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Caras colegas, caros colegas,  

Quando foram fundados os primeiros sindicatos 
na Europa, há mais de 150 anos, a ideia funda-
mental era a cooperação em vez da concorrência. 
Na época, cooperar também sempre significava 
aprender em conjunto: aprender juntos, uns dos 
outros e para os outros! Destes processos práti-
cos de aprendizagem e trabalho surgiu a solida-
riedade que, num primeiro momento, precisava 
ser vivenciada pessoalmente antes de poder se 
tornar um dos valores básicos do movimento 
sindical mundial. Hoje em dia, é mais importante 
do que nunca desenvolver essa solidariedade no 
contexto global.

Desde os primórdios históricos, os objetivos 
dos sindicalistas em toda a Europa e em todo o 
mundo são muito claros: condições equitativas, 
justas e economicamente estáveis, cujas bases 
são o trabalho digno e também um sistema de 
educação e formação, que garantam igualdade 
de oportunidades e ofereçam à juventude pers-
pectivas variadas para o futuro. Muitas pessoas no mundo inteiro e seus sin-
dicatos estão empenhados em alcançar estes objetivos. Eles são os mestres 
de obras de um mundo de paz e se dedicam a essa tarefa diariamente no seu 
universo profissional e pessoal.

Prefácio

Tom Kehrbaum

Ulrike Obermayr
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Hoje em dia, as questões e os objetivos econômicos, ecológicos e, sobretu-
do, sociais não se restringem a nações individuais. Os sindicatos precisam 
cada vez mais estar em condições de agir internacionalmente a fim de estar 
à altura para enfrentar os desafios de um mundo transnacional no interesse 
dos trabalhadores e trabalhadoras. Neste contexto, a formação sindical de-
sempenha um papel fundamental. 

Este documento pretende apresentar os fundamentos, objetivos e métodos 
do nosso trabalho formativo aos nossos colegas internacionais e aos nossos 
parceiros internacionais na área da educação e da formação. Nosso propósito 
é facilitar e incentivar processos formativos e projetos conjuntos. Desejamos-
lhes uma boa leitura e será um prazer encontrá-los numa próxima ocasião 
em que poderemos continuar a desenvolver a solidariedade internacional 
na prática.

Ulrike Obermayr, 
Coordenadora do trabalho 

formativo sindical na direto-
ria do IG Metall

Tom Kehrbaum, 
Responsável pela formação 
internacional na diretoria do 

IG Metall
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Missão da Seção de Trabalho Formativo Sindical 
da diretoria do IG Metall

A Seção Trabalho Formativo Sindical na diretoria do sindicato alemão das 
indústrias metalúrgicas [Industriegewerkschaft Metall, IG Metall] é uma inter-
face fundamental na rede da formação sindical e sociopolítica do IG Metall. 

Segundo o Art. 2° dos estatutos, o “IG Metall … tem a função de promover os 
interesses econômicos, sociais, profissionais e culturais dos seus associados. 
O trabalho formativo sindical contribui para que o sindicato e o indivíduo 
continuem em condições de agir, de dialogar e de fazer valer seus interesses e 
impor-se com sucesso em situações de conflito empresarial, social e político.”

Os valores e ideais do movimento sindical orientam a nossa atuação. No nosso 
trabalho em prol da solidariedade, da justiça social e da democracia forte, 
temos uma atitude de respeito diante de opiniões divergentes. 

Nosso trabalho almeja o fortalecimento e o desenvolvimento da cogestão 
na vida econômica e na sociedade. Criamos processos formativos críticos 
e emancipatórios nos quais as pessoas podem desenvolver competências 
técnico-profissionais, metodolódico-sociais e político-estratégicas. Entre 
elas, estão uma postura crítica diante das relações de poder vigentes e a 
capacidade de criar utopias, bem como o desenvolvimento de competências 
de atuação e a capacidade de lidar com conflitos. Aprendizagem e transfor-
mação são processos que duram a vida inteira e que queremos apoiar com 
as nossas atividades formativas.

Consideramos que a missão da nossa seção é continuar desenvolvendo e 
ampliando o trabalho formativo do IG Metall no sentido apresentado. Nossa 
função é incentivar debates críticos sobre futuras demandas formativas dos 
participantes em nossos cursos e dos nossos dirigentes bem como disponi-
bilizar iniciativas e fundamentos teóricos e práticos para o desenvolvimento 
do trabalho formativo.
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Em cooperação com centros de formação, coordenadorias suprarregionais, 
sedes administrativas e regiões do IG Metall, oferecemos aos associados 
interessados do IG Metall e às comissões representativas nas empresas uma 
proposta formativa em política sindical e temas sociopolíticos ampla, básica 
e voltada para a atuação prática. Através de constantes trocas de saberes e 
discussões, apoiamos o desenvolvimento de um consenso sobre as ênfases 
temáticas, os conteúdos e os enfoques do trabalho formativo dentro do IG 
Metall. 

Em primeira linha, quem nos orienta são a convenção sindical e a diretoria do 
IG Metall com suas deliberações sobre as diferentes ênfases temáticas e as 
metas da organização. Além disso, no nosso trabalho também reagimos às 

demandas vindas de 
dentro das empresas 
ou apresentadas pe-
las sedes administra-
tivas do IG Metall.

Todos os colabo-
radores da nossa 
equipe dispõem de 
qualificação técnico-
profissional, compe-
tências de atuação e 
experiência nos sin-
dicatos e no trabalho 
formativo sindical. 
Através de uma ofer-
ta constante de for-
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mação continuada, o contato com os protagonistas do trabalho formativo e 
as comissões representativas e as seções especializadas do IG Metall, estamos 
familiarizados com os desenvolvimentos atuais. Nosso trato dentro da equipe 
e com pessoas de contato de fora é marcado por respeito, reconhecimento 
e solidariedade entre colegas. Ideias, sugestões e críticas são recebidas, 
verificadas e, se possível, colocadas em prática.

Um elemento central do nosso trabalho com os sete centros de formação 
do IG Metall é o estabelecimento e a coordenação da oferta de cursos do IG 
Metall acessível em toda a Alemanha. Com base numa proposta participativa, 
desenvolvemos cursos-modelo que geram debates e lançam novos impulsos. 
Apoiamos os responsáveis pela formação dentro do IG Metall no desenvol-
vimento e na publicação de propostas e também oferecemos material sobre 
promoção, orientação e planejamento educacional. Oferecemos cursos de 
aprimoramento para formadores e formadoras permanentes e voluntários e 
disponibilizamos material de fundo e de trabalho. 

Estamos em condições de oferecer tais atividades alinhadas com os objeti-
vos por nós definidos e em prol dos participantes nos nossos cursos porque 
dentro do próprio IG Metall podemos recorrer a uma rede extensa e variada 
de companheiros e companheiras militantes.

Consideramos que a aprendizagem no trabalho formativo do IG Metall é bem-sucedida:

quando os participantes dos cursos podem refletir sobre suas necessidades, 
seus interesses e seus esquemas de comportamento.

• quando eles ganharam autoconfiança para assumir responsabilidade e 
representar seus interesses solidariamente com o IG Metall. 

