organização autônoma, democrática 
e combativa da classe trabalhadora no movimento sindical e nos movimentos populares, 
perspectivando a emancipação dos oprimidos.

“A educação das massas se faz, assim, algo de absolutamente 
fundamental entre nós. Educação que, desvestida da roupagem 

alienada e alienante, seja uma força de mudança e de libertação.”

Paulo Freire em Educação como Prática de Liberdade (1967)
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Essa história se iniciou com a criação do Coletivo Nordeste de Formação da CUT (CO-
NEFOR), em 1987. Este Coletivo se constituiu inicialmente como uma estratégia para 
coordenar e dar enraizamento à Política Nacional de Formação da Central na região, bem 
como para fortalecer a atuação das Secretarias Estaduais de Formação (SEFs) das CUTs 
do Nordeste, seguindo as resoluções do CONCUT de 1986. Naquela época, o CONEFOR 
era integrado pela Secretaria Nacional de Formação (SNF/CUT), pelas SEFs dos Estados 
do Nordeste e pela Escola Quilombo dos Palmares (EQUIP), entidade de educação popu-
lar e apoio aos movimentos sociais.

Em 30 de agosto de 1997, a Escola Sindical da CUT no Nordeste Marise Paiva de Mo-
rais foi fundada, como resultado do acúmulo de experiências formativas e da articulação 
regional das SEFs das CUTs do Nordeste e da SNF/CUT no âmbito do CONEFOR. Seu 
nome presta homenagem à memória da dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Edu-
cação do Rio Grande do Norte (SINTE-RN), Marise Paiva, que participou das articulações 
pela criação da Escola Nordeste e atuou como educadora e coordenadora da entidade.

A FORMAÇÃO NO NORDESTE PRÉ-PANDEMIA
Três ações formativas presenciais foram empreendidas antes do isolamento social provo-

cado pela  contaminação do covid-19 se transformar em pandemia mortífera no Brasil, o que 
nos obrigaria ao isolamento e distanciamento social. 

Em fevereiro de 2020, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público 
Federal no estado do Ceará (SINTSEF-CE) iniciamos a primeira etapa do Curso de Concepção, 
Estrutura e Prática Sindical que foi uma experiência exitosa e se estendeu para outras regiões, 
como foi o caso da turma regional do Cariri-CE e para outras regiões que compõem a base de 
representação do SINTSEF no estado.

Ainda nesse período, a Escola Nordeste realizou o CONEFOR (Coletivo Nordeste de Forma-
ção), com a participação das SEFs, e Ramos com representação na Central no Nordeste e da 
SNF/CUT, em Recife-PE. Nesta ocasião, deliberou-se pela realização da etapa Nordeste do 20º 
Encontro Nacional de Formação da CUT para debater e apontar diretrizes e ações para os Pla-
nos Regional e Nacional de Formação da Central.

Também em março de 2020, a CUT-BA reuniu o seu Coletivo Estadual de Formação na ca-
pital baiana. Contando com o apoio pedagógico da Escola NE da CUT, esta atividade visou or-
ganizar a política de formação no estado após a realização do Congresso Estadual da CUT-BA.

A CONSTRUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO DO NORDESTE 
DURANTE A PANDEMIA

Com o isolamento social tivemos que transferir nossa formação e a ação sindical para o 
espaço das novas tecnologias. A pandemia de covid-19 obrigou-nos a participar e desenvol-
ver atividades formativas remotas.  De nossa orientação Freireana precisamos considerar os 
inéditos viáveis, destacados por Paulo Freire, o de tornar viável o novo momento que a classe 
trabalhadora estava enfrentando. 
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A utilização das plataformas digitais evidenciou ao mesmo tempo a potencialidade da ação 
sindical formativa na internet, mas também denunciava as desigualdades de acesso a equipa-
mentos adequados e à internet na região Nordeste, além dos desafios de lidar com o pouco 
afeto provocado pelo espaço virtual, atinentes ao teletrabalho e ao home-office.

O curso Moodle, coordenado nacionalmente pela SNF/CUT, abriu caminho para o uso forma-
tivo de plataformas digitais no âmbito da Rede Nacional de Formação. Pela turma do Nordeste, 
mais de 20 dirigentes sindicais concluíram o percurso formativo e a maioria se integrou ao 
Coletivo Nacional de Educadores Digitais, coordenado gestado pela SNF. 

No contexto digital da formação sindical, a Escola Nordeste participou das etapas do 20º 
Encontro Nacional de Formação da CUT (ENAFOR). Realizamos de forma virtual a etapa regio-
nal (CONEFOR) que foi preparatória para a etapa nacional. Em agosto de 2020 foram estabe-
lecidas as diretrizes e ações do Plano Regional de Formação do Nordeste, que compuseram o 
Plano Nacional de Formação da CUT. 

O Plano Regional de Formação tem como objetivo principal contribuir para a intervenção 
do sindicalismo CUTista no modelo de desenvolvimento regional, considerando as dimensões 
da valorização do trabalho, da democracia e da soberania popular. Neste sentido, o Fórum das 
CUTs do Nordeste tem sido um grande aliado da formação e também um espaço estratégico 
que tem realizado debates relevantes para a construção de uma agenda sindical voltada para 
o desenvolvimento regional sustentável.

A tabela abaixo descreve as ações de curto prazo realizadas em 2020 e 2021.

Ações de Curto Prazo Nº de 
participantes

Seminário Regional Nordeste sobre Desenvolvimento, Políticas 
Públicas e Ação Regional (DPPAR), articulado com Fórum das CUTs 
do Nordeste

58
Seminário Regional Reforma Administrativa do Estado brasileiro, 
articulado com o Fórum das CUTs do Nordeste 89
Seminário Regional Eleições Municipais e Plataforma da CUT para 
2020, articulado com o Fórum das CUTs do Nordeste 67
Seminário Regional NE de Combate ao Racismo da CUT: Vidas 
Negras Importam 64
Encontro Regional Nordeste da Juventude da CUT, pelo Projeto 
Educação Sindical e Organização de Jovens Trabalhadores no 
Brasil (CUT-DGB)

67
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Oficina sobre Desenvolvimento Regional do Nordeste: desafio 
da desindustrialização, articulado com o Fórum das CUTs do NE, 
realizada no Fórum Social Mundial 2021 

65
03 Seminários de Formação e Planejamento da Juventude da 
CUT, pelo Projeto Educação Sindical e Organização de Jovens 
Trabalhadores no Brasil (CUT-DGB), nas sub-regiões Sul (AL-BA-SE), 
Norte (CE-MA-PI) e Centro (PB-PE-RN)

178
Ciclo de debates Quartas-Freireanas com tema “Conscientização: 
Legado e ensinamentos de Angicos para o movimento sindical” 118

Para conquistar esse alcance de público, que tem evoluído a cada atividade, a Escola Nordes-
te busca permanentemente o fortalecimento das Secretarias Estaduais de Formação das CUTs 
do Nordeste, animando-as a mobilizar e organizar os Coletivos Estaduais de Formação, além de 
contar com o apoio dos Ramos da Central e com a articulação do Fórum das CUTs do Nordeste.

No médio e longo prazo, o Plano Regional de Formação prevê: 

• Implementar turmas do Curso de Desenvolvimento, Políticas Públicas e 
Ação Regional (DPPAR);

• Acompanhar as turmas estaduais de Organização e Representação Sindical 
de Base (ORSB-Alicerce) e de Gestão Sindical; 

• Desenvolver turmas sub-regionais de Formação de Formadores; 

• Implementar o Curso de Negociação e Contratação Coletiva; 

• Desenvolver uma turma regional do Curso Sindicalismo e Trabalho (FDA).

A Escola Nordeste também tem atuado para potencializar as ações formativas das Esta-
duais da CUT na região, como o Curso de extensão universitária em Educação, Comunicação e 
Política, desenvolvido pela CUT-BA em parceria com UFBA, fruto do TCC apresentado no Curso 
Moodle, que teve como público dirigentes sindicais da Rede de Formação da CUT no Nordeste; 
o Curso de Formação Político-Sindical da CUT-PE, em parceria com a CGIL (central sindical 
italiana), pela plataforma de formação da CUT; o Curso de Formação de Lideranças de Asso-
ciações Produtivas da CUT-SE; e o Curso de Negociação Coletiva da CUT-PB.

Por fim, compartilhamos da esperança de que a nossa formação CUTista seja uma podero-
sa ação cultural através da qual os oprimidos conheçam criticamente a realidade e se organi-
zem para lutar por sua transformação, enquanto classe trabalhadora unida e protagonista da 
sua própria História.
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Reunião do Coletivo Nordeste de Formação da CUT na sede da Escola Sindical 
Marise Paiva de Morais, no dia 13 de março de 2020, Recife-PE

Encontro do Coletivo Estadual de Formação da CUT-BA, realizado no dia 12 
de março de 2020, no auditório do SINDPEC-BA, em Salvador. Participação da 
Direção da CUT-BA e de militantes da formação de sindicatos da capital e do 
interior do estado

Conclusão da Oficina presencial de FF Egressos, Rede de Formação da CUT- 
SEFs da Região Nordeste e Escola Nordeste, novembro 2021. Crédito: Escola 
Nordeste

Conclusão da Oficina presencial de FF Egressos, Rede de Formação da CUT- 
SEFs da Região Nordeste e Escola Nordeste, novembro 2021. Crédito: Escola 
Nordeste

Filiação de associação de pescadoras do Rio São Francisco à CUT no dia 20 de 
novembro de 2020, durante ato simbólico à Consciência Negra, na sede da CUT-
SE, em Aracaju. Durante o evento, a CUT-SE lançou o programa de formação de 
lideranças de associações classistas e cooperativas autênticas



Pa
rq

ue
 N

ac
io

na
l d

a 
Se

rr
a 

da
 C

an
as

tr
a,

 M
in

as
 G

er
ai

s.
 F

ot
o:

 J
ai

ro
 A

bu
d

NOV21 |  148 |

A Escola Sindical 7 de Outubro foi fundada em 30 de agosto de 1987. Concebida para con-
tribuir na formação de  trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade na organização 
do sindicalismo classista, combativo, solidário, pela base e de massas. Trata-se da primeira 
escola sindical da CUT, que tem sua sede administrativa, de salas de aula e alojamento, locali-
zada no bairro de tradição operária do Barreiro, em Belo Horizonte. Sediada na capital mineira, 
a abrangência de suas ações formativas se estendem para os estados do Espírito Santo e Rio 
de Janeiro e para o interior de Minas Gerais.

No seu nome se inscreve a memória do movimento paredista dos trabalhadores da Usi-
minas e populares da região do Vale do Aço mineiro que foram duramente reprimidos pelas 
forças policiais do estado de Minas Gerais, episódio conhecido como Massacre de Ipatinga, 
ocorrido em 7 de outubro de 1963, um prelúdio ao Golpe de Estado, de caráter Empresarial-Mi-
litar, ocorrido no Brasil em 1964.

A CONSTRUÇÃO DO PLANO NACIONAL DE  
FORMAÇÃO E A ESCOLA SINDICAL 7 DE OUTUBRO

Por: Emanoel Sobrinho e André Luan Nunes Macedo
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Atividade formativa no
3° Módulo do Curso de NCC 
com 30 dirigentes sindicais 

certificados, sob coordenação
da Escola 7, com a participação 

das CUTs estaduais e de 
sindicatos dos estados

do RJ, ES e MG, Belo
Horizonte-MG, 10/11/2016.

Foto: Emanoel Sobrinho

A Escola Sindical 7 de Outubro sempre foi palco da formação de sindicatos dos Estados 
do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ao longo de seus 34 anos, realizou diversos 
programas de formação sindical, voltados para trabalhadores na base e dirigentes sindicais, 
ramos e da Central. Ao mesmo tempo seus portões, suas salas e seus dormitórios sempre 
estiveram abertos para o movimento popular e religioso, como também para parcerias com o 
poder público.

DO PRESENCIAL PARA O VIRTUAL

A pandemia de covid-19 obrigou a Escola Sindical a fechar suas portas para as inúmeras ati-
vidades sindicais, encontros dos movimentos populares, reuniões e formações de partidos da 
esquerda, dos processos formativos da Rede Nacional de Formação da CUT, que sempre trouxe-
ram grande movimentação para as salas de aula, corredores, refeitório e áreas de convivência.

Por isso, o último ano tem sido marcado por desafios e novas possibilidades. O contexto 
pandêmico trouxe o prejuízo da ausência e do afeto, que gera tanta esperança coletiva e forta-
lece os laços  nos encontros presenciais. Apesar disso, a Escola 7 e sua equipe tem encarado 
o atual momento de frente, inovando e consolidando novas perspectivas de trabalho por meio 
do uso das plataformas virtuais. 
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A Escola 7 esteve presente, ao longo do ano de 2020, na organização do Seminário Regional 
de Formação da CUT, cujo objetivo era oferecer subsídios para o Seminário Nacional. Para isso, 
contribuiu com a organização dos Encontros de Formação da CUT do Espírito Santo; reuniu-se 
com o Coletivo de Formação do Rio de Janeiro; e, também, ajudou a organizar a reunião do 
Coletivo de Formação de Minas Gerais, consolidando assim, a tão necessária triangulação da 
formação CUTista da Escola 7.

Na etapa regional, foram feitos importantes apontamentos sobre a organização e a repre-
sentação sindical. Além disso, propostas foram formuladas, no sentido de superar os desafios 
de consolidação do Plano Nacional de Formação da CUT. A construção do Seminário Regional 
do 20º ENAFOR ultrapassou a expectativa de número de participantes e possibilitou a primei-
ra experiência regional de um amplo debate sobre o Plano Nacional de Formação na base da 
Escola 7.

A Formação Sindical da Juventude: Futuro do Trabalho foi pioneira na Plataforma Moodle da 
CUT para as juventudes trabalhadoras, contando com a participação de jovens de diversas re-
giões do estado de Minas Gerais. Essa experiência compreende um desdobramento relevante 
do Projeto Educação Sindical e Organização de Jovens Trabalhadores do Brasil, uma iniciativa 
CUT-Brasil e DGB Bildungswerk, e que esteve sob a coordenação das Secretarias Estaduais de 
Formação e de Juventude da CUT Minas Gerais.

