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CURSOS DE EDUCAÇÃO SINDICAL   
AUTO-FORMAÇÃO À DISTÂNCIA

 
A Nova Central Sindical de Trabalhadores, através diretoria de Formação Sindical e Qualificação
Profissional, e em conjunto com o Observatório Sindical Brasileiro Clodesmidt Riani-OSBCR,
oferece aos dirigentes, lideranças, militantes e demais integrantes da NCST, em seus diversos
âmbitos, Cursos de Educação Sindical, voltados para a capacitação, formação e qualificação,
ministrados à distância. Não é um sistema EAD-Ensino à Distância do ponto de vista formal do
conceito, mas uma práxis educativa criativa e responsiva buscando interação dialógica no
perpassar dos cursos.

O sentido dos conteúdos desses Cursos de Educação Sindical tem a intenção de ser chaves de
leituras para a compreensão da realidade social, política e econômica e as possibilidades da sua
transformação na perspectiva das classes trabalhadoras. O pressuposto metodológico é de
combinar esforços numa concepção de educação a partir da cotidianeidade dos participantes,
entendidos como uma comunidade cuja vida imediata deve ser o ponto de partida do processo
educativo. 



Por se tratar de uma experiência fora da escola, não se assenta em verticalismos
ou autoritarismos pedagógicos, também não será uma pedagogia basista
conformada pelo senso comum. O conjunto que se quer alcançar é a mediação
entre conteúdos gerais sobre temas que envolvem o projeto de emancipação
social do trabalho com o conhecimento e a cultura dos participantes na
construção de linguagens onde possam transitar esses conteúdos.

O eixo central desse projeto de Cursos de Educação Sindical é a vinculação
entre teoria e prática, buscando a compreensão dos fenômenos sociais mais
além da sua aparência imediata. Entender esta realidade como produto da prática
social e histórica e por isso mesmo podendo ser transformada mediante a ação
coletiva e organizada, pela apreensão do conhecimento que a humanidade vem
construindo no seu percurso histórico.



Para esta apreensão, a concepção a ser aplicada será a metodologia dialética que visa refletir 
e superar a aparência do imediatamente dado para buscar o entendimento mais profundo da
realidade objeto de estudo. Entendimento ou conhecimento sempre intencionado, voltado para
a transformação dessa realidade apreendida no conceito.

O movimento sindical é, também, pela sua própria natureza, um espaço educativo não-escolar
que contribuí para a formação da consciência das classes trabalhadoras, nos aspectos
econômico, político, social e cultural, o que possibilita a aquisição de conhecimentos e a
qualificação das práticas sindical e política. Portanto, é um lugar de produção de
conhecimentos que podem e devem ser incorporados nos conteúdos da educação sindical.

O que se busca é a capacitação dos participantes quanto a apreensão de novos conteúdos
formativos, que os possibilitem a se posicionarem em patamar mais elevado da prática
sindical, capacitados e qualificados no que se refere à compreensão e poder de intervenção na
transformação da realidade. 



Dos cursos, conteúdos e metodologia

Os Cursos de Educação Sindical são programados mediante conteúdos modulares que formam
o conjunto do programa. Ainda que cada tema possa ser analisado isoladamente, eles mantêm
entre si uma unidade de sentido de maneira que servem, em sua totalidade, à compreensão
ampliada do mundo do trabalho na sua forma de ser e ir sendo enquanto formação social que
se transforma no curso da processualidade histórica da sociedade. 

Ao final, a compreensão do todo permite elevar a compreensão geral quanto a determinação
ontológica do trabalho, a efetivação dos sujeitos a ele vinculados, suas posições sociais no
âmbito da sociedade burguesa, os elementos orgânicos transformados pelo trabalho, as
diferenciações de classes e a compreensão de que todos estes fenômenos são formações
sociais humanas que, pela ação teórica e prática dos sujeitos do trabalho, podem ser
transformadas com vistas à emancipação.



Temas e conteúdos

Os temas estão distribuídos em cinco fases, com os seus conteúdos pertinentes, a saber:

Fase 1 – Conteúdos
- Apresentação do programa e identificação dos atores
- O trabalho como organizador da sociedade humana
- A determinação social da consciência
- Consciência de classe e pensamento crítico 

Fase 2 - Conteúdos
- História geral do trabalho e dos modos de produção
- O modo de produção capitalista e suas classes sociais
- A classe social do trabalho na sociedade de mercadorias
- A exploração do trabalho na formação do lucro do capital
- Os processos de acumulação do capital sobre a intensificação da exploração do trabalho.



Fase 3 - Conteúdos
- A resistência e rebeldia do trabalho 
- Dilemas e enfrentamentos das classes trabalhadoras nas fases iniciais da Revolução Industrial
- A organização das classes trabalhadoras em defesa da vida e por direitos 
- Mudanças nas relações de trabalho em razão das lutas gerais das classes trabalhadoras
- Os sindicatos: o mundo do trabalho constrói as suas ferramentas de defesa e ataque
- Revisão histórica da formação dos sindicatos 

Fase 4 - Conteúdos
- Luta sindical, luta política, partidos e sindicatos
- A expansão mundial do capital e as novas demandas para o movimento sindical
- Formas de organização sindical em tempos de globalização e de políticas neoliberais
- A unidade necessária das classes trabalhadoras e os fatores que as dividem
- A crise atual dos sindicatos no interior da crise geral do capital



Fase 5  - Conteúdos

- A comunicação sindical como ferramenta estratégica de ação, formação e organização
- Educação sindical como processo, mais além da formação determinada por eventos
- A negociação sindical, elementos da teoria e da prática
- Gestão sindical, fundamentos, princípios e valores da administração sindical
- Os sindicatos na realidade conjuntural do século XXI: há futuro?



Metodologia

Os conteúdos dos módulos que integram as cinco fases dos Cursos de Educação Sindical
serão apresentados mediante plataformas digitais e redes sociais. 

Todos os encaminhamentos didáticos e pedagógicos serão feitos através do Whats App,
plataforma pela qual os participantes dos cursos poderão encaminhar sugestões, fazer
comentários, esclarecer dúvidas e se comunicarem com a coordenação do programa.

Para isso é necessário que o conjunto de participantes estejam integrando o grupo EDUCAÇÃO
SINDICAL NCST do Whats App, para terem acesso às mensagens da coordenação. 

Também serão usados o You Tube, para o acesso a vídeos e filmes; o Facebook, como espaço
de interação e de debates em grupo; bem como mensagens de SMS.

Recomenda-se que os participantes, durante das fases dos Cursos de Educação Sindical,
possam reservar, pelo menos, cinco horas de estudos a cada mês. 



Certificados

Ao final de cada fase será conferido certificado de PARTICIPAÇÃO mediante a efetiva presença
nas atividades virtuais e na realização das demais atividades de fixação de conteúdos.
Ao final das cinco fases será conferido certificado de CONCLUSÃO mediante a presença nas
atividades e a realização de avaliação interativa.

O conteúdo didático, apostilas, vídeos, filmes, e-book, a plataforma das aulas e seminários
virtuais e serão fornecidos pelo Observatório Sindical Brasileiro Clodesmidt Riani-OSBCR.
A participação nos Cursos de Educação Sindical é gratuita. Não haverá nenhuma espécie de
ônus financeiro. 

Material Didático
Para a realização dos cursos serão utilizados: 
Apostilas ilustradas em PDF, Leituras comentadas, Vídeo aulas, Atividades e avaliações
interativas, Grupos de Debates, Palestras , Seminários virtuais, E-books, Suporte de filmes,
entrevistas e depoimentos
*