• quando eles dispõem do conhecimento para interpretar processos empresa-
riais e políticos e sabem aplicar esse conhecimento na prática no interesse 
dos empregados.
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• quando eles têm a coragem de abandonar esquemas pré-estabelecidos, 
de expressar a sua crítica e de pensar em alternativas e utopias.

Consideramos que o trabalho da Seção, por sua vez, é bem-sucedido:

• quando o trabalho formativo é contemplado em todos os processos de 
trabalho do IG Metall como um fator de sucesso e é efetivamente aplicado.

• quando nossos temas, nossas ofertas e nossos materiais sobre a ela-
boração de processos formativos e sobre a orientação educacional são 
valorizados e usados pelos militantes do IG Metall.

• quando tanto os participantes de cursos como também as pessoas em-
penhadas no trabalho formativo consideram nossas atividades positivas 
e úteis e se sentem à vontade para entrar em contato conosco.

• quando as ofertas formativas exigentes do IG Metall em toda a Alemanha 
são aproveitadas pelos nossos associados.

• quando os recursos disponíveis são utilizados da maneira mais eficiente 
possível.
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1.  Por que realizar um trabalho formativo sindical? – Quais competências são 
desenvolvidas e aprofundadas?

As condições de atuação dos representantes sindicais nas empresas tornaram-
se mais complexas e mais complicadas. A tarefa do trabalho formativo sindical 
é transmitir conhecimentos e aptidões que contribuam para que os repre-
sentantes sindicais saibam julgar e agir de maneira competente e eficiente. 
O trabalho formativo sindical contribui para o desenvolvimento de critérios 
políticos e cria um vínculo emocional entre os associados/representantes 
sindicais e a organização sindical.

As seguintes competências estão no centro das atividades:

• competência técnico-profissional

• competência política

• competência social

• competência metodológica

• competência transnacional

Em torno de seis por cento do valor total arrecadado com as anuidades 
sociais são investidos no trabalho formativo sindical!

2.  Para quem oferecemos o trabalho formativo sindical?

Os representantes sindicais nas empresas estão no centro das atenções do 
trabalho formativo sindical (70.000 membros de comitês sindicais de empresa, 
3.000 representantes dos jovens e estagiários em formação profissional e 
70.000 delegados sindicais). Além disso, os associados interessados têm a 
possibilidade de participar em cursos e oficinas do trabalho formativo sindical.

O trabalho formativo sindical do IG Metall – 
respostas a 10 perguntas
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Visão de conjunto do IG Metall

Diretoria

Coordenadorias suprarregionais

Sedes administrativas 

Centros de formação
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3.  Onde é realizado o trabalho formativo sindical?

O trabalho formativo sindical é realizado, principalmente, nos seguintes 
três níveis:

• nível empresarial/regional

• nível suprarregional

• nível central

Os cursos nos níveis regional e suprarregional geralmente são ministrados 
em casas alugadas, nas próprias empresas ou na sede local do sindicato. A 
duração varia de algumas horas até uma semana.

No nível central, são oferecidos cursos sobre os mais diversos temas num dos 
nossos sete centros de formação. Via de regra, a duração varia de três dias 
a duas semanas. Por ano, em torno de 13.500 participantes frequentam os 
cursos nas instituições de ensino. Nos níveis regional e suprarregional, em 
torno de 60.000 a 80.000 companheiros e companheiras frequentam cursos.

4.  Quais conteúdos estão no foco?

O mote é: clareza – competência – colegas solidários

É sob este lema que são oferecidos os cursos introdutórios para delegados 
sindicais, membros de comitês sindicais de empresa e representantes dos 
jovens e estagiários em formação recém-eleitos; tais cursos contemplam 
questões fundamentais da representação de suas categorias nas empresas 
e na sociedade. Via de regra, estes cursos são ministrados no nível regional.

Membros de comitês de empresa (BR) e delegados sindicais (VL) recém-eleitos 
são preparados para a sua função nos cursos de treinamento seriado “BR 
kompakt” e “VL kompakt”.
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Eles aprendem a se manter bem informados, participar de discussões, fornecer 
informações sobre questões fundamentais e participar de decisões de maneira 
competente e orientada para os interesses dos trabalhadores.

Nos cursos de aperfeiçoamento são treinadas competências mais profundas 
em diferentes áreas de atuação (comitê de assuntos econômicos, segurança 
no trabalho e proteção à saúde, remuneração e desempenho, globalização, 
Estado social, juventude etc.).

Além disso, há uma grande oferta de cursos para comissões representativas 
em empresas (comitês sindicais de empresa, representantes dos jovens e 
estagiários em formação profissional) e para coletivos de atuação (comitê 
local para assuntos da juventude ou da mulher) e grupos-alvo específicos, 
por exemplo, engenheiros ou peritos técnicos.
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5.  Quais métodos são aplicados?

A competência didático-metodológica dos docentes é transmitida e desen-
volvida em cursos básicos. Aplicamos uma grande variedade de métodos nos 
cursos. A ênfase está nos métodos voltados para a relevância prática e para 
a atuação. Os métodos possibilitam o desenvolvimento pessoal no contexto 
das práticas sociais. Há métodos específicos de visualização, da abordagem 
de temas, de reflexão e do planejamento de tarefas. Os conteúdos, as formas 
e a prática do trabalho formativo sindical são continuamente desenvolvidos 
num processo voltado para a participação.

6.  Quem ministra os cursos?

Os cursos são ministrados por “colaboradores(as) pedagógicos(as)” (em 
torno de 55) que trabalham nas instituições de ensino, “dirigentes do IG 
Metall” (das sedes administrativas, das coordenadorias suprarregionais ou 
das seções da diretoria), por “formadores(as) voluntários(as)” (em torno de 
1.300) e por “docentes externos”.
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Os formadores voluntários têm um significado especial neste sistema de en-
sino. Eles exercem a atividade paralelamente ao trabalho na empresa (como 
membro do comitê sindical de empresa, como trabalhador ou funcionário 
administrativo). Eles não passaram por uma formação pedagógica especí-
fica. Por tal motivo, o treinamento e a formação continuada deste grupo de 
pessoas é especialmente importante.

7.  Quais materiais e mídias estão à disposição?

A seção da diretoria responsável pelo trabalho formativo sindical desenvolve, 
junto com as instituições de ensino e com os grupos de trabalho regionais de 
formadores, modelos de cursos e material informativo mais detalhado e sobre 
temas atuais específicos. Além disso, há material de apoio para a promoção 
educacional e diferentes tipos de documentação de cursos e eventos. Uma 
revista informa os formadores e as formadoras sobre desenvolvimentos atuais 
e novos métodos e abordagens.

8.  Quais são as possibilidades de licença do trabalho para frequentar cursos?

Todos os trabalhadores interessados podem participar dos cursos (também 
aqueles não organizados no IG Metall). Para membros dos comitês sindicais de 
empresa, a licença está prevista no Artigo 37° parágrafo 6° da Lei alemã sobre 
comitês sindicais de empresa [BetrVG] porque são transmitidos conhecimentos 
fundamentais para o trabalho dos comitês. Todos os outros podem participar 
nos moldes previstos nas leis sobre licença para formação profissional dos 
respectivos estados federados ou nas normas sobre licença para formação 
profissional de determinadas convenções coletivas de trabalho.  