A implementação da Formação Sindical da Juventude aconteceu em quatro etapas entre 
agosto e setembro de 2020. Ao longo das etapas foram tratados os temas:

•  Objetivos Estratégicos do Projeto Educação Sindical e Organização 
de Jovens Trabalhadores no Brasil, apresentados pelas Secretarias 
Nacionais de Formação e Juventude da CUT; 

•  vTrabalho, Capitalismo e Juventude, ministrado pela Escola 7, Juven-
tude e Mercado de Trabalho, ministrado pelo DIEESE; 

•  Políticas Públicas de Juventude, ministrado pelo Observatório da Ju-
ventude da UFMG e CESIT/Unicamp.

O ano de 2020 terminou com um saldo positivo, onde a Escola 7 ofereceu cursos de forma-
ção voltados à metodologia de Análise de Conjuntura. Desenvolvida inicialmente em Minas 
Gerais, contou com a produção de um material didático próprio para os cursistas. A partir des-
se material, foram problematizados os conceitos-chave e metodologias para uma análise bem 
sucedida da conjuntura por meio de oficinas coletivas. Trata-se de uma ferramenta que busca 
“ler o mundo” no sentido genuíno da expressão freireana, uma vez que busca entender com 
maior firmeza os objetivos, os adversários e os aliados numa determinada situação a partir das 
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conclusões e decisões tomadas pelo corpo coletivo. Com a experiência bem sucedida deste 
curso, foi incluído no calendário regional a realização de uma formação sobre o tema em 2021.

Em 2021, conseguimos elaborar um calendário regional das atividades. No momento em 
que escrevemos, todos os três estados estão sendo contemplados com cursos de Concepção, 
Estrutura e Prática Sindical (CEPS). Nele discutimos categorias-chave de reflexão do movimen-
to sindical, como autonomia sindical e socialismo segundo a perspectiva CUTista. A discussão 
de tais categorias também veio acompanhada de um entendimento da história do movimento 
sindical antes e após o surgimento do Novo Sindicalismo. Para o próximo CEPS, temos como 
meta a realização de uma Turma Regional. 

Por fim, a Escola está a todo vapor, criando pontes com as Secretarias Estaduais de Juven-
tude e Formação para a elaboração dos Seminários Estaduais da Juventude, um projeto de 
parceria internacional com nossos parceiros alemães, a DGB- BILDUNGSWERK. Realizamos 
nos dias 22 e 23 de abril a etapa estadual do Espírito Santo; nos dias 12 e 13 de maio a etapa 
de Minas Gerais; e 27 e 28 de maio a etapa do Rio de Janeiro e no segundo semestre de 2021 
as oficinas para a realização do plano de ação.

Dirigentes exibem seus 
certificados do curso de NCC, 

na Escola 7 de Outubro,
Belo Horizonte-MG, 

02/09/2016. 
Foto: Acervo ECO/CUT
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CONCEPÇÃO E PRINCÍPIOS DA POLÍTICA NACIONAL 
DE FORMAÇÃO DA CUT: UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE 

Responsável: Tácito Pereira

Sempre que falamos sobre a concepção e princípios da formação CUTista passa em nosso 
imaginário que nasceram prontos e juntos com a criação da CUT em 1983. A Política Nacional 
de Formação da CUT não nasce pronta, ela é fruto de um longo processo de debates, reflexões, 
acúmulo e amadurecimento da formação sindical, sob a orientação da educação popular.

Esse processo contou e conta com a contribuição de diversos companheiros e companhei-
ras, de diversos territórios, origens e formação e que, ao longo desses 38 anos de CUT, aju-
daram a construir a concepção de formação sindical da CUT e também no balizamento dos 
princípios dessa formação.

Este texto, e a atual edição da Revista Forma & Conteúdo procurar fazer uma singela home-
nagem a três educadores que em seu tempo e à sua maneira deram suas contribuições nesse 
processo.

JOÃO FELÍCIO E A CENTRALIDADE DA FORMAÇÃO 
PARA O PROJETO POLÍTICO-ORGANIZATIVO

Em sua 13ª edição, a Plenária Nacional da CUT 2021, faz uma justa homenagem a João Fe-
lício, professor de formação e dirigente da APEOESP, da Direção Nacional da CUT e Presidente 
no ano de 2000 e de 2005. João Felício sempre foi um grande incentivador da formação sindi-
cal. Em entrevista a F&C nº 11 de 2002, ele afirmava que:

“...não tenho dúvidas de que a Formação desenvolve um papel fundamental no fortale-
cimento da nossa Central à medida em que abarca um leque muito amplo de dirigentes, 
educadores e, principalmente, de trabalhadores que estão excluídos do mercado de tra-
balho formal.” 

Para João a formação sindical CUTista não podia envolver somente aqueles e aquelas que es-
tavam nos sindicatos, mas também quem estava fora da estrutura sindical. Ele sempre destacava 
que a formação sindical da CUT, como toda educação libertadora, precisava ser processual, pois 
reconhecia que “os sindicatos estão passando por um processo muito grande de renovação 
nas direções”, a maioria composta de dirigentes que não participaram da luta contra a ditadura 
militar, contra o autoritarismo da Estrutura Sindical Oficial, que não participaram da luta pela 
democratização, enfim, que não viveram a história de construção da CUT. 



OUT21|  153 |

João Felício sempre destacou que a nossa Política Nacional de Formação deveria priorizar 
a formação de quadros, mas principalmente de dirigentes que estavam iniciando a militância e 
não conheciam a história e concepção sindical da CUT. Obrigada, João, nossa rede nacional de 
Formação continuará o seu legado. João Felício, presente!

PEDRO PONTUAL: VINCULAR A EDUCAÇÃO POPULAR 
AO PROJETO POLÍTICO DOS TRABALHADORES

Um grande educador popular que esteve presente no início da construção da Política Nacio-
nal de Formação foi Pedro Pontual. Que contribuiu com a edição nº 01 de F&C no ano de 1990. 
Pedro participou ativamente dos movimentos que antecederam a fundação da CUT, ainda nas 
mobilizações e reflexões na ANAMPOS (Articulação Nacional dos Movimentos Populares e 
Sindicais) e com a fundação da CUT passou também a contribuir com a construção da PNF.

Em 1990 destacava a importância da vinculação dialética das práticas de formação com o 
projeto político dos trabalhadores, não sendo possível fazer uma formação sindical apartada 
de um projeto político maior, um projeto de uma sociedade socialista. Naquela edição da F&C, 
Pontual destacava que: “...o advérbio ao mesmo tempo é a palavra chave para mostrar que 
apenas a educação não é a alavanca da transformação social. No entanto, esta transformação 
não se faz sem a educação”1. Assim, não se pode conceber um movimento sindical combativo 
sem formação sindical.2

Para Pedro Pontual, a formação sindical da CUT já surge na prática da educação popular, 
baseada nos princípios freireanos. Ressalta que, na atualidade, o projeto político se transfor-
mou em uma questão mais complexa por conta do “mundo das incertezas”. Em decorrência 
não pode ser elaborado por uma “vanguarda esclarecida”, mas a partir de um amplo processo 
de participação social, a partir de uma articulação dialética entre a teoria e a prática da classe 
trabalhadora. Uma lição que já nos ensinava Paulo Freire: não podemos marchar à frente ou 
atrás da classe trabalhadora, mas lado a lado na luta pela construção de uma sociedade com 
justiça social.

PAULO FREIRE: MUDAR É DIFÍCIL, MAS É POSSÍVEL

Em 2021, celebramos o centenário do nascimento de Paulo Freire. Esse educador é referên-
cia para a construção de nossa Política Nacional de Formação. 

Ainda na década de 1980, para além de sua grande obra, Freire contribuiu também com re-
flexões, debates e em atividades formativas que foram essenciais para subsidiar a concepção 
e os princípios da PNF. Em Pedagogia do Oprimido (1968) ele nos chama a atenção para a 
relação entre teoria e prática, ressaltando uma pedagogia da práxis. 

1 Revista Forma e Conteúdo, Edição nº 01, pág. 15
2 Pedro Pontual, nesta Edição nº 20 de F&C, a primeira em formato digital, nos brinda com uma excelente entrevista concedida ao jornalista André 
Accarini ....... (página...) em que atualiza essas reflexões sobre a PNF após 30 anos
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As diversas práxis propostas por Paulo Freire irão contribuir na construção dos Princípios 
da PNF, das quais se destacam: a práxis libertadora (Atividade trans-formadora); a práxis au-
têntica (Ação e reflexão); a práxis revolucionária (Processo de profundas e radicais transfor-
mações) e a práxis verdadeira (Direito universal da palavra que trans-forma e recria o mundo. 
Desse modo Freire nos ensina que o/a educando/a não é objeto, é sujeito de sua própria his-
tória, e na educação popular a relação estabelecida entre formadores/as e trabalhadores/as e 
dialógica, mediada pelo conhecimento.

PRINCÍPIOS DA PNF3

Nossa Central completou, em 28 de agosto de 2021. São 38 anos de existência e resistência, 
na luta pelos interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora brasileira. Nascemos 
fazendo a resistência à ditadura militar.

No Congresso de Fundação (1983) trabalhadores e trabalhadoras compreenderam a neces-
sidade de construir um novo movimento sindical que pudesse articular as lutas mais gerais do 
sindicalismo brasileiro. A CUT nasceu democrática, classista e de luta, com a perspectiva de li-
berdade e autonomia sindical, que pudesse construir a unidade na diversidade e na ação, a uni-
dade com os movimentos populares, independentes de governo, patrões, religiões e partidos 
e de base. Esses são os princípios fundantes de nossa Central e que, em 1986, no 2º ConCUT, 
orientaram a construção de uma proposta de formação sindical.

Os delegados do No 2º ConCUT estabeleceram a formação como prioridade:

“definir uma proposta de formação voltada para as direções e lideranças no campo, na pers-
pectiva de formação de quadros dirigentes das lutas e da afirmação de uma consciência clas-
sista, que seja permanente e adequada à realidade do campo”. (2º CONCUT, 1986, pág. 33)4. 

Nascia ali uma proposta de formação sindical permanente, voltada para dirigentes e para 
a base sindical, com perspectiva classista e de “formação de quadros dirigentes destas lutas, 
através da sua instrumentalização teórica e da sua capacitação no planejamento e organiza-
ção do trabalho de base e das lutas de massa”5.

A CUT tem suas origens na educação popular, isso explica o processo pedagógico da cons-
trução de sua proposta metodológica de formação. Como nos ensina Paulo Freire: “Ninguém 
nasce feito. Vamos nos fazendo aos poucos, na prática social de que nos tornamos parte”6. As-
sim a pedagogia da luta inspirou jovens trabalhadores e trabalhadoras a construir uma Central 
combativa e ao longo do tempo a sistematizar seus conhecimentos e desenvolver uma Política 
Nacional de Formação.

Em fevereiro de 1989 foi realizado o 1º Seminário Nacional de Metodologia, promovido pela 
Secretaria Nacional de Formação, com o apoio de diversas outras organizações. O seminário 
foi resultado do acúmulo de debates sobre os princípios para uma política nacional de forma-

3 Para maiores informações acesse: bit.ly/3D6GjxO
4 Disponível em bit.ly/3F5g7Er
5 2º CONCUT, 1986, p. 33
6 FREIRE, Paulo. Política e Educação. São Paulo, Cortez, 2001, pag. 40

https://bit.ly/3D6GjxO
https://bit.ly/3F5g7Er
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ção para a CUT, que já vinha sendo gestado desde o ano de 1987. Por isso, celebramos nesta 
F&C 34 anos de nossa PNF. Ainda no ano de 1987 ocorre a aprovação do Plano Geral de Ação 
da CUT, a formação sindical foi estabelecida como uma das cinco prioridades e estabeleceu 
como metas:

•  Promover a definição e implantação da PNF CUT com atividades 
permanentes de formação política e sindical;

•  Estruturar a SNF e as SEFs;

•  Oferecer atividades de formação de acordo com as prioridades da CUT;

•  Participar da coordenação de todas as atividades formativas da CUT.

A viabilização dessas metas foi feita a partir de um Plano Nacional de Trabalho, cujo princi-
pal objetivo foi o de sistematizar o debate sobre a formação na CUT que serviria de ponto de 
partida para a construção de uma Política Nacional de Formação. 

Naquele debate foram levantados dez pontos que orientaram esse processo e que são as 
base dos princípios da formação CUTista, destacados pelo então Secretário Nacional de For-
mação da CUT Jorge Lorenzetti em 19907: a base para a construção da PNF são o Estatuto e 
Resoluções Congressuais da CUT, a concepção classista, o diálogo entre conhecimento teórico 
e prático, a história da luta da classe trabalhadora no mundo e Brasil, a busca de capacitação 
em todos os níveis, o foco na concepção e gestão sindical, autonomia do sindicato e Central 
em relação a governos e partidos políticos, o olhar conjuntural e estrutural na formação, a 
valorização da metodologia de educação popular tendo como pressuposto a prática-teoria e 
prática melhorada e de ser permanente e processual.

A partir das questões sistematizadas no Plano Nacional de Trabalho de 1987, iniciou-se a 
construção dos princípios da Política Nacional de Formação da CUT, os quais destacamos: 
classista e de massas, democrática e plural, indelegável, contra qualquer tipo de discriminação, 
a integralidade do ser humano, a construção coletiva do conhecimento, unificada e descentra-
lizada, dimensões política, técnica e ideológica.

São esses princípios que orientam e dão vida às ações formativas da Central Única dos 
Trabalhadores. Nosso Plano e Política Nacional de Formação têm eles como uma trilha que 
ao mesmo tempo em que seguimos, possamos ir abrindo novos caminhos, percebendo as 
limitações, mas também as possibilidades que surgem em cada ação, programa e reflexão na 
formação sindical CUTista.

7 Consulte a história da SNF e da Política Nacional de Formação em nosso site: bit.ly/3D6GjxO

http://bit.ly/3D6GjxO
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PEDRO PONTUAL:
EDUCAÇÃO COMO  INSTRUMENTO 
PARA FORMAÇÃO  DE CIDADÃOS CONSCIENTES 
DE SEU PAPEL NA SOCIEDADE

Com larga experiência na arte de construir coletivamente o conhecimento, Pedro Pontual, 
professor da UNIRIO, é uma das figuras indispensáveis na formação de cidadãos conscientes 
de seu papel na sociedade. 

