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RESUMO

Desde a sua fundação, em 29 de agosto de 1987, no Barreiro, bairro operário de Belo Horizonte, a Escola 
Sindical 7 de Outubro tem contribuído para a formação sindical de trabalhadores do campo e das cidades, 
visando  o  fortalecimento  do  sindicalismo  autônomo,  combativo,  democrático  e  de  massas.  Mais 
recentemente, a Escola Sindical constituiu o Núcleo de Estudos sobre o Mundo do Trabalho para estimular 
reflexões críticas sobre  temas da  formação sindical  relacionados à prática organizativa e à ação política 
dos  trabalhadores  contra o processo de exploração do  capital na  sociedade  contemporânea,  tendo em 
vista  a  construção  do  socialismo.  O  presente  relato  de  experiência  tem  por  objetivo  identificar  as 
principais  contribuições  do  Núcleo  para  a  revitalização  das  análises  marxistas  na  formação  sindical 
desenvolvida pela Escola Sindical 7 de Outubro.  Com quase um ano de existência, o Núcleo conta com a 
participação de dirigentes  e militantes dos movimentos  sindical  e popular do  estado de Minas Gerais, 
sendo  coordenado pela equipe de educadores da própria Escola  Sindical. Karl Marx preconizava que  a 
apropriação crítica sobre o trabalho capitalista é um passo fundamental para a resistência e organização 
da  luta política da  classe  trabalhadora no  sentido de  superar o  capitalismo. Desta  forma,  a  concepção 
metodológica  do  Núcleo  de  Estudos  reconhece  a  centralidade  do  trabalho  no  processo  educativo  e 
emancipatório dos trabalhadores, considerando a perspectiva de educação integral propostas por Antonio 
Gramsci  e Moisey  Pistrak.  Análise  de  conjuntura,  estrutura  sindical  e  precarização  do  trabalho  são  os 
temas  de maior  interesse  do  processo  formativo  desenvolvido  no  âmbito  do  Núcleo.  Suas  atividades 
permanentes resultaram na produção de textos que popularizam as análises marxistas sobre o mundo do 
trabalho e  também na  formulação de subsídios  teóricos para a  formação de dirigentes e militantes dos 
movimentos sindical e popular, do campo e das cidades. A partir desta experiência, a Escola Sindical tem 
avançado na problematização das contradições do trabalho no atual processo de acumulação capitalista, 
tendo o marxismo como uma poderosa arma de crítica à hegemonia do capital no Brasil e no mundo. 
 
Palavras‐chave: formação sindical; marxismo; trabalho; capitalismo; socialismo. 
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SINDICAL 7 DE OUTUBRO 

Emanoel José Mendonça Sobrinho1 

 

Resumo 

Desde a sua fundação, em 29 de agosto de 1987, no Barreiro, bairro operário de Belo 
Horizonte, a Escola Sindical 7 de Outubro tem contribuído para a formação sindical de 
trabalhadores do campo e das cidades, visando o fortalecimento do sindicalismo 
autônomo, combativo, democrático e de massas. Mais recentemente, a Escola Sindical 
constituiu o Núcleo de Estudos sobre o Mundo do Trabalho para estimular reflexões 
críticas sobre temas da formação sindical relacionados à prática organizativa e à ação 
política dos trabalhadores contra o processo de exploração do capital na sociedade 
contemporânea, tendo em vista a construção do socialismo. O presente relato de 
experiência tem por objetivo identificar as principais contribuições do Núcleo para a 
revitalização das análises marxistas na formação sindical desenvolvida pela Escola 
Sindical 7 de Outubro.  Com quase um ano de existência, o Núcleo conta com a 
participação de dirigentes e militantes dos movimentos sindical e popular do estado de 
Minas Gerais, sendo coordenado pela equipe de educadores da própria Escola Sindical. 
Karl Marx preconizava que a apropriação crítica sobre o trabalho capitalista é um passo 
fundamental para a resistência e organização da luta política da classe trabalhadora no 
sentido de superar o capitalismo. Desta forma, a concepção metodológica do Núcleo de 
Estudos reconhece a centralidade do trabalho no processo educativo e emancipatório 
dos trabalhadores, considerando a perspectiva de educação integral propostas por 
Antonio Gramsci e Moisey Pistrak. Análise de conjuntura, estrutura sindical e 
precarização do trabalho são os temas de maior interesse do processo formativo 
desenvolvido no âmbito do Núcleo. Suas atividades permanentes resultaram na 
produção de textos que popularizam as análises marxistas sobre o mundo do trabalho e 
também na formulação de subsídios teóricos para a formação de dirigentes e militantes 
dos movimentos sindical e popular, do campo e das cidades. A partir desta experiência, 
a Escola Sindical tem avançado na problematização das contradições do trabalho no 
atual processo de acumulação capitalista, tendo o marxismo como uma poderosa arma 
de crítica à hegemonia do capital no Brasil e no mundo. 