Segundo a lei “BetrVG”, quem arca com os custos para os cursos dos membros 
dos comitês sindicais de empresa é o empregador. O IG Metall cobre os custos 
para os associados que participarem ao abrigo de alguma lei sobre licença para 
formação profissional. Não-associados devem arcar com seus próprios custos.
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IG Metall-Centro de Formação de Sprockhövel

IG Metall-Centro de Formação de Lohr IG Metall-Centro de Formação de Beverungen

IG Metall-Centro de Formação de Berlim
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9.  Como é a organização formativa e a orientação educacional?

Entendendo a formação profissionalizante e continuada como processo que se 
realiza em diferentes etapas, o importante é planejar estas etapas. É por isso 
que os responsáveis pela formação e os orientadores educacionais exercem 
um papel tão importante. Eles também contribuem para motivar os associ-
ados e os representantes sindicais nas empresas a frequentarem cursos de 
formação e ajudam a encontrar o “curso certo” no “momento certo” (do ponto 
de vista do participante e do ponto de vista da comissão de representação 
dos trabalhadores). 

Além disso, eles podem contribuir de maneira significativa para que os conhe-
cimentos e as aptidões recém-adquiridos sejam aplicados no trabalho de 
representação dos trabalhadores nas empresas e no âmbito pessoal da 
melhor maneira possível.

IG Metall-Centro de Formação de Schliersee

Academia Crítica de Inzell IG Metall-Centro de Formação de Bad Orb
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10. Como é organizada a formação dos dirigentes do IG Metall?

Cerca de 2.400 companheiros e companheiras trabalham no IG Metall. Em 
torno de 500 no nível da diretoria, em torno de 200 nas sete coordenadorias 
suprarregionais, em torno de 1.350 nas 156 sedes administrativas e cerca 
de 250 nas sete instituições de ensino. 

O cerne das atividades é a qualificação profissional:  

• “busca de talentos” antes da atuação como dirigentes sindicais

• programa de trainees/promoção de jovens talentos

• jovens dirigentes – introdução para novos dirigentes sindicais

• qualificação de quadros/orientação de colegas 

• profissionalização dos dirigentes sindicais em diferentes áreas:

- política empresarial

- promoção da sindicalização 

- direito trabalhista e em matéria social

- comunicação/informática 

- temas sociopolíticos

- oferecimento de qualificação profissional

- Academia Europeia do Trabalho 

- intercâmbio europeu de pessoal

- Universidade Global do Trabalho  

A formação profissionalizante e continuada dos dirigentes sindicais deve ser 
entendida no contexto do trabalho formativo sindical para os associados e os 
representantes sindicais. Trata-se de um trabalho formativo complementar e 
especialmente voltado para tais pessoas e funções.
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Dez diretrizes sobre ensino e aprendiza-
gem no trabalho formativo sindical

Diretrizes sobre ensino 
e aprendizagem

Além de novos saberes, 
transformação das 
atuações

1
Aprender é trabalho com 
e para posturas

As pessoas mesmas 
decidem se querem 
aprender

A aprendizagem ativa é 
mais eficiente do que o 
estudo defensivo

Identificar os interesses 
de aprendizagem

Formação precisa de uma 
sistemática pedagógica

Planejar o processo 
formativo de maneira 
aberta e variada

É preciso aprender a 
aprender

Os métodos têm uma 
função desencadeadora

Formadores precisam 
de constante formação 
profissionalizante e 
continuada

8

9

7

10

5 6

4

2

3
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A democracia – ou seja, um nível máximo de cogestão e participação – é uma 
meta política da ação sindical. O IG Metall é o conjunto dos seus associados 
e do que eles sentem, pensam e fazem. Novos sistemas de produção, a indivi-
dualização no local de trabalho e novas abordagens de gerência exigem novas 
abordagens de atuação por parte dos sindicatos. A representação sindical 
clássica, que age em nome dos trabalhadores da sua categoria, sobreviveu. 
Hoje os dirigentes sindicais atuam como moderadores e organizadores de 
movimentos coletivos na empresa e na sociedade, os quais dependem da 
atuação de cada indivíduo. 

Hoje sabemos que um ensino imposto por interesses alheios é muito exigente, 
caro e traz resultados pouco satisfatórios. Resultados baseados em estudos 
científicos e testados na prática mostram que a formação tem mais sucesso 
quando ela está baseada no interesse do aprendiz, focalizada no sujeito e pos-
sibilita a maior autonomia possível. Esta proposta já está presente há muitos 
anos na teoria e na prática do trabalho formativo sindical. As dez seguintes 
diretrizes servem de orientação para a prática formativa atual do IG Metall:

1a  Diretriz: A formação só é bem-sucedida se gerar uma transformação das 
atuações, para além da aquisição de novos saberes.  

Os participantes em cursos sindicais são empregados assalariados. Diaria-
mente fazem suas experiências no âmbito profissional e pessoal marcado 
por concorrência e pressão de desempenho. A meta “da prática profissional 
para a prática profissional” é o princípio norteador do trabalho formativo do 
IG Metall. Esta aprendizagem voltada para a experiência concreta pretende 
ajudar os participantes a atuarem com sucesso em situações de conflito político 
dentro da empresa e na sociedade. Fazem parte disso o reconhecimento dos 
nexos entre os diferentes conteúdos, a aprendizagem de técnicas de trabalho 
e de competências sociais. Os participantes questionam suas atitudes, inter-
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pretações, perspectivas e treinam diferentes abordagens em sequências de 
ensino-aprendizagem voltadas para a atuação.

2a  Diretriz: Aprender é trabalho com e para posturas.

O trabalho formativo sindical não só almeja a aquisição de saberes e aptidões, 
mas também quer oferecer uma orientação sobre desenvolvimentos políticos, 
históricos, econômicos e sociais aos seus associados e dirigentes sindicais, 
motivá-los a participar ativamente na organização sindical e habilitá-los para 
a atuação política em conflitos sociais. A formação sindical, portanto, também 
sempre é um trabalho com e para as posturas de todos os envolvidos, pois as 
posturas individuais são fundamentais para a orientação, o discernimento e 
a motivação. 

No trabalho formativo sindical, os docentes exercem uma função fundamental 
na área dos cursos. No trabalho formativo sindical, eles trabalham em equipe, 
dispõem de competências sociais importantes e conhecem os métodos e técni-
cas da interação solidária. Eles iniciam uma busca conjunta de soluções para 
problemas cotidianos na empresa e na sociedade, que não precisam ficar a 
cargo de um indivíduo, e mostram na vivência concreta que o melhor caminho 
é um processo democrático conjunto de formação de opinião.

3a  Diretriz: Os aprendizes, e não os docentes, decidem se querem aprender 
ou não.

Esta diretriz contempla dois aspectos: por um lado, estão equivocados os 
docentes que pensam que podem inculcar ou prescrever informações e/ou 
opiniões aos participantes. Pelo contrário, a tarefa dos docentes consiste em 
planejar e estruturar espaços possíveis para a aprendizagem e acompanhar os 
aprendizes e motivá-los a participar ativamente do processo de aprendizagem.
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São os próprios aprendizes que decidem se e quando querem se envolver neste 
processo didático. Pois – e este é o segundo aspecto – a base da aprendizagem 
é o desejo de aprender.