Graduado em Psicologia e mestre e doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica de São Paulo (PUC), há mais de 40 anos atua na área de educação popular, com foco em 
cidadania, políticas públicas, gestão democrática e participação social. Nesta entrevista espe-
cial para F&C, ele conta sua trajetória, aponta desafios da formação para a classe trabalhadora 
nesta nova era e, claro, reverencia o mestre Paulo Freire, cujo centenário é celebrado este ano.

F&C: COMO COMEÇOU SUA TRAJETÓRIA NA FORMAÇÃO DE TRABALHADORES 
E TRABALHADORAS TENDO COMO BASE A EDUCAÇÃO POPULAR?
PEDRO PONTUAL: Começou lá na década de 1970, quando eu cursava psicologia na PUC. 
Éramos um grupo de professores com um trabalho de cunho social. Atuávamos em um núcleo 
de favela em São Paulo, levando organização e educação à comunidade. Todas as noites tínha-
mos uma classe de alfabetização dos trabalhadores. Nos fins-de-semana, desenvolvíamos ati-
vidades, a partir de necessidades que observávamos dos trabalhadores, como: a compreensão 
de seus direitos, conhecendo a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Após terminar a faculdade, criamos o Centro de Educação Popular do Instituto Sedes Sapien-
tiæ, o CEPIS, que existe até hoje. Naquele momento comecei a me aproximar mais do mundo 
sindical. Em uma ação com outra ONG, chamada Fase, participei de um trabalho junto ao setor 
de formação do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, dando aulas de história e de organização 
do trabalho de base. Depois veio o processo de criação da CUT, no começo dos anos 1980. 
Quando foi criada a primeira direção da central, fui assessor, trazendo o olhar de educador, 
inserindo temas na discussão da construção da política sindical, ou seja, o que deveria ser 
objeto do trabalho de formação. Foi neste período que começaram os primeiros debates para 
a elaboração de uma política de formação da CUT, fundamentada nos princípios da educação 
popular, tal qual era o modo de Paulo Freire pensar. 

Tempos depois participei da criação do Instituto Cajamar, uma ideia de dirigentes sindicais 
e movimentos populares que até pouco tempo funcionou como um espaço de formação de 
trabalhadores. 
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Desde o começo me vinculei à educação dos trabalhadores. Acredito que o mais importante 
é a formação de cidadãos críticos e autônomos, ou seja, formar no sentido da consciência de 
direitos, que sejam sujeitos históricos e que possam construir autonomia individual e coletiva.

 

A ideia da educação popular é que o 
cidadão possa se formar um sujeito 

consciente do seu papel na sociedade 
que se entendam agentes de sua própria 

história e capazes de, coletivamente, 
enfrentar temas que são próprios da sua 

condição como trabalhadores e seres 
humanos.”

 

F&C: NA PRIMEIRA EDIÇÃO DA REVISTA FORMA & CONTEÚDO, EM 1990, VOCÊ 
ESCREVEU SOBRE A RELAÇÃO DIALÉTICA ENTRE FORMAÇÃO E PROJETO 
POLÍTICO DA CLASSE TRABALHADORA. DEPOIS DE 30 ANOS, O QUE VOCÊ 
DESTACA COMO IMPORTANTE, PARA OS DIAS DE HOJE, NESSA RELAÇÃO? 

PP: Há alguns elementos que precisam ser repensados por causa da mudança de contexto 
histórico. O que continua atual nessa relação tem a ver com o que disse Paulo Freire, de que 
“a educação sozinha não transforma o mundo, mas, sem ela, a democracia e o mundo não se 
consolidam”. É fato que a educação não pode ser pensada como um processo alheio à trans-
formação da sociedade. Ela tem de contribuir e participar dessa transformação. 

Por outro lado, o contexto atual e os projetos políticos têm outro grau de complexidade. Vive-
mos em um mundo profundamente marcado por incertezas e isso torna fundamental pensar-
mos em um projeto de formação e educação ligado a um projeto político estratégico. Temos 
que introduzir o paradigma dessa complexidade nessas discussões, incluindo a compreensão 
dos fenômenos sociais como condição para elaborar uma estratégia de ação. Por exemplo, 
uma estratégia sindical não pode levar só em consideração as mudanças do trabalho. Há mu-
danças globais que interferem nas relações trabalhistas como as novas tecnologias, ou ques-
tões ambientais. Somente uma leitura mais aprofundada da realidade, dos fenômenos sociais 
será capaz de compreender a realidade. Portanto, um projeto político da classe trabalhadora 
tem que ter essa visão. Uma outra dimensão fundamental nessa relação dialética é a ideia de 
que o projeto político estratégico não será construído por uma ‘vanguarda de esclarecidos’ e 
sim com participação social. A democracia é fundamental e deve ser um projeto que promova 
uma articulação dialética entre o que é teoria e o que é prática. Tem que ser a partir dos proble-
mas concretos e possibilitar novas ações. Paulo Freire já falava sobre a importância da busca 
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de temas geradores, ou seja, ‘quais as necessidades humanas fundamentais que exigem ação 
e formação política’.

 

É das necessidades humanas 
fundamentais que deve emergir um 
projeto político e educativo”

 

F&C: VOCÊ CITA NO SEU TEXTO DA F&C DE 1990 QUE É NECESSÁRIO PENSAR 
EM ESTRATÉGIAS PARA A FORMAÇÃO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS 
TRANSFORMAÇÕES QUE O MUNDO OFERECE, ATÉ MESMO DA VIDA PESSOAL 
DOS TRABALHADORES. ESSE PRINCÍPIO CONTINUA ATUAL?

 PP: Sim. Paulo Freire sempre fala de educação como processo de humanização, de busca de 
um “ser mais”. É importante entender a vida do ser humano como um conjunto onde a dimen-
são de trabalho está interligada com a vida cotidiana, com a família, com o bairro onde mora, 
na relação com a cultura, com a espiritualidade, com o meio ambiente, na relação que tem 
com seu corpo e suas emoções. Então hoje, pensar em uma formação integral do ser humano, 
significa trabalhar a dimensão da afetividade, do físico como parte do processo de aprendiza-
gem junto com a cognição e, ao mesmo tempo, com as múltiplas faces da vida do trabalhador. 
Essas dimensões são fundamentais e devem ser levadas em consideração na formação do 
trabalhador.

 

“Em um projeto de formação é 
fundamental ter um olhar humano. 
Entender que a rotina de trabalho 
está interligada à a vida cotidiana do 
trabalhador

F&C: PRIORIZAR O ASPECTO HUMANO É ESSENCIAL PARA QUE O CIDADÃO 
ENTENDA SEU PAPEL NO MUNDO DO TRABALHO E A PARTIR DISSO 
CONSTRUA SUA ESTRATÉGIA DE LUTA POR DIREITOS?

PP: Sem dúvida. É um debate que deve transcender as relações trabalhistas. Houve mudanças 
significativas. Um grande contingente não está mais nos locais de trabalho como há 30 anos. 
Vivemos uma reconfiguração da força de trabalho, por exemplo, o informal, o trabalho precário, 
o ‘uberizado’. Tudo isso introduziu novas formas de exploração do mundo capitalista. E precisa-
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mos repensar alguns pontos em um projeto de formação. Um  deles é a relação do trabalhador 
com seu direito ao lazer, que tem mudado profundamente. No mundo do trabalho informal há 
uma diminuição do tempo livre, uma invasão pelo trabalho. Por outro lado, o projeto capitalista 
neoliberal tem promovido o individualismo e o egoísmo como base da visão meritocracia de 
trabalho. Portanto, um projeto de formação precisa pensar em outros paradigmas que versem 
sobre um mundo regido pela solidariedade, defesa da vida, o princípio do cuidado com o ser 
humano, com a natureza, a dignidade. São dimensões que precisamos incluir em trabalhos de 
formação para podermos nos contrapor à lógica do mundo capitalista e da expropriação dos 
direitos.

 

F&C: ESTE É O SEGUNDO ANO DE ISOLAMENTO SOCIAL E ISSO AFETA, EM ES-
PECIAL, A CLASSE TRABALHADORA. QUAL O PAPEL DA FORMAÇÃO SINDICAL 
PARA AJUDAR A ENFRENTAR ESSA REALIDADE?
PP: A pandemia é resultado de um conjunto das crises pré-existentes, ou seja, as crises social, 
econômica, política e ambiental, que já vivíamos. Agora, vieram as consequências. Ela acen-
tuou a desigualdade social e educacional. Também mudou as dinâmicas na vida cotidiana das 
pessoas, de maneira forte, cruel até. Esses aspectos precisam estar inseridos em um projeto 
de formação e de educação dos trabalhadores. Tem que haver reflexão sobre essa realidade 
e as mudanças provocadas ao mesmo tempo em que se pensa na possibilidade de construir 
uma outra forma de relações. Trata-se de fazer a dialética da denúncia e do anúncio, como 
dizia Paulo Freire. Denuncia-se os processos que estamos vivemos, como o aumento das desi-
gualdades, as práticas autoritárias, a destruição da democracia e ao mesmo tempo anuncia-se 
a construção de um outro padrão civilizatório. Em resumo, essa nova normalidade precisa ser 
um processo de mudança.

F&C: NESTE CONTEXTO ESTÃO INSERIDOS OS ‘INÉDITOS VIÁVEIS’ QUE PAULO 
FREIRE DIZIA?
PP: A pandemia é um contexto histórico inédito, que não podíamos prever e que trouxe um 
conjunto de transformações também inéditas. O conceito de inéditos viáveis está associado 
à ideia do esperançar e à construção de um outro mundo possível, de um outro padrão de so-
ciedade. São as soluções inéditas que encontramos para vislumbrar possibilidades de outra 
forma de organização. Por exemplo, as ações de economia solidária que vêm sendo praticadas 
são “inéditos viáveis”. Elas representam um anúncio de novas relações possíveis entre pessoas 
no campo da economia e constroem a capacidade e o aprendizado. Experiências sindicais que 
apontam para novas formas de relações no trabalho, menos regidas pelo lucro, também são 
inéditos viáveis. Tudo isso pode ser construído em vários campos, como na educação com 
novos modelos de escolas. E ‘inéditos viáveis’ representam um conceito importante para a 
formação. Trabalha-se uma questão fundamental que é a de as pessoas entenderem que uma 
transformação está, desde já, sendo construída por meio de ações concretas.



NOV21|  161 |

F&C: PODEMOS CONCLUIR QUE A FORMAÇÃO É PEÇA CHAVE PARA A ATUA-
ÇÃO SINDICAL? AO LONGO DOS 38 ANOS DE HISTÓRIA DA CUT, VOCÊ COLA-
BOROU DE DIVERSAS FORMAS. A CENTRAL, QUE É UMA DAS CINCO MAIORES 
DO MUNDO, CHEGARIA ONDE CHEGOU SEM UMA POLÍTICA DE FORMAÇÃO?
PP: Sim, a formação, sem dúvida, é chave. E, para a CUT, a formação foi um espaço de elabo-
ração extremamente importante na construção de sua estratégia, desde sua concepção. As 
bases do projeto estratégico da CUT tiveram muito a ver com o que foi feito nos espaços de 
formação. Foi e ainda é uma contribuição para que os trabalhadores compreendessem o proje-
to político. Os cursos do Instituto Cajamar são exemplos disso. Simultaneamente discutiam a 
estratégia da CUT e promoviam seminários com dirigentes. Algumas atividades desenvolvidas 
hoje nas escolas de formação da central, além dos cursos, incluem iniciativas como as “escu-
tatórias” que são ações para ouvir a comunidade sobre os temas que afligem os trabalhadores 
no contexto de pandemia e no aprofundamento do neoliberalismo. É fundamental compreen-
dermos a realidade dos trabalhadores e a partir dela, elaborar conteúdos e definir os planos de 
luta.

 

A pedagogia da escuta é elemento 
essencial para compreendermos de fato 
o que é a vida dos trabalhadores”

F&C: ESTAMOS NO CENTENÁRIO DO PATRONO DA EDUCAÇÃO. O QUE VOCÊ 
DESTACA DA CAMPANHA LATINO-AMERICANA E CARIBENHA EM DEFESA DO 
LEGADO DE PAULO FREIRE, CRIADA EM 2019?
PP: A campanha foi criada inicialmente pelo Conselho de Educação Popular da América Latina 
e Caribe que reúne educadores populares de todos os continentes. Hoje, tem participação de 
várias entidades, como a CUT. É uma resposta a essa ofensiva ideológica conservadora em 
ascensão na sociedade, que transformou Paulo Freire em um inimigo principal da guerra cul-
tural travada, hoje, na sociedade. E, justamente, porque ele se tornou um ícone do pensamento 
progressista, humanista, do pensamento democrático e desse grande movimento cultural edu-
cativo chamado educação popular.  

Achamos importante defender o legado de Paulo Freire no que diz respeito à sua memória, 
resgatar seus pensamentos e contribuições. Também aproveitamos esse momento para di-
fundir as ideias e o significado delas. E tem sido impressionante. Ao mesmo tempo em que 
Freire é profundamente atacado, cresce na sociedade o interesse por conhecê-lo melhor. Um 
terceiro ponto a se destacar é a reinvenção. Ele mesmo dizia “por favor não me copiem”, ou 
seja, aquilo que ele pensou em determinado momento servia para aquele contexto e precisaria 
ser reinventado em outra época. Por exemplo, o debate que se faz na CUT sobre a ampliação 
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da comunicação digital, com as brigadas digi-
tais, são questões novas que não estavam no 
universo de Paulo naquele momento. Ele pre-
via que a tecnologia teria sua importância, mas 
não dimensionava o conjunto de transforma-
ções que viriam a partir dela. E, hoje, quando a 
CUT debate educação e comunicação, tem de 
resgatar o legado de Freire, mas tem também 
de buscar novas referências e práticas. Isso é 
reinventar Freire.

 

F&C: QUAL É SUA REFERÊNCIA DE 
PAULO FREIRE. O QUE TE MARCA?
PP: A busca incessante pelo maior grau pos-
sível de aproximação entre o que se prega e o 
que se pratica. Para ele não existe uma coerên-
cia absoluta, mas sim a busca de uma coerên-
cia cada vez maior entre o discurso e a prática. 
Paulo Freire era avesso a qualquer totalitarismo e sempre foi aberto a mudanças, a buscar 
outros tipos de reflexão sobre a realidade. E esse é um dos seus grandes legados.
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A CONFERÊNCIA NACIONAL 
POPULAR DE EDUCAÇÃO 2022 – 
CONAPE 2022

Por: Sueli Veiga e Tino Lourenço

O Fórum Nacional Popular de Educação (FNE), composto 
por 42 entidades nacionais ligadas à defesa da educação pública, 
está mobilizado para a realização da CONAPE 20221, a Conferência 
Nacional Popular de Educação, em 2022.