Palavras-chave: formação sindical; marxismo; trabalho; capitalismo; socialismo. 

Introdução 

Desde a sua fundação, em 29 de agosto de 1987, a Escola Sindical 7 de 

Outubro2, primeira escola sindical orgânica da Central Única dos Trabalhadores, tem 

                                                            
1 Licenciado em História e educador da Escola Sindical 7 de Outubro. 
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contribuído para a formação sindical de trabalhadores do campo e das cidades, visando 

o fortalecimento do sindicalismo autônomo, combativo, democrático e de massas, 

através de atividades formativas, estudos, pesquisas e produção de publicações. 

A Escola Sindical expressa sentidos simbólicos de forte representação para a 

classe trabalhadora mineira e brasileira. Em seu nome, ela torna presente a memória de 

luta por melhores condições de trabalho e vida, protagonizada pelo movimento grevista 

dos trabalhadores da Usiminas, ocorrido em 7 de outubro de 1963. A greve foi 

duramente reprimida pela força policial do estado de Minas Gerais, no episódio 

conhecido como “Massacre de Ipatinga”. 

Representa também o ressurgimento das lutas de massa que forjaram a 

identidade do “novo sindicalismo”, nos fins de 1970, através das greves organizadas por 

oposições sindicais e sindicatos combativos de diversas categorias, com o apoio de 

setores progressistas da Igreja Católica, que fizeram emergir na classe trabalhadora 

mineira a perspectiva de luta por liberdade e autonomia sindical. 

Mais recentemente, a Escola Sindical constituiu o Núcleo de Estudos sobre o 

Mundo do Trabalho para estimular reflexões críticas sobre temas da formação sindical 

relacionados à prática organizativa e à ação política dos trabalhadores contra o processo 

de exploração do capital na sociedade contemporânea. O presente relato de experiência 

tem por objetivo identificar as principais contribuições do Núcleo de Estudos para a 

revitalização das análises marxistas na formação sindical desenvolvida pela Escola 

Sindical. Para tanto, optou-se por uma abordagem descritiva dos estudos realizados, 

com destaque para suas relações com a literatura marxista, sobretudo, as obras de Karl 

Marx. 

Procuramos referências em Moisey Pistrak, mais particularmente no livro 

“Fundamentos da escola do trabalho”, e em Antonio Gramsci, através do livro “Os 

intelectuais e a organização da cultura”, para compreender elementos da natureza 

educativa do Núcleo de Estudos sobre o Mundo do Trabalho. 

                                                                                                                                                                              
2 A Escola Sindical 7 de Outubro está localizada na Rua Nascimento, n. 101, Barreiro, Belo Horizonte‐MG. 

O Barreiro é um bairro com forte tradição operária e de atuação dos movimentos populares. Não à toa, 

que  a  Escola  Sindical  foi  construída  nesta  localização.  Ela  dispõe  de  salas,  auditórios,  equipamento 

multimídia, cozinha, refeitório e um alojamento com capacidade para mais de 90 hóspedes.   
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Os estudos de algumas obras de Karl Marx, mesmo que incipientes, passaram a 

ser estruturantes para as atividades do Núcleo de Estudos sobre o Mundo do Trabalho. 

