Conferência Continental Paulo Freire
“A educação e formação sindical perante um novo contexto e um novo
modelo de organização sindical”

PROGRAMA
Data: 22 e 23 de março de 2021
Horário de início de cada sessão: 12h00 São Paulo-Montevidéu
Duração estimada de cada sessão: 3 horas.
Participantes: Representantes das centrais sindicais filiadas e fraternas à CSA. Representantes dos
Sindicatos Globais. Representantes de organizações cooperantes e convidados especiais.
Objetivos
Geral: Desenhar uma política integral de formação e educação sindical e profissionalizante, com
estratégias claras que acompanhem o processo de transformação do sindicalismo e do mundo do
trabalho, para responder às necessidades de inclusão da diversidade da classe trabalhadora, aumentar
seu poder político na formulação de propostas e na disputa com o atual modelo de desenvolvimento
econômico, político e social.
Específicos:
1. Analisar os desafios da formação e da educação integral ao longo da vida e da formação
sindical e profissional como ferramentas para a disputa no mundo do trabalho, o ideológico, o
político, o cultural, e para acompanhar as transformações do mundo do trabalho e sindicalismo
para uma mudança no modelo organizacional que permita uma maior inclusão de todos os
coletivos, aumentar a filiação e melhorar a capacidade de propor para a disputa contra o
neoliberalismo e os processos de produção em curso.
2. Formular uma proposta e estratégia de formação e educação sindical sistemática por
níveis, inclusiva, coordenada e unificada para as Américas em rede, focada em processos com
visão compartilhada, mas levando em consideração as particularidades de cada sub-região e país,
e que contribua para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e democrática e de um
modelo de desenvolvimento sustentável.
3. Identificar, com as organizações filiadas, as melhores práticas construídas na educação
democrática e inclusiva e na formação sindical com uma perspectiva político-estratégica.

Segunda-feira, 22 de março
(Entrada dos/as participantes na Conferências: 11h São Paulo-Montevidéu)

1. Entrada de todas e todos os participantes na Conferência Continental
o Video: amostra de conteúdo da CSA
2. Abertura e saudações
o Sharan Burrow, Secretária Geral CSI
o Maria Helena André, Diretora ACTRAV OIT
o Vinicius Pinheiro, Diretor Escritório OIT América Latina e o Caribe
o Rafael Freire, Secretário Geral da CSA
3. Homenagem a Paulo Freire nos 100 anos de seu nascimento
o Por que comemorar os 100 anos de nascimento de Paulo Freire?
o
Vídeo da CSA em homenagem a Paulo Freire
o Por que as organizações sindicais das Américas (e do mundo) comemoram e reivindicam a
Paulo Freire?
o
Rosane Bertoti – CUT Brasil
o
Josineide de Camargo Souza – UGT Brasil
o
Secretariado CSA
4. Panorama atual e principais desafios da educação y formação sindical nas Américas
o Apresentação do Documento Base da Conferência - Pesquisadores do CIESU / Equipe CSA
o Contribuições para reflexão sobre os desafios da educação e formação sindical por parte das
organizações parceiras (vídeos):
o
o
o

Silvana Cappuccio- Centro Internacional de Treinamento da OIT
Mark Anner- Global Labor University
Institucional - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

5. Espaço de intercâmbio entre delegados das centrais sindicais, a partir de experiências e
práticas concretas de nossa região
o

Questões desencadeadoras para reflexão e troca entre centrais CSA:
I. Qual o papel da formação sindical no atual contexto da região?
Quais são
os objetivos de curto, médio e longo prazo?
II. Como caminhar para uma estratégia unitária levando em consideração a diversidade
regional e nacional? Quais são as chaves da região?
III. Quais são as prioridades e ênfases em relação a metodologias, modalidades, níveis e
temas?
IV. Como expandir a cobertura com inclusão? Quais são os grupos prioritários na região?
V. Como articular a formação sindical e a formação profissional? E a educação formal?
VI. Que alianças podem contribuir para a sustentabilidade dos processos de formação na
região?

6. Encerramento da primeira sessão - Secretariado CSA

Terça-feira 23 de março
(Entrada dos/as participantes na Conferências: 11h São Paulo-Montevidéu)

7. Entrada de todas e todos os participantes na Conferência Continental
o Vídeo: amostra de conteúdo da CSA
8. Recapitulação e síntese do debate do primeiro dia
o Cícero Silva, Secretário de Políticas Sociais CSA
9. Apresentação do roteiro proposto para a definição e implementação de uma política e
estratégia abrangente para a educação e formação sindical
o Rafael Freire, Secretário Geral CSA
10. Debate geral, troca de propostas e acordos sobre o Roteiro de Formação e Educação Sindical
da CSA
11. Reflexões finais e encerramento da Conferência Continental Paulo Freire
o Secretariado da CSA