----------------------------

FNPE E  CONAPE: 
RESISTIR  AOS ATAQUES À EDUCAÇÃO PÚBLICA 
E  PLANEJAR A EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Para uma melhor compreensão do contexto de realização da 
Conferência Nacional Popular de Educação (CONAPE), retomamos o 
histórico recente da educação nacional, mais especificamente, sobre o Fórum Nacional de Edu-
cação (FNE) e do Fórum Nacional Popular de Educação.

Por ocasião da organização da Conferência Nacional de Educação- CONAE de 20102 
foi constituída uma Comissão Organizadora Nacional (o mesmo aconteceu nos estados) 
com representação das entidades ligadas à educação, aos órgãos gestores, aos movimentos 
sociais e a sociedade civil organizada. A CONAE 2010, aprovou a constituição do Fórum Na-
cional de Educação, como um Fórum de Estado, sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, com desdobramento em Fóruns Estaduais e Fóruns Municipais. Desta forma, foram 
os Fóruns Nacional, os Estaduais e Municipais de Educação que organizaram e realizaram a 
CONAE de 20143.

O consenso construído em torno do Fórum Nacional de Educação foi rompido com o gol-
pe de 2016. Na gestão de Michel Temer, em 27 de abril de 2017, a portaria 577, publicada pelo 

1 Consulte: bit.ly/3kwhYue
2 Acesse o documento final da CONAE 2010: bit.ly/3D7FmWc
3 Para  maiores informações acesse: bit.ly/31TN1tr

https://bit.ly/3kwhYue
https://bit.ly/3D7FmWc
https://bit.ly/31TN1tr
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ministro da Educação, Mendonça Filho (DEM), surpreendeu toda a comunidade educacional ao 
estabelecer, autoritariamente, novas regras para composição do FNE, alterando o seu papel, 
descaracterizando-o completamente, ao transferir para a secretaria executiva do MEC a com-
petência do FNE de realizar a Conferência Nacional de Educação (Conae) e de acompanhar o 
cumprimento de suas deliberações. Além disso, excluiu diversas entidades ligadas às lutas 
educacionais e movimentos sociais, ao mesmo tempo, que unilateralmente, incluiu outras, liga-
das à educação privada e alinhadas ao novo Governo. 

Diante do total desrespeito do Governo de Michel Temer, mais de vinte entidades que 
foram expulsas do FNE decidiram constituir o Fórum Nacional Popular de Educação-FNPE, 
que tem como finalidade ser um espaço de resistência e luta pela democracia e pelos direitos 
sociais, o que inclui a luta pela educação pública, gratuita, democrática, laica, inclusiva e de 
qualidade social, com gestão pública, desde a educação infantil até a pós-graduação. Além 
disso, tem como tarefa pressionar o governo federal e fazer valer a implementação dos planos 
nacional, estaduais, distrital e municipais de educação e viabilizar a organização e a realização 
das Conferências Nacionais Populares de Educação (CONAPEs).

Neste sentido, dando continuidade aos debates democráticos realizados nas CONAEs 
de 2010 e 2014, o FNPE realizou a Conferência Nacional Popular de Educação 20184 (CONAPE 
2018), e está organizando a CONAPE 2022, ratificando o compromisso de várias décadas em 
defesa da educação.

4 Consulte: https://fnpe.com.br/conape2018/

https://fnpe.com.br/conape2018/
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A etapa de 2022 tem o seguinte cronograma de realização:

•  Conferências municipais, intermunicipais, territoriais e/ou regionais: 
1º Semestre de 2021.

•  Conferências estaduais e distrital: 2º Semestre de 2021.

•  Conferências livres e temáticas: 1º e 2º Semestre de 2021.

•  Conferência Nacional: 10 a 12 de junho de 2022, que acontecerá em Natal (RN).

A CONAPE 2022 tem como objetivo, mobilizar os setores e segmentos da educação na-
cional dedicados à defesa do Estado democrático de direito, da Constituição Federal de 1988, 
do Plana Nacional de Educação5-PNE e de um projeto de Estado que garanta educação pública, 
com a mais ampla abrangência, de gestão pública, gratuita, inclusiva, laica, democrática e de 
qualidade social para todas e todos e para consolidar um plano comum de lutas pela educação 
no país. Tem como tema principal: “Reconstruir o país: a retomada do Estado democrático de 
direito e a defesa da educação pública, com gestão pública, gratuita, democrática, laica, inclu-
siva e de qualidade social para todos/as”, com o lema, “Educação para todos/as/es se constrói 
com Democracia e participação social: sob o legado de Paulo Freire, nenhum direito a menos”.

5 Consulte: https://pne.mec.gov.br/
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São eixos de discussão da CONAPE/2022:

•  Eixo I-Décadas de lutas e de conquistas sociais e políticas em xeque: o golpe, a 
pandemia e os retrocessos na agenda brasileira.

•  Eixo II-PNE, Planos Decenais, SNE, políticas setoriais e direito à educação.

•  Eixo III-Educação, direitos humanos e diversidade: justiça social e inclusão.

•  Eixo IV-Valorização dos profissionais da educação: formação, carreira, remunera-
ção e condições de trabalho e saúde.

•  Eixo V-Gestão democrática e financiamento da educação: participação, transpa-
rência e controle social.

•  Eixo VI-Construção de um projeto de nação soberana e de estado democrático em 
defesa da democracia, da vida, dos direitos sociais, da educação e do PNE.

A CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES NA CONAPE 

A CUT tem um papel importante, amplamente reconhecido, na luta em 
defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, em defesa da edu-
cação pública de qualidade para todos, todas e todes em todos os níveis. Por 
esta razão, a CUT compunha o FNE, desde a sua instituição e com a criação do 
FNPE, passou a compor e fazer parte da coordenação do mesmo.

Comprometida com sua trajetória histórica, a CUT está participando de 
forma ativa em todo o processo de realização da CONAPE 2022 e realizará, no 
formato virtual, uma Conferência Livre de Educação para preparar os seus diri-
gentes e sindicatos para participarem dos debates sobre a educação nacional, 
com previsão para o mês de março de 2022.

O processo será coordenado pelas Secretarias Nacionais de Formação 
e de Cultura da CUT com a contribuição das demais secretarias, Executiva e 
Direção Nacional da CUT.

Sob o legado de Paulo Freire, a CUT na CONAPE reafirma: 
Nenhum direito a menos!
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A EDUCAÇÃO POPULAR NO CONTEXTO 
DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA POLÍTICA 
NACIONAL DE FORMAÇÃO DA CUT1

“Me rebelo contra esse “pragmatismo” amesquinhador e afirmo a prática educativa que, 
coerente com o ser que estamos sendo, desafia nossa curiosidade crítica e estimula 
o nosso papel de sujeito do conhecimento e da reinvenção do mundo. Esta, no meu 
entender, é a prática educativa que vem sendo exigida pelos avanços tecnológicos que 
caracterizam nosso tempo“. (Paulo Freire)

O debate em torno do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) não 
é uma novidade na formação sindical, entretanto no contexto da pandemia do COVID 19 ti-
vemos que redimensionar nossas atividades no ambiente virtual em função do isolamento 
social. Uma nova dinâmica se estabeleceu em nossa Rede de Formação, na qual quase 100% 
das ações formativas, reuniões de trabalho, seminários e cursos passaram a ser realizadas de 
maneira remota.

Com a intensificação do trabalho mediado pelas tecnologias digitais também ampliaram-
-se as reflexões em torno da utilização das ferramentas tecnológicas nos processos formati-
vos. Dada a complexidade do tema e para organizar nosso plano de trabalho, distinguimos três 
dimensões que atravessam as discussões sobre as novas tecnologias no interior da CUT.

Em primeiro lugar,  temos uma dimensão que se  refere às mudanças no mundo do traba-
lho com a introdução das novas tecnologias de maneira geral e os debates sobre os desafios 
da organização sindical, tema este que a CUT já vem debatendo há algum tempo. É um cenário  
marcado pelos ataques aos direitos trabalhistas onde surgem novas formas de trabalho, via 
empresas-aplicativo. O fenômeno da Uberização tem envolvido inúmeros trabalhadores/as em 
condições extremamente precárias de trabalho. Contraditoriamente, novas formas de mobili-
zação vêm surgindo como a dos entregadores de aplicativos que organizaram várias greves 
durante o período da pandemia utilizando as redes sociais, apontando cenários de resistência 
da classe trabalhadora também se utilizando das plataformas digitais.

No contexto da pandemia, segundo os dados do Dieese, em julho de 2020, mais de 8 
milhões de trabalhadores estavam submetidos ao trabalho em home office. Ou seja, com a 
pandemia  acelerou-se esse processo de precarização do trabalho em todas as áreas e setores 
com o uso intensivo das tecnologias digitais. 

1 Este texto é fruto do Grupo de Trabalho Educação Popular e Tecnologias Digitais formado em 2020 por educadores e educadoras da Rede Na-
cional de Formação da CUT que se dedicaram a refletir sobre o tema.
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Na educação, por exemplo, as aulas remotas foram implementadas e escancaram a pre-
carização do trabalho docente, a degradação da qualidade do conhecimento intelectual, a ex-
plicitação das desigualdades sociais e a exclusão digital. Estes debates estão na ordem do dia 
do movimento sindical frente ao desafio da organização dos trabalhadores neste momento 
histórico extremamente adverso, com um governo de extrema-direita e um processo crescente 
de criminalização das organizações de trabalhadores e movimentos sociais.

Em segundo lugar, destacamos o debate em torno dos usos das tecnologias digitais 
como ferramenta na disputa de hegemonia que, para além do mundo do trabalho, afeta toda a 
sociedade, pois a cibercultura marca as relações sociais contemporâneas imersas em novas 
formas de interação através das TIC´s/Redes Sociais, com a disseminação em escala plane-
tária e num tempo extremamente veloz da circulação de informação e desinformação (fake 
news) e o confronto de discursos e narrativas. 

Esse fenômeno entrelaça economia, trabalho, cultura, educação, ou seja, estamos viven-
ciando uma nova relação com o universo sociocultural simbólico por meio da saturação midiá-
tica e informatização crescente do cotidiano com uma profunda transformação das relações 
humanas mediadas pelas tecnologias digitais. 

As plataformas digitais/redes sociais, por meio da inteligência artificial e dos algoritmos, 
possibilitam uma intensa coleta e manipulação de dados dos usuários por empresas sobre 
pessoas, culturas e tendências, conformando novos padrões de comportamento. Esse é um 
campo de disputa amplo nesta etapa do desenvolvimento capitalista.

E em terceiro lugar, destacamos os desafios do uso das tecnologias digitais na Educa-
ção Popular e Integral na formação CUTista frente às transformações no mundo do trabalho e 
disputa de hegemonia na cibercultura, no contexto da Pandemia do COVID-19. Ou seja, a partir 
da compreensão dos desafios gerais e específicos da intensificação do uso das plataformas 
digitais em vários espaços da vida social e, a partir do lugar e do papel dos sujeitos atuantes 
na Rede Nacional de Formação, é que se situam a questão metodológica e a experimentação 
de uso das plataformas digitais coerentes com a concepção de educação almejada na Rede 
de Formação da CUT.

EDUCAÇÃO POPULAR E NOVAS TECNOLOGIAS: COEXISTÊNCIA POSSÍVEL

É bom lembrar que a origem da nossa PNF se deu a partir da educação popular e das 
lutas da classe trabalhadora. Portanto, não podemos resumir nossa formação sindical, mesmo 
virtual e momentânea, ao modelo de educação bancária. 

Apesar de ter vivenciado um contexto pré-digital na maior parte de sua vida, Paulo Freire 
fez vários indicativos para uma práxis educativa incorporando os artefatos tecnológicos. Des-
taca sempre que no processo contraditório entre o real e o discurso dominante reside a possibi-
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lidade do “estar sendo” e “do vir a ser”  em contraposição a ideia fatalista da realidade dada em 
cada período histórico. Alerta que o problema não são as máquinas, mas o uso que fazemos 
dela, daí o falso dilema entre usar ou não tais artefatos. O mais importante é a intencionalidade 
e clareza do projeto de sociedade que almejamos e que deve se expressar em nosso projeto 
político-pedagógico, onde os vários recursos didáticos/tecnológicos devem estar a serviço de 
uma educação emancipadora.

Aqui se coloca a questão de não reproduzirmos no ambiente virtual uma formação de 
mão única em que os sujeitos recebem conteúdos de forma passiva, tampouco a transposição 
mecânica de conteúdos e práticas do ambiente presencial para o virtual. Devemos reinventar 
formas de utilização das tecnologias digitais enquanto apropriação crítico-criativa por meio do 
diálogo e interação entre os sujeitos participantes. 

Nesta perspectiva, as TIC´s podem se converter em ferramentas educativas a partir de 
um modelo pedagógico próprio que integre estratégias de ensino-aprendizagem coletivas com 
múltiplas linguagens associadas às dimensões do trabalho e práxis sociais dos sujeitos.

Neste contexto, o desafio é desenvolver um processo de apropriação de diversas ferra-
mentas das plataformas digitais em rede e em uma perspectiva não-instrumental, conectada 
à Educação Popular. A partir da diversidade das realidades e saberes, é fundamental poten-
cializar processos de fluência digital para que os sujeitos se apropriem progressivamente das 
TICs estimulando a autoria, solidariedade e compartilhamento na construção coletiva de um 
Percurso Formativo emancipador. 

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS E OS PROCESSOS METODOLÓGICOS NOS 
PERCURSOS FORMATIVOS: POSSIBILIDADES E LIMITES

Uma perspectiva de maior alcance teórico-prático na relação entre as tecnologias comu-
nicacionais interativas e a educação refere-se à revitalização da nossa práxis educativa por 
meio da (re)criação de estratégias pedagógicas para uma inserção crítica e intencional das 
TICs nos percursos formativos. É necessário (re)pensar saberes e práticas na cultura digital de 
forma crítica. Desta forma, educadores deixam de ser meros consumidores e reprodutores de 
propostas prontas e pré-formatadas nas plataformas digitais, inserindo-se de forma protago-
nista na ação-reflexão-ação acerca das potencialidades e contradições destes artefatos, cuja 
mediação de saberes torne possível a efetivação de uma prática educativa com intencionalida-
de, sistematicidade, criticidade e rigorosidade metódica (FREIRE, 1996).