Manifesto do Partido Comunista de 1848, Contribuição à Crítica da Economia Política, 

Trabalho assalariado e capital & salário, preço e lucro foram objeto de reflexão e 

sistematização, a partir do olhar da formação sindical da classe trabalhadora. 

Segundo Kátia Paranhos (2006), Marx reconhece a importância do trabalho para 

o homem e o potencial cultural do mesmo nas relações sociais e no processo produtivo. 

Para Paranhos, a reapropriação do saber sobre o trabalho capitalista é importante rumo à 

sua superação3. Essa preocupação guiou grande parte dos estudos realizados pelo 

Núcleo. 

Com um pouco mais de um ano de existência, o Núcleo de Estudos conta com a 

participação de dirigentes e militantes dos movimentos sindical e popular do estado de 

Minas Gerais, sendo coordenado pela equipe de educadores da própria Escola Sindical4. 

Suas atividades permanentes resultaram na produção de textos que contribuem para a 

popularização das análises marxistas sobre o mundo do trabalho e também na 

formulação de subsídios teóricos para a formação de dirigentes e militantes dos 

movimentos sindical e popular, do campo e das cidades. A partir desta experiência, a 

Escola Sindical tem avançado na problematização das contradições do trabalho no atual 

processo de acumulação capitalista, tendo o marxismo como uma poderosa arma de 

crítica à hegemonia do capital no Brasil e no mundo. 

 

A experiência do Núcleo de Estudos sobre o Mundo do Trabalho 

O Núcleo de Estudos sobre o Mundo do Trabalho iniciou suas atividades em 

agosto de 2015. A principal motivação para esta iniciativa residia no aprimoramento da 

ação formativa da equipe de educadores da Escola Sindical 7 de Outubro mediante o 

estudo permanente de reflexões teóricas e metodológicas relacionadas ao mundo do 

                                                            
3 PARANHOS, Kátia Rodrigues. Os sentidos da  formação operária: o trabalho, o estudo e a cultura.  In: 

MACHADO,  Maria  Clara  T.  e  PATRIOTA,  Rosângela  (org.).  Histórias  e  historiografia:  perspectivas 

contemporâneas de investigação. Uberlândia: EDUFU, 2006.   

4 A equipe de educadores da Escola Sindical 7 de Outubro é composta por mim e Silvia De Martin. 
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trabalho. Tratava-se de incorporar o estudo na rotina da equipe independentemente dos 

programas formativos da Política Nacional de Formação da CUT e das demandas do 

movimento sindical por cursos, seminários e quaisquer outras atividades educativas; 

mas que resultaria em impactos no desenvolvimento dos processos formativos 

atribuídos aos educadores. 

Naquele período, compreendia-se o intervalo entre a realização dos congressos 

estaduais e a do congresso nacional da Central Única dos Trabalhadores, nos meses de 

agosto a outubro de 2015. A equipe de educadores da Escola Sindical 7 de Outubro 

gozava de maior “liberdade” para definir seu plano de trabalho, tendo em vista que os 

sindicatos e seus membros dedicavam maior esforços para as tarefas organizativas das 

etapas congressuais da CUT. Sendo ainda que tais etapas definiriam a estratégia e as 

ações político-organizativas para o próximo mandato do sistema diretivo da CUT, entre 

as quais as tarefas prioritárias das Escolas Sindicais orgânicas da Central. Havia, assim, 

menos pressão para o desenvolvimento dos programas e/ou cursos da Política Nacional 

de Formação da CUT. 

Com este ambiente institucional favorável, partiu-se para o primeiro estudo que 

se dedicou a analisar as contradições da política de ajuste fiscal do segundo mandato do 

governo Dilma Rousseff. Esse estudo nos conduziu para o desafio de compreender a 

atual fase de hegemonia do capital financeiro em escala global. A acumulação flexível 

do capital havia não somente alterado as relações de trabalho e o processo produtivo nas 

fábricas, concorrendo para a intensificação da exploração dos trabalhadores e a 

precarização no mundo do trabalho. A geopolítica estaria apontando para uma divisão 

internacional do trabalho baseada na relação entre países credores e países devedores5. 