4a  Diretriz: A aprendizagem ativa é mais eficiente e sustentável do que o estu-
do defensivo.

Todos conhecemos o estudo defensivo dos tempos de escola. A maior parte 
dos objetivos e conteúdos didáticos é definida por influências externas. Cur-
rículos-quadro prescrevem aos professores e alunos o que deve ser estudado. 
A pressão sobre os alunos é exercida através da atribuição de notas, pois o 
avanço profissional e social de cada um depende da avaliação recebida. Esta 
forma de aprendizagem é possível, mas condicionada por interesses externos, 
além de ser cansativa e estressante para todos os envolvidos.
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A aprendizagem ativa (ou expansiva), por sua vez, toma como base os próprios 
aprendizes. Segue suas necessidades de estudo e formação, pergunta o que 
eles querem e o que tem utilidade para eles e parte dos conhecimentos e ap-
tidões já existentes. Isto incentiva os lados fortes e os interesses de cada um. 

Pesquisas sobre o funcionamento cerebral e a aprendizagem demonstraram 
que o processo de aprendizagem é individual e só pode ser influenciado ex-
ternamente até certo ponto. Quanto mais elementos de autonomia de apren-
dizagem prevalecerem, mais eficientes e sustentáveis serão os resultados.

Aquilo que uma pessoa aprende por curiosidade é aquilo que ela realmente 
quer saber e dominar. Formular questões é uma arte que nem todos os apren-
dizes dominam, pois as questões nem sempre se colocam de maneira imediata 
e precisam ser bem formuladas.

5a  Diretriz: Os interesses de aprendizagem precisam ser identificados.

A fim de definir possíveis horizontes de pesquisa e aprendizagem e desenvolver 
metas concretas de aprendizagem, primeiro se faz necessário estabelecer e 
observar as relações com a realidade. Neste processo, a tarefa dos docentes 
é fundamental. Eles ajudam o grupo de aprendizes a fazer experiências ao 
introduzir métodos que permitem visualizar as experiências da maneira mais 
palpável possível. Depois disso, é importante organizar os resultados das 
discussões e atribuir-lhes diferentes pesos de acordo com a natureza do pro-
blema e as exigências de atuação. É a única maneira para formular questões e 
metas de aprendizagem individuais e coletivas para cada atividade formativa.

A experiência dos participantes não é somente valorizada no início de pro-
cessos formativos, mas também é a referência ao longo de todo o processo 
de aprendizagem: as experiências e a consciência da realidade cotidiana 
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continuarão sendo desconsideradas se somente lhes atribuirmos o potencial 
de um “reconhecimento superficial”. Mas quem observar e ouvir com atenção, 
descobrirá nas expressões e representações dos participantes um enorme 
potencial de raciocínio e reflexão que dilui os limites com o conhecimento 
acadêmico. Para além disso (e isso é particularmente importante para os sin-
dicatos), muitas vezes estas capacidades de percepção, raciocínio e reflexão 
dos companheiros e companheiras são altamente resistentes. Portanto, elas 
não somente significam um importante ganho de saberes para a entidade, 
mas também podem ser aplicadas, por exemplo, nas suas atividades de mo-
bilização e de divulgação externa.

6a  Diretriz: Formação precisa de uma sistemática pedagógica.

Mesmo que o trabalho formativo sindical almeje fortalecer o papel dos parti-
cipantes, os processos sindicais de ensino e aprendizagem são preparados 
e pré-estruturados de maneira sistemática. As experiências concretas profis-
sionais e pessoais dos participantes são o ponto de partida do estudo crítico 
dos conteúdos nos cursos. São elas que permitem estabelecer relações com 
a realidade e identificar situações problemáticas e questões fundamentais. 

Esta sequência inicial é uma fase de orientação. Sua função é sondar e formular 
temas e questões que serão determinantes para a posterior fase de análise. 
Nesta última, a realidade é observada a partir de múltiplas perspectivas, 
mais informações são consultadas e situações problemáticas são exploradas 
a fundo.

Na terceira fase (fase de atuação), os resultados da fase de análise são avali-
ados. Queremos continuar trabalhando e vivendo desta maneira ou há alter-
nativas viáveis? Este questionamento utópico leva a uma sequência de con-
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Articulação/
Coordenação/
Comunicação
Coordenação de comissões, 
comitês, cursos ou projetos

Formação continuada 
em  temas sociopolíticos
• história e cultura política • eco-
nomia, política social, ecologia e 
trabalho • formação política dos 
jovens • formação internacional

Fórum
Formação política

Formação continuada em 
política empresarial

• acordo-quadro sobre remuneração 
(ERA), remuneração e desempenho • 
configuração do trabalho e da jornada de 
trabalho • saúde, prevenção, segurança 
no trabalho • administração de empresas, 
desenvolvimento do pessoal e qualifi-
cação • competências sociais e metodo-
lógicas • representação de pessoas com 
deficiência e política de participação • 
pessoas e categorias profissionais

Academia especializada
em Direito Trabalhista

Formadores e
multiplicadores

Academia de participação 
para dirigentes de comitês 

sindicais de empresa e mem-
bros do conselho fiscal

VL kompakt
Curso de treinamento seriado 

para delegados sindicais

Estrutura da formação

Introdução
Questões fundamentais 
sobre empresa, sindicato e 
sociedade

Visão de conjunto
Bases sólidas das tarefas de 
comitês sindicais de empresa, 
representantes dos jovens e 
estagiários em formação pro-
fissional, representantes dos 
trabalhadores com deficiência 
e delegados sindicais

Aperfeiçoamento
Competências aprofunda-
das nos diferentes campos 
de atuação

Cursos introdutórios regionais
para membros de comitês sindicais de empresa, delegados 

sindicais e interessados

BR kompakt
Curso de treinamento seriado para 
membros de comitês sindicais de 

empresa
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cretização. Sua função é transferir para a atuação política todos os resultados 
anteriores dos cursos.

7a  Diretriz: Planejar o processo formativo de maneira aberta e variada.

As “variáveis de planejamento” na formação são os participantes com suas 
personalidades individuais, diferentes capacidades e múltiplas relações com 
o cotidiano. 

Por tal motivo, é importante pensar em várias opções, estar preparado para 
imprevistos em termos de conteúdo e metodologia e planejar alternativas. 

As principais categorias do planejamento são as metas. Do nosso ponto de vista, 
quando uma coordenação de curso diferencia entre metas de ensino e metas 
de aprendizagem, ela já está no caminho certo. As metas de ensino referem-se 
à sistemática de processos de aquisição de conhecimento e métodos de pes-
quisa. As metas de aprendizagem sempre devem ser desenvolvidas juntamente 
com os participantes e só podem ser previstas aproximadamente de antemão. 

No trabalho formativo sindical foi introduzido o conceito do curso “aberto”. 
Isso significa que na procura por informações em qualquer momento deve ser 
possível fazer curvas, passeios e desvios em termos de conteúdo.

