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RESUMO 
No  ano  de  2011,  nas  cidades  de  Viçosa  e  de  Florestal,  Minas  Gerais,  a  Associação  de  Servidores 
Administrativos da UFV  (ASAV),  em parceria  com  a Assembleia Popular da  Zona da Mata  (AP/ZM)  e  a 
Escola Nacional Florestan Fernandes  (ENFF),  realizaram o Curso de Formação de Militantes Operários e 
Sindicais  de  Viçosa/MG.  Durante  seis  meses,  de  março  a  agosto  de  2011,  32  representantes  de 
organizações sindicais, movimentos sociais urbanos, rurais e estudantis participaram do Curso, que teve 
como objetivo principal qualificar militantes sindicais e trabalhadores de modo geral na compreensão da 
realidade  brasileira  e  do  projeto  de  sociedade  (ENFF,  2011).  Isso,  a  partir  da  apreensão  de  categorias 
marxistas  fundamentais,  como  trabalho, exploração,  classe  social, organização da  sociedade, modos de 
produção, dentre outras, bem como do estudo da história do sindicalismo, da organização e da  luta dos 
trabalhadores (ENFF, 2011).  Nesse sentido, o presente relato de experiência busca descrever e analisar a 
experiência  do  Curso  de  Formação  de Militantes Operários  e  Sindicais  de  Viçosa/MG,  considerando  a 
proposta pedagógica orientada pelo Núcleo Sindical da Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), assim 
como as peculiaridades da turma do Curso de Viçosa/MG,   protagonizada   por   organizações   políticas   
dessa     região     do     estado.     Tais  informações foram derivadas da  leitura dos materiais de formação da 
ENFF,  das  avaliações  da  Comissão  Política  Pedagógica  (CPP)  e  dos  representantes  das  organizações 
participantes do Curso e do cruzamento de dados  sobre o  funcionamento e organização da  turma. Por 
último, a partir   da   experiência   deste   Curso,   conclui‐se   pela   necessidade   de   uma   visão   crítica   da 
realidade e uma maior capacidade política e organizativa no campo sindical e popular para  intervir nos 
processos em curso. Retomar a dimensão da história é fundamental para analisar e  intervir na estrutura 
da sociedade. Para tanto, faz‐se  imprescindível resgatar as categorias marxistas fundamentais, tomando‐
as  como pontos de partida para o desenvolvimento de  conhecimentos que  ajudem  a  compreender  as 
grandes questões nacionais e os projetos colocados para a sociedade brasileira. 
 
Palavras‐chave: Formação; Sindical; Movimentos Sociais. 
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Resumo: 
 
No ano de 2011, nas cidades de Viçosa e de Florestal, Minas Gerais, a Associação de 
Servidores Administrativos da UFV (ASAV), em parceria com a Assembleia Popular da 
Zona da Mata (AP/ZM) e a Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), realizaram o 
Curso de Formação de Militantes Operários e Sindicais de Viçosa/MG. Durante seis meses, 
de março a agosto de 2011, 32 representantes de organizações sindicais, movimentos sociais 
urbanos, rurais e estudantis participaram do Curso, que teve como objetivo principal 
qualificar militantes sindicais e trabalhadores de modo geral na compreensão da realidade 
brasileira e do projeto de sociedade (ENFF, 2011). Isso, a partir da apreensão de categorias 
marxistas fundamentais, como trabalho, exploração, classe social, organização da sociedade, 
modos de produção, dentre outras, bem como do estudo da história do sindicalismo, da 
organização e da luta dos trabalhadores (ENFF, 2011).  Nesse sentido, o presente relato 
de experiência busca descrever e analisar a experiência do Curso de Formação de 
Militantes Operários e Sindicais de Viçosa/MG, considerando a proposta pedagógica 
orientada pelo Núcleo Sindical da Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), assim 
como as peculiaridades da turma do Curso de Viçosa/MG,   protagonizada   por   
organizações   políticas   dessa   região   do   estado.   Tais informações foram derivadas da 
leitura dos materiais de formação da ENFF, das avaliações da Comissão Política Pedagógica 
(CPP) e dos representantes das organizações participantes do Curso e do cruzamento de 
dados sobre o funcionamento e organização da turma. Por último, a partir  da  experiência  
deste  Curso,  conclui-se  pela  necessidade  de  uma  visão  crítica  da realidade e uma maior 
capacidade política e organizativa no campo sindical e popular para intervir nos processos 
em curso. Retomar a dimensão da história é fundamental para analisar e intervir na estrutura 
da sociedade. Para tanto, faz-se imprescindível resgatar as categorias marxistas 
fundamentais, tomando-as como pontos de partida para o desenvolvimento de 
conhecimentos que ajudem a compreender as grandes questões nacionais e os projetos 
colocados para a sociedade brasileira. 
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Introdução  