Temos buscado na nossa plataforma Moodle experienciar processos educativos, a partir 
de nossos princípios. Assim, em termos pedagógicos, a plataforma permite que toda a criati-
vidade do trabalho de nossos educadores e formadores militantes possa ser posta em prática, 
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na interação desses com os cursistas e de cursistas entre cursistas, fortalecendo nosso princí-
pio de solidariedade e colaboração, além de permitir diferentes processos avaliativos.

Não esqueçamos que os problemas com a conexão ainda são um limite em nosso país, 
bem como o acesso a computadores e notebook. Segundo a pesquisa TIC nos domicílios 
(2019)2, 20 milhões de lares não possuem internet e o celular é o dispositivo mais usado (99%). 
Um a cada quatro brasileiros não usa internet, sendo que 47 milhões de pessoas que não usam 
internet estão concentrados nas áreas rurais e nas populações de baixa renda. No estrato de 
baixa renda 85% utilizam a internet exclusivamente pelo celular, quando acessam a rede. Neste 
sentido, é preciso considerar e criar formas de minimizar este problema, garantindo um design 
responsivo nas atividades e permitindo o acesso em diversos dispositivos como celulares, por 
exemplo.

Em consonância com a nossa concepção de educação, vários aplicativos podem pos-
sibilitar a construção coletiva de conhecimentos. As atividades formativas em ambiente digi-
tal de aprendizagem podem ser mediadas por material audiovisual, músicas, poesias, leitura 
de imagens, etc. É importante utilizar diferentes linguagens que propiciem estudos interativos 
temáticos e estratégias de síntese dos processos educativos vivenciados. Desse modo, os 
saberes são valorizados e os conhecimentos construídos no ambiente virtual, que permitem a 
avaliação e sistematização coletivas, ganham visibilidade. 

O uso dos aplicativos em suas diferentes funcionalidades e intencionalidades requer uma 
organização sistemática do desenvolvimento metodológico. Vale ressaltar que um componen-
te importante da educação popular é o da dialogicidade, o que implica, necessariamente, o 
processo de fala e escuta. Essa é uma dimensão importante no ambiente virtual, pois na ânsia 
de compartilhar saberes e visões de mundo, o educador-mediador, mesmo numa perspectiva 
progressista, por vezes, se descuida da escuta de seu interlocutor e discursa unilateralmente 
os conteúdos e suas interpretações da realidade ou dos temas. Quando isso acontece se que-
bra as oportunidades da aventura do aprender a escutar e rompe-se com a construção do saber 
compartilhado (FREIRE, 2004). 

Da mesma forma, o processo de fala tem igual importância. Freire alerta que não basta 
denunciar, é necessário também anunciar. Para o educador-mediador, existem algumas pos-
sibilidades no ambiente virtual na relação de autêntico diálogo. Entretanto, é bom frisar que 
a formação virtual não substitui a presencial, pois o encontro, o compartilhar, a presença são 
parte do ato educativo, cuja riqueza, emoções e construções de vínculos são impossíveis de 
serem reproduzidos plenamente numa plataforma virtual.

Por isso, um dos grandes desafios é superar o distanciamento e a frieza da intermedia-
ção realizada por “máquinas”. Para isso, é fundamental criar no ambiente virtual estratégias de 
sensibilização e acolhimento com dinâmicas e místicas, que são parte da identidade de nosso 
fazer pedagógico. As realidades, as trajetórias de vida, os saberes trazidos e as diferentes 
fluências digitais dos sujeitos devem ser tomados como pontos de partida  de um processo 
participativo e dialógico.

2 A pesquisa TIC Domicílios é realizada anualmente desde 2005 e objetiva mapear o acesso às TIC nos domicílios urbanos e rurais do país e as 
suas formas de uso por indivíduos de 10 anos de idade ou mais. Disponível em: <https://cetic.br/pt/pesquisa/domicilios/> Acesso: 13/10/2021.

https://cetic.br/pt/pesquisa/domicilios/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O formato virtual deve ser encarado como algo complementar e não como uma alternativa 
única para a formação sindical, isso porque as desigualdades de acesso à internet no Brasil é 
latente, fator que impossibilita a participação de parte significativa do público das atividades sin-
dicais, em especial determinados ramos, população negra e residentes em localidades distantes 
dos grandes centros. 

No entanto, a partir de nossa experiência, o uso das tecnologias na formação sindical tem 
demonstrado também novas potencialidades que podem ser exploradas para ampliar o envol-
vimento de grupos com maior dificuldade para participar na formação presencial (pela falta ou 
pouca flexibilidade de tempo, pelos recursos financeiros escassos para os deslocamentos, entre 
outras razões).

Feita esta reflexão sobre os limites e possibilidades de se realizar a formação sindical com 
o uso das novas ferramentas digitais, acreditamos que há um caminho a ser percorrido no senti-
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do de definir estratégias assertivas no desenvolvimento de uma formação virtual ou semipresen-
cial alinhada com as formulações e princípios da Política Nacional de Formação da CUT, à luz da 
realidade e dos debates atuais. 

Por fim, a tarefa de construção das mediações no meio virtual é coletiva e processual. Bus-
camos construir, juntos e juntas, as diretrizes para a nossa formação sindical e de trabalhadores 
utilizando as tecnologias digitais que reflitam a unidade na diversidade, que dialoguem com as 
múltiplas dimensões dos sujeitos e que estejam em sintonia com uma educação emancipatória.
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O TRISTE AUMENTO DA DESIGUALDADE ECONÔMICA 
E SOCIAL NO BRASIL

Por: Fausto Augusto Jr.1

e Patricia Lino Costa2

A desigualdade sempre foi um problema crônico brasileiro. Reduzida com as políticas de 
distribuição de renda e valorização do salário mínimo, programas de educação, cotas, maior 
facilidade de acesso aos bens e serviços públicos, entre 2002 e 2015, a desigualdade voltou a 
crescer após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2016, e a mudança de orienta-
ção do governo. 

A pandemia de covid-19, que dura quase um ano e meio, e a atuação errática do governo 
também em relação à crise sanitária contribuem para agravar o cenário, mas é importante ter 
clareza de que o retrocesso já ocorria e é resultado de opção política e econômica feita a partir 
de 2016 e mantida até agora. 

Com o argumento de que a desregulamentação dos direitos trabalhistas levaria ao au-
mento dos empregos, o governo promoveu a reforma trabalhista, dificultou o acesso à apo-
sentadoria para milhares de brasileiros e deu permissão legal para a precarização do trabalho 
terceirizado. 

Arrancou ainda da Petrobras o papel de subsidiar as políticas governamentais e, conse-
quentemente, contribuir com o bem-estar dos brasileiros e o desenvolvimento do país, des-
fazendo-se de partes importantes da empresa e vinculando o preço do petróleo brasileiro ao 
internacional, medida adotada para favorecer os acionistas da petroleira. Enquanto isso, a po-
pulação enfrenta aumentos constantes no preço dos combustíveis e do gás de cozinha.  

Em outra frente, o governo promove um verdadeiro desmonte do Estado, de várias for-
mas. Com a Emenda Constitucional 95/2016, a EC 95, limitou os gastos com despesas primá-
rias por 20 anos, o que tem feito despencar o investimento em serviços públicos voltados para 
a sociedade. Além disso, foram retomados com força os programas de privatização e deses-
tatização, com a venda ou anúncio da venda de importantes ativos nacionais, como Correios, 
Eletrobras e outras empresas. 

Este artigo, escrito especialmente para a Forma e Conteúdo, pretende examinar como se 
aprofundaram a desigualdade e a pobreza no país. Para isso, analisamos o comportamento 
do mercado de trabalho, o impacto da inflação e das políticas liberais de 2019 até o segundo 
trimestre de 2021.

1 Fausto Augusto Júnior é sociólogo e diretor técnico do DIEESE
2 Patrícia Lino Costa é economista e supervisora da produção técnica do DIEESE
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OS EFEITOS NA DESIGUALDADE NO TRABALHO E RENDA E A PANDEMIA

Os resultados do mercado de trabalho antes da crise sanitária já comprovavam que era 
falida a tese de que o problema da falta de emprego são a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) e a legislação brasileira. Desde a reforma trabalhista, observam-se elevação da informa-
lidade, do desemprego, da precarização e queda da renda.  Com a pandemia, a necessidade de 
isolamento social acabou por contribuir para o fechamento de milhares de postos de trabalho, 
principalmente daqueles de baixa renda e contratação precária.

A retomada das atividades, no segundo semestre de 2020 e em 2021, não foi capaz de 
reduzir o desemprego. A taxa de desocupação, calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), atingiu 14,1% no segundo trimestre de 2021, o equivalente a 14,4 milhões 
de pessoas. Em 2020, os percentuais registrados por trimestre foram de 12,2% no primeiro, 
13,3% no segundo, 14,6% no terceiro, e 13,9% no último. Veja o Gráfico 1.

Gráfico 1-Evolução trimestral da taxa de desocupação da força de trabalho Brasil-2012 a 2021

Fonte: IBGE. PnadC/Elaboração: DIEESE

Esse comportamento se deveu ao fato de que muitas pessoas deixaram de procurar 
emprego quando perderam a ocupação, no início da pandemia. O medo do contágio e a falta 
de perspectiva fizeram com que um contingente expressivo de pessoas ficasse em casa, mas, 
no final de 2020 e neste ano, o fim do auxílio emergencial, a necessidade de sobrevivência e o 
lento avanço da vacinação empurraram as pessoas para as ruas novamente, em busca de tra-
balho. No último trimestre de 2019, 94,5 milhões de pessoas estavam ocupadas e, no segundo 
trimestre de 2021, eram 87,8 milhões, o que significa que 6,7 milhões de pessoas saíram do 
mercado de trabalho nesse intervalo de tempo e ainda não voltaram. 
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Um olhar mais atento para a taxa de desocupação do segundo trimestre de 2021 mostra 
o tamanho da desigualdade: do total de desocupados, 53% eram mulheres, 33,9% tinham entre 
25 e 29 anos; 29,4%, entre 18 e 24 anos; e 62,2% eram pretas ou pardas. Ainda, 40,0% dos de-
socupados tinham até o ensino médio incompleto e outros 40,7% tinham concluído essa etapa 
da educação.

No setor privado, em 2020 e 2021, mais de 40 milhões de ocupados não tinham a pro-
teção da legislação trabalhista, ou sejam, se inseriam como assalariados sem carteira, traba-
lhadores domésticos sem registro e trabalhadores familiares auxiliares ou por conta própria. 
Já outros 31,5 milhões possuíam carteira de trabalho assinada, no segundo trimestre de 2021. 
Importante lembrar, mais uma vez, que o emprego desprotegido crescia mesmo antes da pan-
demia, por conta do baixo desempenho econômico e da reforma trabalhista. Com o isolamen-
to, muitas dessas ocupações desapareceram e reapareceram, de forma mais tímida, no 3º 
trimestre de 2020. Veja o Gráfico 2.

Gráfico 2-Pessoas de 14 anos de idade ou mais ocupadas 
na semana de referência no setor privado 

Variações absolutas-4º trimestre de 2019  a 2º trimestre de 2021 (em mil pessoas) 

Fonte: IBGE. PnadC/Elaboração: DIEESE

A taxa de subutilização, que inclui a taxa de desocupação, a de subocupação por in-
suficiência de horas e a da força de trabalho potencial (pessoas que não estão em busca de 
emprego, mas que estariam disponíveis para trabalhar), foi de 28,6%. Do total de subutilizados, 
7,5 milhões de ocupados foram classificados como subocupados por insuficiência de horas 
trabalhadas no segundo trimestre de 2021, o que indica que parcela expressiva da população 
gostaria de trabalhar mais horas, mas não encontrou essa oportunidade. Consulte o Gráfico 3.
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Gráfico 3-Evolução trimestral da taxa composta de subutilização da força de trabalho Brasil 
4º trimestre de 2019 a 2º trimestre de 2021

Fonte: IBGE. PnadC/Elaboração: DIEESE

No início da pandemia, o valor dos rendimentos habitualmente recebidos aumentou, de 
R$ 2.323 para R$ 2.426, entre o primeiro e o segundo trimestre de 2021. Isso porque os assa-
lariados com carteira, em situação mais estável, permaneceram nos empregos, enquanto os 
informais, com remunerações menores, perderam ocupação e renda. Entretanto, quando se 
observa o rendimento efetivamente recebido, nota-se que houve queda, de R$ 2.550 para R$ 
2.250, provavelmente porque muitos trabalhadores tiveram jornada e salários reduzidos ou 
contrato suspenso. No segundo trimestre de 2021, o rendimento médio habitualmente recebi-
do foi de R$ 2.434 e o efetivamente recebido ficou em R$ 2.417. Consulte o Gráfico 4.

Fo
to

:G
io

rg
ia

 P
ra

te
s/

Br
as

il 
de

 F
at

o-
Pa

ra
ná



OUT21 |  182 |

Gráfico 4-Evolução do rendimento médio nominal habitualmente e efetivamente recebido no trabalho 
principal Brasil-4º trimestre de 2019 a 2º trimestre de 2021

Fonte: IBGE. PnadC/Elaboração: DIEESE

A desigualdade de remuneração entre os formais e informais permaneceu acentuada. 
O rendimento médio habitualmente recebido pelos assalariados com carteira (exceto os tra-
balhadores domésticos) foi de R$ 2.375,00, no segundo trimestre de 2021. Já os sem carteira 
ganharam, em média, R$ 1.619,00 no segundo trimestre de 2021. Os trabalhadores por conta 
própria tiveram remuneração de R$ 1.828. 

INFLAÇÃO AGRAVA DESIGUALDADE, REDUZ O PODER AQUISITIVO 
E ELEVA A POBREZA

Em meio a todas as mudanças no trabalho causadas pelas reformas e pela crise sani-
tária, o fantasma da inflação também ressurgiu para assombrar o Brasil. No acumulado de 12 
meses, em agosto de 2021, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (INPC/IBGE), que mede a inflação das famílias que ganham de 1 a 5 
salários mínimos, atingiu 10,42%, e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
que mede a inflação oficial (1 a 40 salários mínimos), ficou em 9,68%.
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Um corte por renda, feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), mostrou 
que a inflação acumulada em 12 meses, em julho de 2021, foi de 10,05% para as famílias com 
rendas muito baixas, de 9,80% para aquelas com renda baixa e de 7,11% para as que possuem 
renda alta.