Também é necessário considerar os diferentes tipos de aprendizes. Cada 
jovem e adulto traz consigo diferentes competências e experiências de apren-
dizagem. Uns têm mais facilidade de aprender escutando, outros quando 
podem imaginar as coisas concretamente. Uns precisam tocar as coisas (para 
compreendê-las), outros pensam em categorias de modelos abstratos etc. A 
função da coordenação do curso é conhecer diferentes maneiras de acessar 
um objeto de estudo, seja pela audição, pela visão ou por atividades concretas 
e brindar estas maneiras de acesso aos participantes.
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Tal como foi descrito na sexta diretriz, tudo deve estar baseado numa proposta 
pedagógica global rígida que oferece uma estrutura pragmática e temporal.

8a  Diretriz: É preciso aprender a aprender.

Cada processo de aprendizagem também implica conhecer e treinar novas for-
mas, modalidades e técnicas de trabalho. No trabalho formativo do IG Metall, 
nos seus princípios norteadores e nas suas formações pedagógicas profissio-
nalizantes e continuadas temos em conta que as atividades de aprendizagem, 
técnicas de trabalho e métodos também sejam úteis para os participantes no 
seu cotidiano enquanto delegados sindicais ou membros de comitê de em-
presa. Desta maneira, técnicas de mediação adquiridas nos cursos também 
podem ser aplicadas em reuniões ou assembleias do pessoal da empresa. 
Procedimentos ilustrativos podem contribuir para o trabalho de divulgação, 
o mural1 etc. Técnicas de pesquisa e leitura de conteúdos são importantes 
para se familiarizar com novas áreas temáticas. Conhecer as sistemáticas e 
as vantagens de diferentes formatos, como trabalhos individuais e em grupo, 
enriquecem o trabalho em comissões e assembleias nas empresas e as formas 
de trabalho em grupos de trabalho da sede administrativa. 

9a  Diretriz: Os métodos têm uma função desencadeadora.

Palestras, sua avaliação subsequente com o grupo de aprendizes e um estudo 
mais aprofundado da literatura são procedimentos de ensino que, no trabalho 
formativo sindical, são complementados por métodos que habilitam os par-
ticipantes a definir o rumo da sua aprendizagem. Entre eles estão – além de 
processos da procura autônoma por informações – métodos ilustrativos, tais 
como desenhos, montagens, elaboração de modelos, métodos representati-
vos, como estudos de caso, encenações e simulação de situações, e métodos 
literários, como a redação de um artigo ou panfleto e a preparação de um 

1 Avisos afixados pelo representante sindical na empresa.
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discurso. Tais métodos têm caráter de projeto e incentivam as capacidades de 
planejamento e de organização e a criatividade dos participantes. Ao mesmo 
tempo, são modelos para formas de atuação no trabalho sindical local.

10a Diretriz: Formadores precisam de constante formação profissionalizante 
e continuada.

Docentes permanentes e voluntários não precisam só de conhecimento técnico-
profissional, mas também devem ser formados e treinados em termos de teoria 
e de prática. Por um lado, isso inclui o estudo de temas relacionados à política 
sindical e, por outro, a aquisição de conhecimentos didático-metodológicos 
através do treinamento prático e de avaliação.
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A diversidade é bem-vinda 

Objetivos 

Visibilidade dos presentes e das suas diferentes funções.

Passos a seguir 

Os participantes são chamados para formar um círculo. Quando um crité-
rio anunciado em voz alta for pertinente, eles devem entrar no centro do 
círculo, os outros aplaudem. Quem estiver no centro olha para as pessoas 
que também estão no centro e para aquelas que ficaram no círculo externo.

• Pedimos que os membros de um comitê de empresa europeu (CEE) se 
dirijam para o centro do círculo.

• Pedimos que todos os coordenadores de CEE se dirijam para o centro 
do círculo.

• Pedimos que todos que conhecerem seus coordenadores de CEE se 
dirijam para...

• Pedimos que ... 

Tamanho do grupo

Até 50 pessoas

Possibilidades de aplicação

Apresentação dos participantes ou uma parte da mesma

Duração

Dependendo da quantidade de perguntas, 5 a 10 minutos

Métodos exemplares – 
métodos para conhecer-se
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Observações complementares

Interpretar a explicação da atividade em língua estrangeira, o que também 
é possível sem interpretação simultânea se os conhecimentos de idiomas 
dos participantes forem aproveitados.
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Meu local de trabalho

Objetivos 

Este exercício pode ser aplicado para facilitar a apresentação dos parti-
cipantes.

Ao mesmo tempo, também já permite um intercâmbio sobre o universo de 
trabalho dos outros participantes do curso.

Passos a seguir

Todos os participantes trouxeram duas fotos. Uma do prédio da empresa/
do escritório e outra da sua escrivaninha (sem retratar a pessoa). Cada um 
segura a foto do prédio na sua mão e as fotos da escrivaninha são distribuí-
das. A tarefa consiste em encontrar a pessoa que poderia combinar com a 
foto da escrivaninha. Desta maneira, os presentes são incentivados a entrar 
em contato com a maior quantidade de pessoas possível para relacionar 
as duas fotos respectivas (escrivaninha e prédio).

Tamanho do grupo

15 a 40 pessoas 

Possibilidades de aplicação

No primeiro encontro, a fim de facilitar a comunicação.

Duração

Cerca de 45 minutos

Material

Cada participante já deveria fazer as duas fotos e enviá-las à coordenação 
do curso antes do início do curso para que as fotos possam ser impressas 
a tempo.
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Observações complementares

Em caso de um número ímpar de participantes, um membro da coordenação 
do curso pode participar.

Variante

Depois da procura das fotos certas, o respectivo parceiro / a respectiva 
parceira pode ser apresentado(a). Para tanto, as fotos do local de trabalho 
são mostradas e algumas características do parceiro são apresentadas 
(origem, idioma, hobbies).
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Métodos para deixar os participantes à vontade

Jogo cultural

Objetivos 

Um evento organizado e conjunto à noite serve de abertura e orientação e 
evita a formação de grupinhos. Todos os participantes ganham visibilidade 
e relatam algo da sua cultura. É uma forma de facilitar o contato e incentivar 
conversas em grupos internacionais.

Passos a seguir

Ao enviar o convite ou a estrutura detalhada do curso, a coordenação pede 
que os participantes tragam algo típico da sua cultura. Pode-se explicitar 
que não precisa necessariamente ser algo para comer ou beber e ressaltar 
que deve ser algo pequeno (para evitar um custo alto).

À noite, combina-se um momento em que as coisas trazidas são apresen-
tadas. Cada participante é convidado a apresentar a coisa trazida e a dar 
uma breve explicação (por que foi escolhida, o que tem de especial).

Pela nossa experiência, apesar do aviso muitos acabam trazendo comes 
ou bebes. A seguir, as coisas são consumidas conjuntamente e surgem 
conversas informais.

Tamanho do grupo

Até 60 pessoas

Possibilidades de aplicação

Na primeira noite de um curso ou oficina
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Duração

1 a 2 horas

Material

Uma mesa para os objetos trazidos, copos, pratos, tabuinhas, facas, toca-
CD para música etc.