 

 

 No ano de 2011, nas cidades de Viçosa e de Florestal, Minas Gerais, a Associação de 

Servidores Administrativos da UFV (ASAV), em parceria com a Assembleia Popular da Zona 

da Mata (AP/ZM) e a Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), realizaram o Curso de 

Formação de Militantes Operários e Sindicais de Viçosa/MG.  

 Durante seis meses, de março a agosto de 2011, 32 representantes de organizações 

sindicais, movimentos sociais urbanos, rurais e estudantis participaram do Curso, que teve 

como objetivo principal qualificar militantes sindicais e trabalhadores de modo geral na 

compreensão da realidade brasileira e do projeto de sociedade (ENFF, 2011).  

Isso, a partir da apreensão de categorias marxistas fundamentais, como trabalho, 

exploração, classe social, organização da sociedade, modos de produção, dentre outras, bem 

como do estudo da história do sindicalismo, da organização e da luta dos trabalhadores 

(ENFF, 2011).   

 Nesse sentido, o presente relato de experiência busca descrever e analisar a 

experiência do Curso de Formação de Militantes Operários e Sindicais de Viçosa/MG, 

considerando a proposta pedagógica orientada pelo Núcleo Sindical da Escola Nacional 

Florestan Fernandes (ENFF), assim como as peculiaridades da turma do Curso de 

Viçosa/MG, protagonizada por organizações políticas dessa região do estado.  

 Tais informações foram derivadas da leitura dos materiais de formação da ENFF, das 

avaliações da Comissão Política Pedagógica (CPP) e dos representantes das organizações 

participantes do Curso e do cruzamento de dados sobre o funcionamento e organização da 

turma.  

 

 

A Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF) como referência de formação da classe 

trabalhadora  

 

 



A Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF) foi inaugurada em janeiro de 2005 e, 

desde então, tem contribuído com o processo de formação da classe trabalhadora a partir do 

acúmulo da experiência de formação política do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST) e seus mais de 30 anos de história de luta por reforma agrária no país.   

A ENFF está localizada na cidade de Guararema, no estado de São Paulo, e possui 

atividades educativas, cursos e convênios que não se restringem ao espaço físico da Escola, 

abarcando inciativas educativas implementadas em diferentes territórios do Brasil.   

Em geral, a ação da ENFF é fruto da solidariedade e de um projeto coletivo de pessoas 

e organizações populares do Brasil e do mundo. Exemplo disso foi a Campanha Nacional e 

Internacional de apoio ao MST, no ano de 1998, que contou com o apoio de dezenas 

organizações de solidariedade.   

A ENFF organiza-se em cinco núcleos de formação, dentre os quais, para efeito deste 

relato de experiência, destaca-se o núcleo sindical, que aprofunda conhecimentos junto ao 

movimento operário urbano e prepara formadores para atuação no meio sindical (LEAL, 

2010, p. 21).  

O núcleo sindical é formado por um conjunto de educadores populares e de iniciativas 

pedagógicas, a exemplo do Curso de Formação de Militantes Operários e Sindicais de 

Viçosa/MG, que visam fortalecer a ação sindical e a prática militante, construindo ações 

coletivas de construção de identidade e formação política (ENFF, 2011).  

 

 

A experiência de formação sindical em Viçosa/MG e região 

 

 

A Zona da Mata de Minas Gerais abrange uma área de 35.726 km², que corresponde a 

6,1% do território do estado. É formada por sete microrregiões: Cataguases, Juiz de Fora, 

Manhuaçu, Muriaé, Ponte Nova, Ubá e Viçosa. Juntas essas microrregiões congregam 142 

municípios e uma população estimada em 2,033 milhões habitantes – próximo de 11% da 

população mineira (FJP, 2003, p. 29). Predominam na região municípios de pequeno porte, 

128 dos quais com uma população inferior a 20 mil habitantes (FJP, 2002). 