Invariavelmente, os países credores são aqueles com processo mais avançado de 

industrialização. 

Observávamos a situação da Grécia em relação às pressões do Fundo Monetário 

Internacional e da União Europeia para implementar um pacote medidas neoliberais 

contra a classe trabalhadora grega como condição para o socorro financeiro ao país, 

mesmo com a extrema esquerda no governo e a vitória do “não!” contra o pacote de 

                                                            
5 Cf. CHAUÍ, Marilena. Uma nova classe trabalhadora. In: SADER, Emir (org.). 10 anos de governos pós‐

neoliberais: Lula e Dilma. São Paulo: Boitempo; Rio de Janeiro: FLACSO Brasil, 2013.  
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austeridade na consulta popular realizada naquele período. Na crise de endividamento 

que se encontrava a Grécia, emergia uma forte resistência do movimento sindical grego 

ao pacote de cortes nos direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, com greves 

parciais e gerais duramente reprimidas pela ação policial. 

Dessas análises resultou a primeira sistematização do Núcleo6, publicada no site 

da Escola Sindical 7 de Outubro. Nela também se delineava o caráter e a forma de 

funcionamento deste instrumento formativo e um registro, em grandes traços, das 

discussões sobre os BRICS7 e o papel do Novo Banco de Desenvolvimento na 

geopolítica internacional. Numa conjuntura econômica marcada pelo prolongamento da 

crise internacional do capital, a questão que se colocava era se o Novo Banco de 

Desenvolvimento dos BRICS representaria um ponto de ruptura contra-hegemônico. Ou 

seja, um instrumento internacional de solidariedade e cooperação para o 

desenvolvimento que não interferiria na soberania nacional dos povos, em contraste ao 

papel exercido pelo FMI para a reprodução da hegemonia do capital financeiro e do 

imperialismo ianque, desde o advento do sistema de Bretton Woods. 

Em termos do caráter do Núcleo de Estudos, a proposta apontava para a 

constituição de um espaço de autoformação da equipe de educadores da Escola Sindical 

7 de Outubro, que articularia estudo e pesquisa visando ampliar e qualificar a prática 

formativa sobre temas candentes do mundo do trabalho na contemporaneidade. 

Para Moisey Pistrak (2011) o objetivo fundamental da formação de educadores 

não se destina à disponibilização de indicações práticas. Esta formação deve ser 

direcionada para armá-los de modo que eles sejam capazes de criar um bom método, 

baseando-se numa teoria sólida8. Compreendido assim, assumimos o desafio de buscar 

aportes teóricos que estimulassem a criatividade pedagógica no trabalho educativo. 

Semanalmente a equipe de educadores se reunia para estudar temas definidos 

coletivamente. Eram reservadas três horas para os estudos, sempre na parte da tarde. A 

cada semana um educador era responsável por introduzir os temas, a partir de artigos ou 

                                                            
6 Cf. Núcleo de Estudos sobre o Mundo do Trabalho em www.escola7.org.br 

7 Acrônimo que designa os países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

8 PISTRAK, Moisey M. Fundamentos da escola do trabalho. 3ª ed. São Paulo: Expressão Popular, 2011. 
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livros previamente selecionados, e também ficava a cargo dele sistematizar as 

discussões, com vistas à produção de resenhas e ao registro permanente das atividades 

do Núcleo. 

Após algumas experiências semanais, optamos por convidar dirigentes e 

militantes do movimento sindical para participar das atividades como forma de 

compartilhar os acúmulos do Núcleo de Estudos para os interessados pela formação 

sindical. Neste processo de abertura, pretendia-se ter a participação de dirigentes 

sindicais que atuassem como formadores de base, contribuindo para a sua formação 

permanente, e, com isso, levando-se em consideração a perspectiva dos trabalhadores 

que vivem ativamente os desafios organizativos da classe dentro e fora dos locais de 

trabalho. 