Observações complementares

Sem interpretação em língua estrangeira. Os formadores precisam ter 
conhecimentos de idioma. Aproveitar os conhecimentos de idioma dos 
participantes. O resto da comunicação é feita “com os pés e as mãos”.
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Exercício do limão

Objetivos 

• Exercício que aprimora a per-
cepção e a expressão verbal.

• Por um lado, mostra a diferença 
entre preconceitos/generalizações 
linguísticas e, por outro, a obser-
vação/percepção minuciosa de características peculiares, de maneira 
mais consciente e concreta.

Passos a seguir

• No início, um brainstorming: “Que lhes vem à cabeça sobre o tema limão?”

• Escrever três a cinco associações sugeridas em voz alta pelos partici-
pantes num bloco flip-chart (geralmente são mencionados: cor amarela 
ou verde, oval, azedo …)

• Cada um(a) escolhe um limão e deve sentir seu cheiro, tocá-lo, observá-
lo, explorá-lo detidamente.

• Cada um(a) deve dar um nome ao seu limão.

• Depois de três minutos, os limões são colocados e misturados numa 
sacola e, a seguir, esparramados diante dos participantes.

• Cada participante deve então encontrar o seu limão.

• Em caso de divergências, num primeiro momento, os limões em questão 
são colocados de lado. Curiosamente, em geral nenhum dos partici-
pantes (mesmo em grupos de 25 pessoas) apresenta dificuldades em 
encontrar o seu limão.

Grupo-alvo/Tamanho do grupo

7 a 25 participantes
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Possibilidades de aplicação

O exercício serve para “quebrar o gelo” sobre o tema diferenças individuais 
e culturais. É adequado para o início de uma unidade sobre estereótipos, 
diferenças, etc. A avaliação do processo também pode ser usada para 
incentivar outras discussões sobre temas como estereótipos – peculia-
ridades, preconceitos – percepção exata, algo típico – algo individual ...

Duração

Cerca de 20 minutos

Avaliação

Pergunta de avaliação:

• “Você tem certeza que este é o seu limão? Como você o reconheceu?”

• Reflexão sobre os estereótipos de limões mencionadas no início (cor, 
acidez…).

Transferência

Perguntas:

• “Quais são os paralelos entre este exercício e as diferenças entre as 
pessoas?”

• “Quais estereótipos existem em relação às pessoas de diferente cor de 
pele etc.? Até que ponto pessoas de pele negra ou de origem asiática 
nos parecem ‘iguais’?”

• “O que significam tais estereótipos para você/vocês?”

Preparativos e material

• Flip-chart

• Um limão para cada pessoa – uma sacola para misturar os limões.
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A curva da iniciativa

Objetivos
Os membros do CEE devem se 
conscientizar da cooperação nos 
últimos anos com os pontos fortes 
e fracos.

Passos a seguir
Numa linha do tempo, são inseridos dados relevantes da história do próprio 
CEE (comissão, fundação, primeiro curso conjunto etc.). Acima destes fatos 
é pintada, a mão, uma curva que mostra a iniciativa própria durante estas 
fases.

Tamanho do grupo
3 a 10 pessoas do mesmo CEE

Possibilidades de aplicação
Através disto, em reuniões para todos os membros de um CEE é possível 
desencadear processos de reflexão que podem ser úteis para o trabalho 
conjunto.

Duração
Explicação 5 min., fase criativa 10 min., discussão 20 min.

Material
Por participante, uma cópia de uma linha do tempo (A5). Lápis ou caneta 
de cor

Observações complementares
Os principais dados da história do próprio CEE devem ser conhecidos. 

A coordenação do curso deveria moderar a fase de discussão para amenizar 
eventuais tensões. Este método pode ser aplicado antes do exercício “To do”.

Métodos para abordar temas
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To do

Objetivos

O objetivo deste exercício é coletar e analisar as diferentes situações enfren-
tadas por um CEE com o passar do tempo e registrar sugestões concretas 
de intervenção.

Passos a seguir

Todos os participantes recapitulam brevemente os diferentes problemas 
que tiveram de enfrentar até agora na sua carreira de CEE. Cada um desses 
problemas é anotado individualmente num bilhete. Depois de cerca de 20 
minutos, os casos individuais são lidos em voz alta e afixados cronologi-
camente num mural: caso tenha sido um tema surgido na fase de fundação 
da CEE, mais para cima, caso tenha sido um tema surgido mais tarde, mais 
para baixo. Se tiver sido um problema originado internamente no CEE, será 
afixado mais à esquerda; se o problema tiver sido apresentado à CEE por 
alguém de fora, o respectivo bilhete será afixado à direita. Desta maneira 
é possível depreender do mural uma matriz de diferentes áreas temáticas. 
Para problemas para os quais já foram desenvolvidas propostas de solução 
viáveis, é feita uma breve descrição desta solução num bilhete colorido 
afixado junto ao primeiro bilhete. Casos ainda não resolvidos podem ser 
discutidos no grupo inteiro. 

Tamanho do grupo

De 4 a 8 pessoas

Possibilidades de aplicação

No segundo ou terceiro dia de um curso, quando as pessoas já puderam 
entrar em confiança, este exercício pode servir para estruturar propostas de 
solução para problemas de diferentes áreas e setores e assim permitir que 
outros também se beneficiem das experiências ou participem da solução 
de problemas de terceiros.
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Duração

Em torno de 90 minutos

Material

Folhas de papel coloridas no formato A5, mural, lápis ou caneta de cor

Observações complementares

Um moderador sindical deveria estar presente na discussão do caso para 
ajudar nos momentos em que o trabalho em grupo não consegue desen-
volver resultados.

Variante

Os resultados podem ser resumidos numa lista To Do. Esta pode ser dispo-
nibilizada a todos os outros participantes do curso.
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Simulação: negociações de acordos

Objetivo 

Planejamento e realização de uma negociação; colocar-se no papel dos 
diferentes parceiros de negociação

Passos a seguir

São formadas quatro turmas – os representantes dos trabalhadores e dos 
empregadores bem como um grupo de observação que observará o com-
portamento do seu grupo em discussões preliminares separadas e também 
na negociação simulada. O grupo dos representantes dos trabalhadores 
divide-se em cinco comitês sindicais de empresa de diferentes filiais e um 
delegado CEE por parte do sindicato competente. O lado do empregador 
é representado por cinco representantes da gerência. Os participantes 
restantes dividem-se em dois grupos como observadores passivos dos 
trabalhadores e dos empregadores.

Cada um dos dois grupos de interesse recebe uma instrução de atuação 
sobre a sua tarefa no exercício de simulação. A representação dos empre-
gadores está encarregada de defender uma proposta existente de um 
acordo com um CEE. As instruções de atuação para a representação dos 
trabalhadores, entretanto, só definem as metas a serem alcançadas du-
rante a negociação.

A seguir, os grupos vão para salas separadas para falar sobre uma estraté-
gia, sobre argumentos e eventuais comportamentos de cada um. Depois de 
45 minutos, os grupos se reúnem novamente para realizar a negociação.