A cidade de Viçosa, por exemplo, possui aproximadamente 75 mil habitantes e, em 

todos os seus espaços, estão presentes as disparidades socioeconômicas de uma cidade que, 

por um lado é referência internacional em ensino e pesquisa graças à Universidade Federal de 

Viçosa (UFV) e, por outro, é símbolo de exclusão e de desrespeito de direitos básicos de sua 



população, como trabalho, moradia e educação.  

Conforme evidenciado na pesquisa Retrato Social de Viçosa, divulgada no ano de 

2006, os 20% mais ricos da população urbana detinham 55,75% da renda total, enquanto os 

20% mais pobres detinham apenas 3,38%; em relação ao grau de escolaridade da população 

adulta – pessoas com 25 anos ou mais – mais de 50% eram analfabetas ou não concluíram o 

primeiro grau (CRUZ; ALVARENGA; CARMO, 2006). 

 Nesse contexto, diversas organizações sociais de Viçosa e da Zona da Mata mineira 

organizaram inciativas de articulação e de discussão política, com destaque para o Curso 

Realidade Brasileira da Zona da Mata – CRB/ZM (2009-2010) e, posteriormente, o Curso de 

Formação de Militantes Operários e Sindicais de Viçosa/MG (2011), ambos articulados em 

torno do campo de atuação da Assembleia Popular da Zona da Mata (AP/ZM).  

 O Curso de Formação de Militantes Operários e Sindicais de Viçosa/MG (2011), mais 

especificamente, foi idealizado a partir da parceria com a Escola Nacional Florestan 

Fernandes (ENFF), como forma de continuidade do acúmulo político das organizações 

envolvidas no CRB/ZM e na AP/ZM.  

 Entre as principais organizações que protagonizaram esse processo formativo, citam-

se a ASAV, a própria coordenação da Assembleia Popular da região, o Núcleo Sindical da 

ENFF e o Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD).  

 Incialmente, o Curso teve os seguintes objetivos traçados coletivamente: i) elevar o 

nível sociocultural e intelectual de organizações sociais urbanas e rurais que atuam na Zona 

da Mata de Minas Gerais, por meio do resgate de categorias marxistas fundamentais, das 

formas de organização sindical e da história de luta do sindicalismo brasileiro; ii) capacitar os 

militantes sociais e as organizações participantes para a luta por seus direitos e pela superação 

das desigualdades existentes na região; iii) construir uma rede de interações entre os diversos 

setores sociais rurais e urbanos da região, fomentando a discussão pública dos problemas e 

desafios colocados para as populações e organizações, bem como a atuação coletiva dos 

atores sociais envolvidos para a superação desses desafios, em particular, aqueles ligados ao 

mundo do trabalho.   

  

 

Metodologia  

 

 

O Curso foi estruturado em seis encontros mensais, com dois dias de duração. Em 



cada encontro, abordou-se uma temática específica em diálogo com as experiências e olhares 

das organizações participantes, conforme a seguinte distribuição metodológica sugerida pela 

ENFF:  

 

Etapa 1: apresentação e construção do quadro síntese e debate sobre a categoria 
trabalho; Etapa 2: debate sobre a categoria modos de produção e Estado e classes 
sociais; Etapa 3: aprofundamento teóricos sobre a formação sócio econômica do 
Brasil; Etapa 4: aprofundamento teórico sobre organização e luta dos trabalhadores e 
sindicalismo no Brasil; Etapa 5: aprofundamento teórico sobre os desafios do mundo 
trabalho hoje; Etapa 6: plano de ação e avaliação com retomo ao quadro síntese e a 
reflexão sobre a ação sindical na região (ENFF, 2011). 
 

 

A metodologia de cada módulo contemplou espaços de leitura, aprofundamento 

teórico com a participação de assessores, além de discussões em grupos ou em plenário.  

Foram pilares do Curso a consolidação do fluxo pedagógico teoria-prática-teoria; a 

valorização dos elementos culturais e da mística; o trabalho coletivo; o fomento à disciplina 

consciente e ao papel multiplicador dos participantes; e ações coletivas de construção de 

identidade e formação política no campo sindical e popular.  