A primeira atividade aberta do Núcleo contou com quinze participantes, entre os 

quais dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte, Contagem e Região, 

do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais e militantes partidários. 

Naquela ocasião, foi lançado o livro “Juventudes negras do Brasil: trajetórias e lutas”, 

com a presença de Samoury Mugabe, coordenador da Articulação Política de 

Juventudes Negras e presidente da Associação Frida Kahlo, e, em seguida, iniciaram os 

estudos do Manifesto do Partido Comunista de 1848, de Karl Marx e Friedrich Engels. 

Para o estudo do Manifesto Comunista, optou-se pela leitura e problematização 

de trechos do livro, levando-se em consideração também a biografia dos autores e o 

contexto social de produção da obra. Assim, eram compartilhadas impressões e leituras 

acumuladas pelos participantes. Este método se relevou demorado e, algumas vezes, 

cansativo e repetitivo. O Manifesto ocupou quatro semanas seguidas de estudos. 

O estudo do Manifesto foi marcante para o Núcleo de Estudos, por algumas 

razões. Primeiro, a partir dele, passamos a fazer a análise externa e interna dos livros 

selecionados como método de estudo. Segundo, resgatamos elementos fundamentais da 

história de formação do operariado como classe com projeto político próprio, forjado a 

partir das contradições da luta de classes no capitalismo. Terceiro, a literatura marxista 

foi adotada como referencial teórico estruturante para as atividades do Núcleo, a partir 

de então. 
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Em seguida, o Núcleo se dedicou à leitura e debate do “Prefácio à Contribuição 

à Crítica da Economia Política”, escrito por Marx em 1859, cuja intenção era 

compreender o método de estudo do filósofo e militante de esquerda alemão. Fruto 

deste acúmulo, publicamos o artigo “A atualidade das análises de Karl Marx”9, que se 

ocupou de discutir sumariamente a biografia de Marx, seu método de estudo e a 

vitalidade da sua crítica à sociedade capitalista como arma poderosa para organizar a 

luta proletária no século XXI. 

Nas atividades de 2016, o Núcleo de Estudos se voltou praticamente para análise 

de conjuntura e para temas do programa formativo de Negociação e Contratação 

Coletiva da Política Nacional de Formação da CUT, sem perder o fio condutor do 

materialismo histórico dialético. 

O tema salário foi estudado, considerando os acúmulos do DIEESE10 e o livro 

Trabalho assalariado e capital & salário, preço e lucro, de Karl Marx11. Essa atividade 

buscava refletir sobre o impacto da política de valorização do salário mínimo para a 

cidadania dos trabalhadores brasileiros, a importância da luta econômica do movimento 

sindical contra a superexploração do capital e, ao mesmo tempo, discutir criticamente o 

fim do trabalho assalariado enquanto luta decisiva para a superação do capitalismo 

como modelo de sociedade. Desse estudo resultou uma resenha sobre o livro de Marx, 

publicada no boletim da Escola Sindical 7 de Outubro para o 19º Encontro Nacional de 

Formação da CUT, realizado em março de 2016, em Atibaia-SP. 

A partir de iniciativas conjuntas com a Secretaria de Formação da CUT Minas 

Gerais, o Núcleo de Estudos realizou duas atividades estratégicas12 para fortalecer a 

perspectiva de articulação entre estudo e ação sindical. 

                                                            
9 Disponível em www.escola7.org.br 

10 Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. 

11 MARX, Karl. Trabalho assalariado e capital & salário, preço e lucro. São Paulo: Expressão Popular, 

2012. 