Depois da negociação, todos refletem conjuntamente sobre o desenrolar 
dos preparativos e da negociação.
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Tamanho do grupo

Até 30 pessoas

Possibilidades de aplicação

Preparativos para a fundação de um CEE; preparativos para negociações

Duração

30 min. de trabalho em grupo, 20 min. de negociação, 20 min. de avaliação 
e discussão

Material

Papéis com tarefas para cada grupo nos respectivos idiomas

Variante

Os conteúdos da negociação podem ser adaptados às respectivas de-
mandas.

trabalhador(a)

observador(a)
empregador(a)

observador(a) 
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Métodos de reflexão sobre o curso

Memoscópio

Objetivos
As vivências, as pessoas ou os objetos mais marcantes do curso são apre-
sentados mais uma vez de maneira descontraída, como num jogo.

Passos a seguir
Com ajuda de uma apresentação com Powerpoint é feita uma variante do 
jogo Dalli-Klick, em que partes de uma imagem vão sendo visualizadas 
aos poucos até alguém adivinhar qual é a imagem completa. Os presen-
tes olham para imagens distorcidas e podem adivinhar qual é o seu nexo 
com o curso. Numa sequência podem ser adivinhados trechos de textos, 
diagramas, mas também fotos de momentos de encontro.

Tamanho do grupo
Até 40 pessoas

Possibilidades de aplicação
No início da reunião final com todos os participantes, este exercício pode 
ser incluído para voltar a falar sobre os diferentes temas abordados.

Duração
Cerca de 30 minutos para cada CEE 

Material
Projetor, notebook, fotos, flip-charts, textos

Observações complementares
A sequência dos diferentes arquivos gráficos demora cerca de 1 hora 
para a projeção de 15 fotos. Cada foto precisa ser salva como arquivo no 
notebook e ser distorcida passo a passo com um programa de tratamento 
de imagens. As 4 imagens em diferentes etapas de distorção agora serão 
inseridas uma após a outra num programa de apresentação. Cada imagem 
está borrada no início. A próxima vai revelando cada vez mais detalhes.
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Cabeça – coração – mão

Objetivos

No final do curso devem ser feitas reflexões sobre os aspectos relevantes 
que ficarão na memória.

Passos a seguir

Cada participante recebe uma folha de papel com 4 símbolos: uma cabeça, 
um coração, uma mão e um símbolo de aperto de mãos.
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Ao lado de cada símbolo, os presentes podem anotar o que ficou na sua 
memória, o que tocou seu coração e quais dicas úteis receberam em mãos 
naquele curso. Ao lado do quarto símbolo deverá ser anotada a despedida 
típica do país de cada um. Desta maneira, todos os participantes podem 
dar um retorno sobre o curso num breve comentário de despedida.

Tamanho do grupo

4 a 5 CEEs

Possibilidades de aplicação

Como exercício de despedida

Duração

Preencher a folha com os símbolos: 5 min., contribuições dos participan-
tes: 30 min.

Material

Canetas de cor, canetas comuns, folhas de papel com símbolos

Observações complementares

O exercício é mais adequado para cursos de vários dias.



Atividades formativas oferecidas pelo Sindicato IG Metall – Informações para parceiros internacionais

46

Abordagem aberta e planejamento rígido

As abordagens do trabalho formativo sindical são consideradas “abertas”. 
Isto quer dizer que elas se referem ao cotidiano dos colegas e estão voltadas 
para a experiência prática. Em termos de conteúdo, significa que os partici-
pantes podem e devem influenciar os conteúdos (temas). Ao mesmo tempo, 
o planejamento dos cursos é rígido. Em termos de metodologia, seguem os 
procedimentos das oficinas voltadas para o futuro, os estudos de caso e os 
três passos de apuração de experiências, análise e orientação à atuação.

Didática 

A abordagem da didática crítico-construtiva desenvolvida por Wolfgang Klafki 
tem grande influência na didática aplicada na teoria e na prática formativa do 
sindicato. “Crítico” significa que a formação deve estar relacionada ao coti-
diano dos participantes e gerar reflexão sobre o mesmo. “Construtivo”, por 
sua vez, significa que a formação sempre almeja transformações da situação 
sobre a qual eles tecem reflexões e deve ajudá-los a lidar melhor com o seu 
cotidiano ou transformar a sua situação social (emancipação) e contribuir 
para a construção da democracia.

Na didática crítico-construtiva, as metas de aprendizagem têm prioridade. Ela 
contempla elementos que criticam ideologias e se destacam pelo vínculo dos 
processos de ensino e aprendizagem com a sociedade e a política.

Estruturação em módulos

A experiência mostrou que a organização de formação profissionalizante e con-
tinuada por dirigentes e formadores voluntários em módulos é mais vantajosa 
do que os cursos tradicionais de final de semana. Por um lado, os módulos 
só acontecem ao longo de dois ou três dias. Isso facilita a participação dos 
colegas, pois sobretudo em pequenas e médias empresas está cada vez mais 
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difícil conseguirem ser liberados pela empresa. A estruturação do curso em 
módulos contempla determinadas sequências de conteúdo e metodologia 
e, portanto, do ponto de vista pedagógico, apresenta a vantagem de que há 
um período mais longo de oito a doze semanas entre cada módulo no qual 
os participantes podem testar e treinar novas formas e procedimentos de 
trabalho e trazer suas experiências e dúvidas regularmente ao longo do curso.

Formação básica sindical e formação de dirigentes sindicais

No sistema educativo alemão há uma divisão entre formação geral, por um 
lado, e formação profissionalizante e continuada, por outro. A primeira be-
neficia sobretudo as pessoas de condição social mais favorável, enquanto a 
maioria passa por uma formação profissionalizante e continuada funciona-
lista. O trabalho formativo sindical pretende superar essa divisão e entende 
a política como um conceito amplo que não se limita à atuação das classes 
políticas e econômicas. O lema é: “Da prática para a prática”. Por tal motivo, 
os cursos especializados sindicais também sempre configuram uma formação 
política porque partem de casos concretos e relevantes para o cotidiano, 
contemplando assim a sua dimensão política. A formação política básica, por 
sua vez, não veicula um conhecimento geral abstrato-político, mas constrói 
a política, partindo do universo da experiência dos companheiros e compa-
nheiras, numa relação estreita com as condições individuais e sociais e busca 
alternativas concretas de atuação.

Formação crítico-emancipatória

A formação crítico-emancipatória na Alemanha originou-se na discussão peda-
gógica dos anos 1960 e 1970. As ciências sociais daquele tempo (introduzidas 
pela redescoberta da teoria crítica de Adorno e Horkheimer e do marxismo) 
colocaram a pedagogia a serviço do esclarecimento iluminista – as palavras 
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de ordem eram emancipação, independência, libertação, autodeterminação 
e transformação social. O pressuposto básico: no capitalismo ou no imperi-
alismo, as pessoas estão sujeitas à lógica da exploração, da repressão e da 
alienação na sociedade como um todo. Porém, esta não é percebida como 
tal pelas pessoas porque a ideologia que está por trás se torna imperceptível 
por meio da dissimulação estrutural (mecanismos de ocultação). As relações 
de dominação e de poder não são percebidas como tais. A consequência é 
que as pessoas reproduzem afirmativamente (positivamente) as condições 
existentes de produção e de consumo.