Esse dado mostra o tamanho da perversidade da inflação atual e aponta que quem sofre 
mais são as mesmas famílias que perderam empregos e renda no início do isolamento social 
e que vêm sendo jogadas na informalidade. 

A inflação hoje não é causada por aumento de demanda, mas sim por problemas do lado 
da oferta, seja porque exportamos volumes cada vez maiores de commodities, como carne bo-
vina e suína, óleo de soja, café em grão, insumos para a criação de gado, porco e frango (milho 
e soja) e mesmo arroz, em 2020, o Brasil exportou volume expressivo do grão. 

As saídas desses produtos do país são estimuladas pela taxa de câmbio, uma vez que 
o real está desvalorizado em relação ao dólar. Também afetam a oferta os problemas climáti-
cos, como a seca intensa que castiga o país esse ano. Com isso, a população sofre com a alta 
sistemática dos preços dos alimentos básicos, como mostra pesquisa mensal do DIEESE (De-
partamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), realizada em 17 capitais. 
Entre agosto de 2020 e o mesmo mês de 2021, as taxas de aumento oscilaram entre 11,90%, 
em Recife, e 34,13%, em Brasília.

Além da alta dos alimentos, o país vivencia frequentes elevações nos preços dos com-
bustíveis e do gás de botijão, bem essencial para as famílias de baixa renda. Esses aumentos 
também acumulam altas expressivas, muito acima da inflação oficial. Sem contar os acrésci-
mos nas tarifas de energia elétrica por conta da falta de chuva e dos baixos níveis dos reser-
vatórios.  

Nessa situação de carestia, o Brasil, que havia saído do mapa da fome e tirado milhões de 
pessoas da situação de insegurança alimentar, volta a reviver esse velho e dolorido problema. 
Em dezembro de 2020, 116,8 milhões de pessoas “conviviam com algum grau de Insegurança 
alimentar; 43,4 milhões não tinham alimentos em quantidade suficiente e 19 milhões de brasi-
leiros (as) enfrentavam a fome”, segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania 
e Segurança Alimentar (2021), no Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto 
da Pandemia da Covid-19 no Brasil.

As negociações coletivas, que poderiam garantir, pelo menos aos ocupados com carteira 
de trabalho e proteção sindical, a reposição da inflação, apresentaram, em 2021, resultados 
aquém do esperado: do total de negociações realizadas até maio, 52% não conseguiram rea-
justes capazes de corrigir o valor dos salários; 31% fixaram percentuais equivalentes à inflação; 
e apenas 17% conquistaram ganhos reais.

O salário mínimo, que se mostrou importante instrumento para redução da desigualdade 
durante o tempo em que vigorou a política de valorização negociada entre as Centrais Sindicais 
e o governo, vem perdendo poder de compra, pois, desde 2019, o piso mínimo nacional tem 
reajustes inferiores à inflação, espremendo ainda mais a renda de milhões de famílias.
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A desigualdade aumenta, os trabalhadores perdem empregos e encontram cada vez mais 
dificuldades para conseguir trabalho, a informalidade se amplia, muitas famílias não têm renda 
para pagar as contas e comer ao mesmo tempo. É imensa a quantidade de pessoas morando 
na rua, cozinhando com lenha ou pulando refeições, por não ter dinheiro para comer. 

A situação de extrema pobreza se alastrou: em março de 2020, antes da pandemia, havia 
cerca de 13,55 milhões de famílias nessa situação, segundo o CadÚnico (registro do governo 
federal para saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda). Em março/2021, outras 
novas 784 mil famílias se juntaram a essas, crescimento de 5,8%. A comparação dos dados de 
junho de 2021 (14,7 milhões de famílias) com os de dezembro de 2019 (13,5 milhões) indica 
que 1,2 milhão de pessoas passaram à condição de pobreza extrema, ampliação de 9,0%.

Fome, pobreza, desemprego em alta, informalidade, falta de renda, famílias inteiras mo-
rando na rua são alguns dos problemas socias que voltaram a destroçar o Brasil, mas não são 
resultado apenas da pandemia e dos efeitos nefastos da crise sanitária sobre a economia. 
Também são resultados da falta de vontade política do governo para oferecer ao povo brasilei-
ro condições de passar dignamente por esse período turbulento.  

No meio da calamidade, a escolha foi reduzir e ou acabar com políticas como a da agricul-
tura familiar, da valorização do salário mínimo, da transferência de renda, de elevação de crédito 
e inclusão social para tantos milhões de brasileiros que pagam, sozinhos, desamparados, a 
conta do desastre econômico, político, sanitário e social do Brasil de hoje. 

Para recuperar os direitos da classe trabalhadora as Centrais têm muito trabalho pela 
frente. Como diria Paulo Freire: “mudar é difícil, mas é possível” e a Formação Sindical CUTista 
tem papel crucial neste processo. 
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A NEGAÇÃO AO DIREITO AO TRABALHO, AOS 
DIREITOS DOS TRABALHADORES E AO PA-
PEL FUNDAMENTAL DOS SINDICATOS

Por: Artur Henrique1

O Brasil viveu um período de crescimento do emprego e da renda durante os 13 anos dos 
governos do PT (LULA e Dilma). Foram criados 19,4 milhões de empregos formais, levando o 
desemprego aos menores patamares da série histórica e a renda dos trabalhadores aumentou 
em 18% em termos reais. O respeito ao papel dos sindicatos e das Centrais Sindicais, a busca 
pelo fortalecimento das negociações coletivas e a defesa dos direitos dos trabalhadores foram 
a marca daquele período2.

A partir do Golpe de 2016, e em especial já em 2015, sob as ações de inviabilização do gover-
no da presidenta Dilma, como as “pautas bomba” no Congresso Nacional, os governos Temer e 
Bolsonaro fizeram e vem fazendo exatamente o contrário. Realizaram reformas que subtraíram 
direitos dos trabalhadores. Extinguiram o Ministério do Trabalho. Abandonaram a política de valo-
rização do salário mínimo. Congelaram os gastos sociais. Praticam uma política deliberada de ma-
nutenção de crise e arrocho que resulta em menos oportunidades de trabalho e mais desemprego.

Atualmente (2021) os números são estarrecedores: 14 milhões de desocupados, 6 mi-
lhões de desalentados (desistiram de procurar emprego) e 34 milhões na informalidade que 
trabalham sem direitos e em ocupações com alta instabilidade de renda.

O desemprego explodiu no pós-golpe. Após ter atingido os menores patamares históri-
cos em 2013 e 2014 esta taxa atingiu dois dígitos em 2016 e nunca mais decresceu. Em 2021, 
há 14 milhões de pessoas desocupadas. Comparado com 2014, ano com os menores níveis de 
desocupação (6,7 milhões de pessoas) o crescimento foi de mais de 100%.

Essa situação do mercado de trabalho nos últimos cinco anos mostra de forma cristali-
na o alvo do golpe institucional de 2016. Menos oportunidades de trabalho, significam menos 
renda e mais pobreza, menor poder de barganha e menos direitos. As perdas para os trabalha-
dores foram óbvias e imensas. 

As atrocidades e os crimes contra os direitos dos trabalhadores foram muitos. A seguir 
destacamos alguns.

1 Ex-Presidente da CUT, Ex- Secretário Municipal do Trabalho na cidade de São Paulo, no Governo Fernando Haddad-PT, atual Diretor da FPA-
-Fundação Perseu Abramo.
2 Este texto, com pontuais adaptações para F&C nº 20,, faz parte do livro Brasil: 5 anos de golpe e destruição, lançado no último dia 31/08 no Sin-
dicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, marcando o dia do golpe de 2016 contra a Presidenta Dilma do  Partido dos Trabalhadores. 
Um trabalho de pesquisa coordenado e organizado por Sandra Brandão, economista e mestre em economia pela Unicamp; Assessora especial no 
Ministério do Trabalho e Emprego e na Casa Civil da Presidência da República durante o Governo LULA; Chefe do Gabinete Adjunto de Informações 
do Gabinete da Presidenta Dilma Rousseff. E que contou também com a colaboração dos membros integrantes do Núcleo Acompanhamento de 
Políticas Públicas-NAPP Trabalho.
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O MUNDO DO TRABALHO DURANTE O GOLPE: GOVERNO DO ILEGÍTIMO TEMER

A política de valorização do salário mínimo foi abandonada. Ela era prioritária devido a 
seu impacto na elevação de pisos normativos e do poder de compra dos benefícios previden-
ciários e com efeito dinamizador da economia. Elaborada em resposta à bandeira histórica do 
movimento sindical, essa política produziu 78% de aumento real nesse piso salarial entre 2003 
e 2016.

A partir do golpe, devido ao baixo crescimento do PIB, o crescimento real do salário mí-
nimo desacelerou fortemente e, a partir de 2020, Bolsonaro decidiu não revalidar a Lei de valo-
rização do salário mínimo, acabando com os aumentos reais e, nos últimos dois anos, autori-
zando apenas a correção pela inflação.

Em 2017, Temer realizou uma mudança radical na legislação trabalhista: a Lei 13.467, mais 
conhecida como Reforma Trabalhista. A “reforma” trabalhista de Temer alterou totalmente o 
sistema até então existente. A ideia síntese da reforma, de caráter liberalizante e regressiva, 
prevê que as regras que regulam a relação capital e trabalho possam ser ajustadas por meio de 
acordo individual, que pode, inclusive, reduzir direitos. Há, portanto, uma clara contraposição 
ao sistema até então vigente, no qual os acordos, mesmo os coletivos, não poderiam reduzir 
direitos definidos em lei, em face dos princípios da norma mais benéfica e da irrenunciabilidade 
de direitos assegurados por normas de ordem pública.

A “reforma” precarizou as relações trabalhistas em diversos aspectos: As regras da Cons-
tituição tornaram-se teto dos direitos do trabalho e as leis ordinárias passaram a poder ser 
destacadas por instrumentos de negociação direta entre trabalhadores e empresas. Instituiu 
ou regularizou diversas modalidades de contratos precários:  legalizou o contrato de trabalho 
intermitente; ampliou os limites do contrato em tempo parcial; liberou o uso de contrato de 
trabalho “autônomo” exclusivo, sem reconhecimento de vínculo. Incentivou a chamada “pejo-
tização” do trabalho ao permitir a terceirização de qualquer atividade das empresas, de forma 
ilimitada no setor privado e no setor público. Facilitou o desligamento e promoveu alterações 
nas regras sobre jornada de trabalho.

Foi uma reforma contra as trabalhadoras e os trabalhadores, e que também resultou na 
fragilização da organização sindical. Afinal, entre as medidas aprovadas, estão: o fim da con-
tribuição sindical obrigatória e a imposição de obstáculos e dificuldades para a cobrança de 
outras formas de financiamento; a eleição de representantes dos trabalhadores sem o acom-
panhamento dos sindicatos; e a negociação de acordos e o encerramento de contratos sem 
qualquer participação sindical.

É inegável que Temer pagou a conta do apoio ao golpe com menos custos e obrigações 
para as empresas e menos direitos para os trabalhadores e trabalhadoras.
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O MUNDO DO TRABALHO COM MAIS UM GOLPE E A PANDEMIA: 
GOVERNO BOLSONARO

Bolsonaro foi eleito por meio de uma campanha pautada em fake news e outros crimes 
eleitorais, além do violento processo de lawfare contra Lula que culminou em sua prisão. O 
mandato de Bolsonaro começou com a extinção do Ministério do Trabalho, transformado em 
mera secretaria do Ministério da Economia. Medida coerente com a linha a ser adotada em 
seu governo que visa, continuamente, reduzir o custo da mão de obra e aumentar o poder das 
empresas sobre a gestão do trabalho.

A chamada Lei da liberdade econômica (Lei 13.874/2019) foi tão modificada em sua 
tramitação que, ao final, virou uma nova “reforma” trabalhista, com regras extremamente pre-
judiciais para os trabalhadores.

A nova lei ampliou para todos os setores de atividades a regra que autoriza o trabalho 
aos domingos, com folga em dias úteis. Criou o chamado “ponto por exceção”, modalidade em 
que o trabalhador não precisará registrar o ponto todos os dias, mas apenas quando trabalhar 
além de sua jornada normal, só que essa anotação somente será aceita com autorização do 
empregador.

Ao sancionar a Lei, Bolsonaro manteve o artigo que impede que os bens do empregador 
sejam usados para pagar dívidas da firma, trabalhistas ou fiscais.

Nessa mesma linha de ataque aos direitos da classe trabalhadora, Bolsonaro editou a 
Medida Provisória 905/2019, conhecida como MP do Contrato Verde e Amarelo. Embora a 
MP tenha sido revogada, as medidas propostas persistem no horizonte do governo Bolsonaro. 
Eivada de inconstitucionalidades formal e materiais, essa MP tinha vários objetivos, todos de 
caráter precarizante para as relações de trabalho: instituir uma nova modalidade contratual, 
denominada “contrato verde e amarelo”, com direitos reduzidos; alterar regras sobre a PLR 
(Participação nos Lucros ou Resultados) e sobre a concessão de vale alimentação; impor no-
vas regras de trabalho aos domingos, de descanso semanal remunerado e de jornada no setor 
bancário; e mudar mecanismos de fiscalização exercidos pelos órgãos estatais.

Mesmo sendo forçado pelo Congresso a adotar medidas para atenuar o impacto da pan-
demia sobre o emprego e a renda, como o auxílio emergencial de 600 reais, o governo honrou 
sua linha de ataque aos direitos. As Medidas Provisórias 927 e 936, editadas para regular o 
trabalho durante a pandemia e para reduzir jornada e suspender contratos de trabalho, alijaram 
a presença e a atuação sindical e as negociações coletivas como espaço de discussão para 
promoção de soluções.

Essas MPs asseguraram superpoderes para os empregadores disporem do tempo, da 
remuneração e da forma da vida de seus empregados, em típica autorização estatal às prá-
ticas de expropriação da força de trabalho. A mesma diretriz permeia a PEC 32 (Reforma 
Administrativa) e as Medidas Provisórias 10453 e 10464, editadas em abril de 2021, sendo 

3 Consulte: bit.ly/30iYAtR
4 Consulte: bit.ly/3FEXrfb

https://bit.ly/30iYAtR
https://bit.ly/3FEXrfb
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que no caso da 1045 o argumento de que seu conteúdo teria como objetivo atuar durante a 
pandemia caiu por terra, quando vemos a quantidade de artigos da CLT e de Leis trabalhistas 
alteradas para piorar ainda mais a situação do mundo do trabalho com ou sem pandemia.