 

Foto 1 – Bandeiras e simbologia 

 

Fonte: Anna Carolina O. Azevedo (Arquivo pessoal) 

 

Por ser uma realização coletiva de organizações sindicais e movimentos populares de 

determinada cidade/região, foi formada uma equipe coordenadora, denominada Comissão 

Político-Pedagógica (CPP), composta por representantes dessas entidades. Esse coletivo, com 

a orientação dos educadores populares da ENFF, assumiu tarefas relacionadas ao 



estabelecimento de parcerias e obtenção de recursos para viabilização do curso, articulação 

dos educandos e dos assessores, organização da programação do curso, etc. 

Para dar consequência à proposta metodológica, os cursistas foram divididos em 

Grupos de Trabalho, que auxiliaram na elaboração das normas de funcionamento interno do 

Curso e realizaram a memória das etapas (filmagens, fotos, diários), as noites culturais, a 

limpeza do espaço e as místicas. Os Grupos também foram referência para os momentos de 

debates. 

Os Grupos foram permanentes no decorrer do Curso, o que permitiu maior interação e 

o estabelecimento de laços entre seus participantes. Em sua primeira reunião, os Grupos 

foram estimulados a criarem uma identidade (um nome e símbolo), relacionados às temáticas 

do Curso, às ações e lutas sociais dos participantes, a aspectos da cultura da região ou do país, 

etc.  

Ademais, a proposta do Curso foi influenciada pela concepção de educação popular, 

de Paulo Freire, tanto na forma de pensar a realidade sindical e do mundo do trabalho no país, 

como na estrutura metodológica do curso.  

A proposta foi que o Curso constituísse um espaço de formação dialógica, democrática 

e plural, marcada pelo respeito e diálogo entre educandos e educadores como partes 

integrantes no processo de aprender e ensinar. 

 

 

Resultados  

 

 

Dentre os resultados, identificou-se o fortalecimento das parcerias entre sindicatos e 

movimentos sociais urbanos e rurais da Zona da Mata; a promoção de atividades coletivas 

com grande potencial de integração entre os diversos cursistas, o que propiciou a aproximação 

das organizações sociais e o inter-relacionamento de seus programas e conhecimento das 

diversas perspectivas de atuação; e a qualificação da compreensão crítica da realidade 

regional e nacional por parte dos diversos atores sociais e suas organizações, em particular, no 

que se refere aos desafios do mundo do trabalho na atualidade.  

A turma foi composta por 32 participantes, com média de idade de 37 anos, 

distribuídos em 5 (cinco) Grupos de Trabalho, que receberam as seguintes identidades: 

Operário(a) em Construção; Pau d'alho; Olho de Águia; Bloco do Vamo todo Mundo e 

Candinho. 



O Curso envolveu 8 cidades, sendo elas Belo Horizonte, Florestal, Juiz de Fora, 

Viçosa, Coração de Jesus, Montes Claros e Diamantina. Participaram do Curso militantes (da 

base ou direção/coordenação) da Associação de Servidores Administrativos da UFV (ASAV), 

do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (SINDUTE), do 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte (SINDIBEL), da Oposição 

Sindical dos Correios, do Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD), do 

Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino (SINDIFES), da Marcha 

Mundial das Mulheres (MMM), da Rede Nacional de Advogados Populares (RENAP). 

As informações gerais da turma do Curso podem ser visualizadas no gráfico 01 a 

seguir:  

 

 

Gráfico 01: Cursistas por área de atuação/militância. 

 

Fonte: dados da pesquisa (elaboração dos autores). 

 

Considerações finais 

 

 

Na última etapa do Curso, as organizações participantes avaliaram o processo 

formativo diante da atual conjuntura, levantando os grandes desafios colocados aos interesses 

populares na região da Zona da Mata e no país de forma geral.   
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Em diálogo com a proposta do Curso, as organizações enfatizaram a necessidade de 

uma visão crítica da realidade e uma maior capacidade política e organizativa no campo 

sindical e popular para intervir nos processos em curso. 

Retomar a dimensão da história é fundamental para analisar e intervir na estrutura da 

sociedade. Para tanto, faz-se imprescindível resgatar as categorias marxistas fundamentais, 

tomando-as como pontos de partida para o desenvolvimento de conhecimentos que ajudem a 

compreender as grandes questões nacionais e os projetos colocados para a sociedade 

brasileira.  
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