12 Em 2016, foram três atividades realizadas em articulação com a Secretaria de Formação da CUT Minas 

Gerais,  coordenada  pelo  dirigente  Gilmar  de  Souza  Pinto,  do  Sindicato  dos  Eletricitários‐MG  e  da 

Federação Nacional  dos  Urbanitários.  A  última  aconteceu  no  dia  30  de  outubro  e  abordou  o  tema 

“Negociação  Coletiva  e  Setor  Público”,  com  a  participação  de  Beatriz  Cerqueira,  presidenta  da  CUT 
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A primeira se dedicou à crítica aos documentos “Ponte para o futuro” e 

“Travessia social”, que fundamentam o programa de governo ultraliberal do PMDB 

para o Brasil. Avaliava-se que a disseminação de análises sobre esses dois documentos 

era condição importante para as tarefas de combater o impeachment da presidenta da 

República e de elevar a consciência dos trabalhadores sobre a ofensiva conservadora 

contra os direitos trabalhistas e sociais, coordenada pelo então governo provisório. Essa 

atividade e seus acúmulos foram divulgados na publicação de comemoração dos 65 

anos do Sindicato dos Eletricitários de Minas Gerais. 

Enquanto que a segunda atividade envolveu mais de 35 dirigentes sindicais que 

participam do Coletivo de Formação da CUT Minas Gerais. Durante o Núcleo de 

Estudos, foram indicadas as bases teórico-metodológicas para a implementação do 

programa de Negociação e Contratação Coletiva pela Escola Sindical 7 de Outubro, 

tendo em vista os desafios para a construção de campanhas salariais unificadas como 

forma de resistir à ofensiva do capital contra a classe trabalhadora. Em sendo assim, 

superar o corporativismo sindical é um passo fundamental na organização de novas 

formas de resistência e luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho e 

vida, sem perder de vista o horizonte da emancipação humana. 

O conjunto das atividades do Núcleo de Estudos está em consonância com a 

perspectiva defendida por Pistrak da escola como arma ideológica. Em sendo assim, a 

educação deve ser direcionada para a compreensão dos interesses de classe, as questões 

vitais e urgentes que derivam da luta de classes, a partir da ótica do operariado, segundo 

Pistrak13. Para este pedagogo revolucionário russo, a escola não pode estar afastada da 

realidade atual, pelo contrário deve-se penetrar e viver nela; sem desconsiderar o 

passado14. 

Encontramos também em Gramsci reflexões que dialogam com a proposta do 

Núcleo de Estudos. Para ele, nessa espécie de atividade coletiva, cada tarefa produz 

novas capacidades e possibilidades de trabalho, pois cria condições da vez mais 
                                                                                                                                                                              
Minas e  coordenadora geral do  Sind‐UTE,  Lindolfo  Fernandes, presidente do  Sindicato dos Auditores 

Fiscais de Minas Gerais, e de Frederico Melo, técnico da subseção do DIEESE da CUT Minas Gerais. 

13 op. cit. pp. 20‐24. 

14 op. cit. pp. 25‐26. 
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orgânicas15. Deste modo, o Núcleo tem se constituído como instrumento fundamental 

das atividades formativas, através da produção de fichas, materiais bibliográficos, 

coletânea de estudos especializados, resenhas.  

Considerações finais 

O presente relato de experiência é o primeiro esforço para a compreensão das atividades 

desenvolvidas pelo Núcleo de Estudos sobre o Mundo do Trabalho da Escola Sindical 7 

de Outubro. Esse espaço de autoformação dos educadores da Escola Sindical tem se 

constituído como instrumento relevante para o desenvolvimento de reflexões críticas e 

subsídios para a prática de formação de sindicalistas na realidade atual. 

Ao incorporar a literatura marxista nas suas atividades, o Núcleo de Estudos contribuiu 

para resgatar os fundamentos da crítica de Karl Marx à sociedade capitalista na 

formação sindical. Com isso, o marxismo se tornou a principal arma de análise sobre as 

contradições do capitalismo na prática formativa da Escola Sindical, tendo em vista o 

papel do movimento sindical na resistência à ofensiva do capital contra os trabalhadores 

e na organização de um novo modelo de sociedade, para além do sistema de trabalho 

assalariado. 

A participação de dirigentes e militantes das entidades sindicais e movimentos 

populares foi um fator decisivo para a articulação entre estudo e ação política nas 

atividades formativas do Núcleo de Estudos sobre o Mundo do Trabalho. Assim como 

Marx, acreditamos que uma ideia se torna poderosa quando se encontra com as massas. 
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