Foi o que aconteceu com a MP 109/20215 aprovada com celeridade sob o falso argu-
mento de ser necessária para a retomada do pagamento do auxílio emergencial quando, na 
verdade, foram impostas restrições aos governos, proibindo contratações e aumentos de 
remuneração. Felizmente,  a grande pressão do movimento sindical, em especial o de base 
CUTista6 denunciou as inconstitucionalidades da MP 1045 e ela foi derrotada no Senado. 
Com ela foi derrotado também o falacioso argumento de que iria criar “oportunidades” de 
emprego com os programas de qualificação e de contratação de jovens, quando o que esti-
mulava era a precarização ainda maior da juventude trabalhadora. 

Podemos apontar ainda no projeto ultraneoliberal do governo Bolsonaro -Guedes o es-
vaziamento do CODEFAT e das instâncias tripartites e os desmontes das políticas públicas 
da economia solidária.

5 Consulte: bit.ly/3Hs57Dc
6 Consulte: bit.ly/3F9P7Uj

Grito dos Excluídos | 7 de Setembro de 2021
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O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT) foi criado 
em 1990 para fazer a gestão do fundo responsável pelo pagamento do seguro desemprego, 
abono salarial e pelo financiamento de políticas de trabalho e renda. Em 2019 essa instân-
cia foi esvaziada, perdendo duas de suas principais funções:  a de elaborar diretrizes para 
programas e para alocação de recursos e a de acompanhar e avaliar o impacto social dos 
programas e propor aperfeiçoamento da legislação referente às políticas públicas de traba-
lho e renda.

A economia solidária foi reconhecida como legítima durante os governos Lula e Dilma. 
Naquele período, o Estado brasileiro reconheceu a importância e implementou mecanismos 
de fomento para a economia solidária. 

Foi criada a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) em articulação com os 
movimentos sociais. A SEBAES realizou dois grandes mapeamentos dos empreendimentos 
solidários no país, implantou políticas de fomento e assessoramento, e estabeleceu um progra-
ma de microcrédito produtivo orientado, entre outras medidas. 

O golpe de 2016 foi destrutivo para as políticas públicas de economia solidária. A SE-
NAES foi extinta por decreto no primeiro ano do governo Bolsonaro. Os recursos para as polí-
ticas de fomento foram reduzidos a menos de 10% do que eram nos tempos dos governos do 
PT, fazendo com que a maioria dos programas fosse abandonada.

O MUNDO DO TRABALHO DEPOIS DA PANDEMIA DE COVID-19

Pelo breve panorama traçado até o momento da destruição e desmonte dos direitos e 
dos ataques à organização sindical e à regulação do trabalho, podemos perceber o tamanho 
do desafio que teremos pela frente.

Sem dúvida, o primeiro deles é garantir democracia, as eleições livres e derrotarmos Bol-
sonaro e sua necropolítica. Em seguida será necessário lutar pela revogação de todas as me-
didas prejudiciais aos trabalhadores que foram adotadas desde o golpe e durante a pandemia, 
inclusive as que não tratamos neste texto como a EC 951. 

A gestão neoliberal da pandemia produziu mais desemprego, mais precarização e me-
nor renda, atingindo milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Aliada às transformações na 
área da comunicação e tecnologia, que fizeram crescer as atividades ligadas aos entregadores, 
trabalhadores de plataformas, e ampliaram o teletrabalho e o trabalho em casa (home office) 
agravando ainda mais o sistema de proteção social e previdenciário já tão gravemente ataca-
dos pelas políticas neoliberais.

O movimento sindical está desafiado a construir unidade em torno de propostas para a 
necessária mudança de sua estrutura e organização, para dar conta de ampliar a representati-
vidade, fortalecer a organização por local de trabalho e de moradia, fincando pé no território e 
ampliando as lutas e as conquistas da classe trabalhadora brasileira.

Neste ano do centenário de Paulo Freire que possamos ampliar a formação de base e a 
consciência da classe trabalhadora, especialmente aquela mais precarizada e fora dos sindicatos.
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A FORMAÇÃO CUTISTA EM TEMPOS 
EXTRAORDINÁRIOS: PNF, O PILAR DE SUSTENTAÇÃO 
DA HISTÓRIA DE LUTA DA CUT

A CUT completou 38 anos de vida em 2021. E não resta dúvida de que a história não 
teria o mesmo êxito sem a Política Nacional de Formação (PNF -CUT), uma ‘espinha 
dorsal’ até mesmo para o processo de criação da Central. Foi assim que a secretária 
de Formação da CUT Brasil, Rosane Bertotti, expressou o papel fundamental 
de construir e compartilhar conhecimento com o objetivo de organizar a classe 
trabalhadora para lutar por um mundo melhor, mais digno, onde o ser humano seja 
valorizado e respeitado acima dos lucros. Nesta conversa, a catarinense de Xanxerê 
fez questão de salientar que a PNF da CUT, como o próprio nome sugere, é uma 
articulação de rede, com as digitais de milhares de militantes e dirigentes sindicais do 
país, de entidades ligadas ou parceiras da CUT. “Cada um e cada uma tem um papel 
importante, um protagonismo nesse processo”, ela diz.

PERFIL

Formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Ro-
sane vem da agricultura familiar, setor hoje desprezado pelo governo federal, mas que 
tem papel fundamental para o país, por ser responsável pela produção de mais de 70% 
dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Sua luta começou cedo, quando 
ainda era estudante, lutando pelo direito ao transporte coletivo gratuito. A experiência a 
levou a entender que toda mudança requer luta. Por isso continuou sua jornada atuan-
do na Pastoral da Juventude em sua cidade e no movimento de mulheres campesinas, 
cuja atuação rendeu o reconhecimento na luta sindical. “As mulheres não tinham parti-
cipação direta nos sindicatos. Nem eram associadas. Eram dependentes dos maridos, 
mas nós mudamos isso”, ela conta, com uma expressão de saudade. Logo vieram as 
primeiras participações de mulheres na diretoria do sindicato e a articulação com a 
Igreja Católica, unindo a fé e a luta por direitos como pilares para a organização sindical. 
Na presidência do sindicato, participou da construção da Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura Familiar (Fetraf-SC) e logo ingressou na Central Única dos Trabalhado-
res. Primeiro como secretária de Formação na CUT estadual, depois como titular da 
secretaria de Comunicação na CUT Brasil, assumindo também outros desafios como 
fazer parte do Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e coordenar 
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o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC). Hoje, Rosane, além 
de estar em seu segundo mandato à frente da Secretaria Nacional de Formação da 
CUT Brasil, também integra o Conselho e a Rede de Formação da CSA-Confederação 
Sindical das Américas, além de fazer parte da direção da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores da Agricultura Familiar (Contraf-Brasil) e do Sindicato da Agricultura Fa-
miliar de Xanxerê, sua base.

DIÁLOGO SOBRE FORMAÇÃO

Com muitas e claras demonstrações de paixão pela magia dos processos formativos, 
que se traduzem em compartilhar conhecimentos, Rosane Bertotti faz um raio-x das es-
truturas da Política Nacional de Formação da CUT. “Nossa ação principal é compreen-
der que a formação é a espinha dorsal da luta e da organização da classe trabalhadora 
e está ligada à ação e à estratégia”, ela diz. Uma dessas estratégias é debater qualifica-
ção profissional ao mesmo tempo em que se trata de formação sindical.

FORMA E CONTEÚDO: EM 2016, NA EDIÇÃO ANTERIOR DA F&C, VOCÊ FALAVA 
SOBRE RETOMAR A ESPERANÇA. ERA O ANO DO GOLPE CONTRA DILMA 
ROUSSEFF E O INÍCIO DE UM PERÍODO SOMBRIO. HOJE, PERMANECE ESSE 
ESPÍRITO DE CONSTRUÇÃO DE UM MUNDO MELHOR?

ROSANE BERTOTTI: Sempre. A formação está ligada à combinação de ação e estratégia. 
Sempre será um processo da esperança. Paulo Freire dizia que o ser humano é esperançoso 
por natureza porque primeiro faz uma leitura do mundo e a partir disso, busca mudanças. E 
essa é a nossa referência. A formação e a luta sempre devem ser precedidas pela leitura do 
mundo em que vivemos, de uma análise da conjuntura para apontar possibilidades de organi-
zação, de luta e avanço. E esse processo se dá com debate, com referências, com escuta, com 
reflexão. 

Isso quer dizer que a formação é também um processo de construção, de acolhimento, de iden-
tidade de encaminhamento. Ela mostra a capacidade do movimento sindical de ler e reler o 
mundo. 
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Formação é fazer uma leitura de 
mundo e construir possiblidades de 
articulação e luta”. 

F&C: E TEM SIDO ASSIM DESDE QUE O BRASIL ENTROU NESSE PERÍODO DE 
ATAQUES AOS DIREITOS, ÀS LIBERDADES, À DEMOCRACIA?

RB:  Sem dúvida. A formação tem essa grandeza. A luta e a organização não existem 
sem um processo formativo. E quando feitas por pessoas e não por estruturas, a leitura 
do mundo resulta em uma compreensão de como se dão as relações. Nos últimos tem-
pos, as consequências perversas da transformação do mundo do trabalho atingiram 
em cheio os trabalhadores por causa da opção política de o Brasil eleger Bolsonaro, 
pela transformação da economia e pelo processo pandêmico. Desta forma, houve um 
recrudescimento do Estado, da estrutura política e da Justiça que oscila e não cumpre 
com o papel enquanto sistema judiciário. De um lado, o capitalismo se reestrutura a 
partir das novas tecnologias, que chamamos de ‘revolução industrial 4.0’, que geram 
maior concentração de renda, de riqueza e menos direitos tanto no que diz respeito ao 
trabalho como aos direitos sociais. Mas, por outro lado, há a capacidade de organiza-
ção, de mobilização, de resistência e luta, seja da CUT ou de movimentos organizados. 
E assim tem sido no enfrentamento a esses tempos sombrios. E é importante dizer que 
essa articulação se dá em todos os espaços. Até mesmo nessa entrevista, assim como 
em cursos formativos, na ação, na luta.

F&C: EM 2019 ESTÁVAMOS COM SEIS MESES DE GOVERNO BOLSONARO 
QUANDO FOI REALIZADA A 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE FORMAÇÃO. 
NAQUELE NOVO CONTEXTO, O QUE A CONFERÊNCIA REPRESENTOU PARA A 
POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO?

RB: Ao olhar a trajetória da CUT, a análise é de que sempre que tivemos grandes 
mudanças na estrutura econômica, no modelo de produção e na economia do 
país, a Política Nacional de Formação, que também tem uma estrutura, passou por 
transformações. Então, a Conferência foi um marco. Houve uma mudança considerável 
no Brasil e no mundo. E o movimento sindical está compreendendo que precisa fazer 
transformações para organizar sua atuação. A Conferencia mostrou também o quanto 
é importante fazer essa discussão da CUT a partir do debate, nas bases. A Conferência 
discutiu formação, organização e luta a partir dos sindicatos, dos estados e dos 
municípios, dos locais de e essa foi uma grandeza
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A outra grandeza da Conferência foi compreender que a CUT não é uma organização 
que luta sozinha. Ela está articulada com diversos movimentos, conhecendo e convi-
vendo com diversas formas e experiências de formação e atuação e como se integram 
entre si.

E uma terceira grandeza foi compreender que a formação faz a leitura do mundo, tem 
racionalidade, faz a construção e a ação, mas também tem o encantamento, a esperan-
ça, o processo do sonhar e construir junto. O espírito de recuperação da identidade, da 
mística, do encantamento, foi central na Conferência. 

Não tínhamos ideia que viria uma 
pandemia, mas a Conferência já foi 
realizada parte presencial e parte em 
plataformas por entendermos que isso é 
estratégico. Uma tecnologia que veio para 
ficar”.

F&C.: ESSA FORMA DE CONECTAR PESSOAS VIRTUALMENTE É UM PONTO 
POSITIVO OU NEGATIVO? É DEMOCRÁTICO?

RB.: Pode ser uma faca de dois gumes. As tecnologias são importantes para o desen-
volvimento da vida e das pessoas. Lembro de quando eu tinha meus 12 anos, na roça. 
Tínhamos as vacas leiteiras e eu acordada às 4h para ordenhá-las. Era cansativo. Hoje 
é feito com máquinas. É maravilhoso, não dói os braços. Acredito que a tecnologia 
tem que vir nesses exemplos simples e práticos para melhorar a vida das pessoas. 
Mas até chegar lá, os trabalhadores conhecerem, se apropriarem e investirem em no-
vas tecnologias, é outra história. Quando assumi a secretaria, já defendia que a CUT 
deveria ter um portal de formação, com dados do mundo do trabalho, da nossa rede 
e ter processos organizativos paralelos-um digital e outro ‘olho no olho’, porque isso é 
fundamental. Portanto, não tenho dúvida da importância das novas tecnologias. Elas 
têm que ser dominadas pelos trabalhadores, seja pelo aspecto do trabalho em si, seja 
pela organização. Hoje, a luta também se dá na tela de um computador e de um celular. 
Mas, repito, por mais que seja estratégico, a formação nunca deixará de ter seu lado 
humano, de afago, de construção coletiva. As coisas não se resolvem pela ‘telinha’. Ela 
é um instrumento para isso.

Por outro lado, não podemos deixar de ter um olhar sobre quem tem acesso à tecno-
logia. Tem pessoas, infelizmente, que não têm esse domínio ainda. O máximo de co-
nhecimento que elas têm é um celular com rede social e isso não basta para fazer um 
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curso de qualificação. Se por um lado a tecnologia é importante, por outro lado há que 
se promover acessos.

F&C: A PANDEMIA VIROU O MUNDO DE CABEÇA PARA BAIXO. PARA A 
FORMAÇÃO, QUAIS SÃO OS DESAFIOS?

RB:  Primeiro é preciso dizer que não é verdade que as transformações do mundo do 
trabalho foram consequência da pandemia. Ela só acelerou o processo. Hoje vivemos 
um momento de vergonha. Eu sinto vergonha do Brasil por termos um presidente 
como Bolsonaro, que mente para o mundo sobre a situação do país. Então, um dos 
desafios é de como a formação contribui para o despertar da consciência para retomar 
a democracia. Isso está ligado aos princípios da CUT, de entender que a luta de classes 
se dá a partir da economia, da relação capital e trabalho, da organização e luta. 
Significa que o movimento sindical faz política sim e isso tem influência direta na vida 
dos trabalhadores. O outro desafio é justamente sobre como fortalecer a organização, 
a luta e a CUT em si. Temos uma base consolidada na Central que precisa continuar 
articulando o processo democrático envolvendo os diversos segmentos da sociedade. 
Por outro lado, há a massa de trabalhadores que têm o ‘despertar da luta’, mas estão 
marginalizados em seus direitos. São os informais, os que trabalham por conta própria, 
que têm empregos precários e não estão organizados em sindicatos.

“É preciso articular processos de 
organização e luta com os trabalhadores 
que não estão representados por 
sindicatos.

F&C: VAMOS FALAR DE PAULO FREIRE? QUAL É A BAGAGEM QUE O LEGADO 
DELE TRAZ PARA A FORMAÇÃO E PARA NOSSAS VIDAS?

RB: Falar da Política Nacional de Formação da CUT é falar de Paulo Freire, porque ela 
foi estruturada a partir das concepções que ele defendia ser o papel da educação. 
“A leitura do mundo precede a leitura da palavra”, ele dizia. Ou seja, a educação não 
é neutra, tem lado e o nosso lado é o da classe trabalhadora. Tudo o que dissemos 
aqui, sobre a formação ser o processo de escuta, de reconhecer os diversos saberes, 
o educar se educando, vem dele. A formação não é um processo fechado, não é uma 
política por si só. É uma construção de ações estratégicas. Essas ações são o reflexo 
da retomada da esperança de cada ser humano. O conceito de ‘inéditos viáveis’ a que 
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Freire se referia são como um mantra para nós. Faz parte da nossa cultura, da nossa 
forma de caminhar. Quando realizamos o Encontro Nacional de Formação, o Enafor, 
nós nos desafiamos em plataformas on-line e buscamos novos métodos pedagógicos 
para construir a Política Nacional de Formação, foi um inédito viável. Quando você per-
cebe que está em uma conversa on-line e precisa cuidar das pessoas a partir desse 
canal, é um inédito viável. Assim como quando você percebe que, para garantir a diver-
sidade, precisa de uma plataforma acessível a todos. E a magia de Paulo Freire é que 
ao mesmo tempo em que ele dizia que era preciso ‘preceder a leitura do mundo, antes 
da leitura da palavra’, é preciso estar à frente do nosso tempo, apontar para novo. Isso 
significa que ser líder é também ouvir a base e estar com ela. É ouvir e fazer, mas tam-
bém apontar caminhos.

Paulo Freire foi um educador revolucionário 
da classe trabalhadora e a formação da CUT 
é um espaço revolucionário de luta e orga-
nização, porque vem de pessoas das várias 
regiões do Brasil e porque se consolida e se 
materializa na ação e na prática”.

F&C: SE FOSSE DEIXAR UMA MENSAGEM A CADA INTEGRANTE DA REDE 
NACIONAL DE FORMAÇÃO DA CUT, QUAL SERIA?

RB: Penso que o principal é ter em mente que as coisas não caem do céu. A gente não 
vai dormir hoje e acordar em uma nova situação, com outro presidente, todos com co-
mida, educação, saúde e moradia. Conquistar essas coisas vem de um acúmulo de ca-
pacidades, de organização e de formação da sociedade para transformar. É assim que 
vamos avançar. A organização se dá no coletivo, no sindicato, no local em que vivemos. 
É a partir desses espaços que construímos novas correlações de força na sociedade e 
no campo político. Então, não dá para pensar nessas articulações sem pensar nas elei-
ções de 2022. E isso começa agora. Não tem como não fazer a defesa do “fora, Bolso-
naro” que representa tudo o que há de pior para os trabalhadores-o ataque aos direitos, 
a negação da ciência, os ataques à educação, à democracia. Temos que nos contrapor 
a tudo isso agora, não amanhã. É a partir disso que podemos sonhar com uma nova 
realidade, com um país que tenha o olhar voltado aos trabalhadores.
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Não dá para pensar que o processo 
formativo é só na plataforma ou no curso 
de formação. É ocorre em todos os locais: 
no trabalho, na comunidade e no íntimo de 
cada um”.

É por aí que precisamos caminhar, compreendendo que o ser humano é maravilhoso e 
cada um de nós é um sujeito integral. Somos mães, pais, namoradas, namorados, amigos, 
familiares e a partir do espaço de cada um e cada uma, precisamos trabalhar corações 
e mentes dessas pessoas porque é assim que elas conseguem sonhar conosco. E esse 
é um papel do movimento sindical e da esquerda brasileira: sonhar, construir e colocar 
em prática um projeto para o Brasil.  Mas tudo isso sem deixar de cantar, namorar e 
amar. Sem deixar de viver porque a vida é feita de lutas, mas é sobretudo feita de afeto, 
de carinho e de bons momentos. Assim vamos nos encantando e renovando a cada dia 
no processo de luta e organização da classe trabalhadora.
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EXPEDIENTE

SECRETARIA NACIONAL DE FORMAÇÃO
SECRETARIA DE FORMAÇÃO 
ROSANE MARIA BERTOTTI

SECRETARIA DE FORMAÇÃO-ADJUNTA 
SUELI VEIGA MELO

SECRETARIA NACIONAL DE FORMAÇÃO: 
CORPO TÉCNICO-PEDAGÓGICO

COORDENAÇÃO 
MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO OLIVEIRA (MARIA FRÔ)

ASSESSORIA 
MARIA DE LOURDES TIEMI IDE 

PAULO HENRIQUE OLIVEIRA LIMA
THALITA NERI CARDOSO COELHO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
MARCOS ANTÔNIO SOARES DA SILVA

COLABORADOR 
PÉRSIO PLENSACK
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EXPEDIENTE

SECRETÁRIOS/AS 
ESTADUAIS DE FORMAÇÃO

CUT-AC 
SANDRA MESQUITA SOUZA

CUT-AL 
ANDRE LUIZ MOREIRA

CUT-AM 
CLEIDINIR FRANCISCA DO SOCORRO

CUT-AP 
ALTAIR FURTADO CORREA DE MORAIS

CUT-BA 
ADRIANA LIMA

CUT-CE 
ENEDINA SOARES DA SILVA

CUT-DF 
RODRIGO LOPES BRITTO

CUT-ES 
PAULO CESAR BORBA PERES

CUT-GO 
MARIA CRISTINA R. EVANGELISTA

CUT-MA 
NIVALDO ARAÚJO SILVA

CUT-MG

JEFFERSON LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA

CUT-MS 
ONIVAN LIMA CORREA

CUT-MT 
JOÃO EUDES DA ANUNCIAÇÃO

CUT-PA 
RAIMUNDO FERREIRA LIMA JUNIOR

CUT-PB 
PATRICIA MACARIO GOMES

CUT-PE 
ANA IZABEL CAVALCANTE O. DA SILVA

CUT-PI 
JOSIVALDO DE SOUSA MARTINS

CUT-PR 
APARECIDA REIS BARBOSA

CUT-RJ 
ELIZABETH GUASTINI

CUT-RN 
IONALDO TOMAZ DA SILVA

CUT-RO 
MARIA LUCIMAR ALVES

CUT-RR 
GILBERTO ROSAS

CUT-RS 
MARIA HELENA DE OLIVEIRA

CUT-SC 
ADRIANA MARIA ANTUNES DE SOUZA

CUT-SE 
CAROLINE SANTOS

CUT-SP 
TELMA APARECIDA ANDRADE VICTOR

CUT-TO 
MARIA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS



OUT21 |  204 |

EXPEDIENTE

ESCOLAS SINDICAIS

ESCOLA CENTRO-OESTE DE FORMAÇÃO SINDICAL DA CUT 
APOLÔNIO DE CARVALHO

ECOCUT@ECOCUT.ORG.BR

WWW.ECOCUT.ORG.BR

COORDENAÇÃO 
SUELI VEIGA MELO 
ROBERTO MIGUEL 

MARIA CRISTINA RODRIGUES EVANGELISTA 
JOÃO EUDES DA ANUNCIAÇÃO 

MARIA FRANCISCA ROCHA

EDUCADOR 
CESAR AUGUSTO MAGALHÃES AZEVEDO

ESCOLA DE FORMAÇÃO SINDICAL DA CUT 
CHICO MENDES NA AMAZÔNIA

EFSCMA@GMAIL.COM

COORDENAÇÃO 
ROGÉRIO BATISTA PANTOJA 

CLEIDINIR FRANCISCA DO SOCORRO 
ANTÔNIA MARIA MATIAS DA SILVA 

MAGNO BARBOSA DE OLIVEIRA 
JOÃO DA COSTA NEVES 

GEOVANE GRANGEIRO DA SILVA

EDUCADOR 
TÁCITO PEREIRA DOS SANTOS

mailto:ecocut@ecocut.org.br
http://www.ecocut.org.br
mailto:efscma@gmail.com
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EXPEDIENTE

ESCOLAS SINDICAIS

ESCOLA SINDICAL NORDESTE DA CUT

ESCOLANE@UOL.COM.BR

WWW.ESCOLANE.ORG.BR

COORDENAÇÃO 
MANOEL MESSIAS DIAS DO VALE

PAULO MARCELO LIMA 
JOSIVALDO DE SOUSA MARTINS

EDUCADOR 
EMANOEL JOSÉ MENDONÇA SOBRINHO

ESCOLA SINDICAL 7 DE OUTUBRO

ESCOLA7@ESCOLA7.ORG.BR

WWW.ESCOLA7.ORG.BR

COORDENAÇÃO 
ADILSON PEREIRA DOS SANTOS 

SEBASTIÃO DA SILVA MARIA 
JOÃO PAULO DE FARIA CARDOZO 

ELIZABETH GUASTINI

EDUCADOR 
ANDRÉ LUAN NUNES MACEDO

ASSESSORIA DE FORMAÇÃO 
JAIRO DUTRA 

ASSESSORIA DE FORMAÇÃO CUT-RJ E 
EQUIPE NACIONAL DE EDUCADORES

mailto:escolane@uol.com.br
http://www.escolane.org.br
mailto:escola7@escola7.org.br
http://www.escola7.org.br
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EXPEDIENTE

ESCOLAS SINDICAIS

ESCOLA SINDICAL SUL

FORMACAO@ESCOLASUL.ORG.BR 

WWW.ESCOLASUL.ORG.BR

COORDENAÇÃO 
CELSO WOYCIECHOWSKI 

ROSI MARI GOMES 
ADRIANA MARIA ANTUNES DE SOUZA

EDUCADORA 
ANA MARIA PALMA PALMA

EDUCADOR 
RAFAEL SOARES SERRAO

ESCOLA SINDICAL SÃO PAULO

ESCOLASP@UOL.COM.BR

WWW.ESCOLASP.ORG.BR

COORDENAÇÃO 
TELMA APARECIDA ANDRADE VICTOR 

RENATO CARVALHO ZULATO

EDUCADOR 
FÁBIO DE GODOY

ESCOLA DE TURISMO E HOTELARIA CANTO DA ILHA

SECRETARIAETHCI@ESCOLADOSTRABALHADORES.ORG.BR

PEDAGODICAETHCI@ESCOLADOSTRABALHADORES.ORG.BR

WWW.ESCOLADOSTRABALHADORES.ORG.BR

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
ROSANA MIYASHIRO 

ALINE MARIA SALAMI

mailto:formacao@escolasul.org.br
http://www.escolasul.org.br
mailto:escolasp@uol.com.br
http://www.escolasp.org.br
mailto:secretariaethci@escoladostrabalhadores.org.br
mailto:pedagodicaethci@escoladostrabalhadores.org.br
http://www.escoladostrabalhadores.org.br
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EXPEDIENTE

SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS 
DE FORMAÇÃO DOS RAMOS

CONFETAM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 
NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL 

WESIA NOGUEIRA DE SENA

CNTTL-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 
EM TRANSPORTE E LOGÍSTICA 

MICHEL VINICIUS DA SILVA COSTA

FITRATELP-FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES 
E PESQUISADORES EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

MARIA DE FATIMA LIMA CASTRO

FENASEPE-FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES 
E EMPREGADOS PÚBLICOS ESTADUAIS 

ÉDER ADÃO ROSSATO

FENADADOS-FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 
EM EMPRESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

CLAUDINEI PIMENTEL DA ROCHA LOPES

FNU-FEDERAÇÃO NACIONAL DOS URBANITÁRIOS

JEANE KATIA SILVA FERREIRA

CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS METALÚRGICOS DA CUT 
RENATO CARLOS DE ALMEIDA

CONTRAF-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 
DO RAMO FINANCEIRO DA CUT 

WALCIR PREVITALE

CNQ-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO RAMO QUÍMICO DA CUT 
FRANCISCO SALES VIEIRA

CNTSS-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM SEGURIDADE SOCIAL 
MIRIAM OLIVEIRA DE ANDRADE

CNTRV-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO VESTUÁRIO 
CLAUDEMIRO JACINTHO
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SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS 
DE FORMAÇÃO DOS RAMOS

CONTRACS-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 
NO COMÉRCIO E SERVIÇOS DA CUT 

OLINTO TEONACIO NETO

CONTAC-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DEMOCRÁTICA 
DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO DA CUT 

GENI DALLA ROSA

CONTICOM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS SINDICATOS 
DE TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA FILIADOS À CUT 

PAULO CESAR BORBA PERES (CARIOCA)

FASER-FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 
DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E DO SETOR PÚBLICO AGRÍCOLA DO BRASIL 

JULIANA DE BARROS VALLE

CONDSEF-CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
HERCLUS ANTÔNIO COELHO DE LIMA

CNTE-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO 
MARTA VANELLI

FENAPI-FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES APOSENTADOS E APOSENTADAS 
RENILVA MOTA FERREIRA

CONTAG-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA 
CARLOS AUGUSTO SANTOS SILVA

CONTRAF BRASIL-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 
E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO BRASIL 

ELISANGELA DOS SANTOS ARAUJO

CONTEE-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 
EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

FLAVIO BITARELLO

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 
VIGILANTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS 

JOSÉ INÁCIO CASSIANO DE SOUZA
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