A formação crítico-emancipatória tem a função de 

• esclarecer, ou seja, evidenciar as inter-relações da exploração econômica 
capitalista e habilitar os participantes a se tornarem mais autônomos.

• emancipar, ou seja, desenvolver utopias, comportamento democrático e 
solidariedade. 

• analisar, evidenciar os mecanismos impositivos da “liberdade” e incentivar 
um processo de entendimento conjunto. O comprometimento de cada um 
nas relações de poder e de dominação é analisado com autocrítica.

• desenvolver formas de resistência e traduzi-las em ações práticas.

Formação de uma postura consciente – isto é possível? 

O conceito da formação de uma postura consciente é contraditório. A apren-
dizagem sempre ocorre de maneira individual. Nossa consciência se de-
senvolve na base da biografia de cada um. Portanto, estas habilidades de 
pensar e julgar adquiridas e desenvolvidas de maneira holística estão pouco 
sujeitas a influências por parte da pedagogia. E nem é esse o objetivo. Pois 
se a missão do trabalho formativo sindical pretende contribuir para incentivar 



Glossário

49

a independência e a responsabilidade individual de cada um, não podemos 
aceitar o pressuposto de que jovens e adultos permitam ou devam permitir 
a manipulação externa. Um aspecto positivo e certo do conceito “formação 
de uma postura consciente” pode ser eficiente do ponto de vista didático 
quando os docentes estão convencidos de que a postura consciente só se 
desenvolve na atuação e na reflexão sobre ela. Para os cursos, isso significa 
que os conteúdos de ensino e aprendizagem sempre deveriam ser oriundos 
da prática cotidiana dos participantes, observados criticamente nos seus 
devidos contextos e traduzidos em orientações de atuação pautadas. Neste 
contexto, a formação política também vai mais além e mais a fundo do que a 
prática cotidiana sindical. Ela é uma “abertura expandida para o mundo” e 
contribui para construir a utopia concreta.

Em termos de método, os processos deveriam seguir o princípio da orientação 
para a atuação. É importante não só falar de assuntos, mas organizar as ati-
vidades de aprendizagem, como a aplicação de métodos de visualização e 
representação, simulações de gestão, processos voltados para a vivência etc. 
– também alternando os formatos (trabalho individual e em grupos menores 
bem como fases de trabalho com o grupo inteiro).

Formação geral e trabalho formativo sindical

A formação geral está baseada numa tradição humanista de ajudar as pessoas 
a se tornarem independentes e responsáveis pelos seus atos. O trabalho for-
mativo sindical também está orientado para o ser humano emancipado, mas 
vê sua missão sempre no contexto sindical e como “formação preparativa para 
conflitos sociais”. Ou seja, o trabalho formativo sindical pretende fortalecer 
os associados e dirigentes sindicais para atuarem de forma independente 
e parcial (no sentido dos estatutos e das deliberações) em conflitos dentro 
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das empresas e na sociedade. Para tanto, por um lado, eles necessitam da 
capacidade de pensar de forma relacional – esta é a meta e a função da 
formação política básica. Por outro lado, os dirigentes sindicais precisam de 
competências técnicas nas áreas do direito, da segurança do trabalho, da pro-
teção da saúde, das normas coletivas, da condução de reuniões e da atuação 
como moderador etc. Estes conteúdos são objeto dos cursos especializados.

Formação política

Na Alemanha, é necessário diferenciar entre a formação política escolar e 
extra-escolar. A educação política escolar e grande parte da formação política 
extra-escolar de adultos focalizam mais os conhecimentos institucionais. O 
“Consenso de Beutelsbach” prescreveu neutralidade de interesses na trans-
missão desses conteúdos. A formação política sindical diferencia-se clara-
mente deste tipo de abordagem. O trabalho formativo sindical do IG Metall 
desenvolve e fortalece o poder de imposição do IG Metall nas empresas e na 
sociedade através de processos de aprendizagem voltados para a prática. 
Ele cria um espaço de reflexão sobre processos de trabalho nas empresas 
e no sindicato e apoia-os através de propostas e orientações feitas sob me-
dida. Desta maneira, os dirigentes sindicais e os associados desenvolvem e 
fortalecem suas competências político-sociais e as tomam como base para 
seus conhecimentos e habilidades técnico-profissionais e metodológicos. A 
concepção da formação está orientada numa relação crítica e emancipatória 
com as estruturas empresariais e sociais de poder e de dominação. Os proces-
sos formativos promovem uma configuração voltada para os interesses dos 
trabalhadores, ativa e solidária de processos de cogestão nas empresas e na 
sociedade. O objetivo é uma democratização ampla de processos econômicos 
e sociais como um todo.
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Formação político-cultural

A formação política do trabalho formativo sindical não é um estudo de adap-
tação, ela não se reduz à mera transmissão de conhecimentos sobre as insti-
tuições políticas e da historiografia oficial. A formação político-cultural vê 
seu papel como formação voltada para o sujeito que se orienta na realidade 
cotidiana dos participantes e tem ela mesma caráter de projeto interdiscipli-
nar ao incluir colegas no planejamento e na organização e propicia a criação 
de utopias. 

Interesses

Reconhecer os próprios interesses pressupõe uma compreensão das con-
dições sociais, bem como uma capacidade de julgar qual papel ou função 
nos é atribuído pela sociedade ou qual podemos alcançar. De acordo com 
isso, os interesses próprios devem ser categorizados e melhor especificados. 
Desta maneira, é possível diferenciar os interesses pessoais na vida privada 
familiar, os interesses no ambiente de vida pessoal e os interesses no uni-
verso de trabalho. Reconhecer os próprios interesses leva diretamente para 
a pergunta sobre a imposição individual e coletiva de interesses. Neste caso, 
deve-se fazer a diferença entre interesses individuais e metas e interesses 
sociais desejados e necessários. Em sociedades democráticas, as diferenças 
dos interesses são reguladas no âmbito das instituições políticas. Portanto, 
a imposição de interesses está estreitamente ligada a questões de poder.

Métodos de visualização nos cursos

Visualização significa “representação ótica”. O método da visualização não 
consiste (prioritariamente) em mostrar imagens, mas em criá-las. Apesar de 
o ser humano dispor de cinco sentidos e, portanto, de cinco canais de per-
cepção, a maioria dos processos de ensino e aprendizagem prioriza um único 
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canal: o ouvido! Muitas vezes, os colegas têm mais facilidade de se expressar 
de maneira ampla, concreta e exata ao recorrer a imagens. A concentração e 
a atenção aumentam através da linguagem visual. Isso também fortalece a 
capacidade de memorização.

Outras vantagens da visualização nos cursos:

• Os métodos de visualização incentivam os participantes, eles têm caráter 
de projeto. 

• Quando se trata de transformar as experiências dos participantes em objeto 
do curso, os métodos de visualização ajudam a “trazer a realidade para os 
cursos”.

• A visualização obriga o apresentador a fazer uma seleção entre informações 
essenciais e não-essenciais.

• A visualização sublinha as diferentes inter-relações.

• O moderador – que ajuda a visualizar as intervenções de aprendizes – 
trabalha com cartões de cartolina e jornal de mural. As contribuições dos 
participantes, as controvérsias e os resultados são representados, estru-
turados e registrados imediatamente de maneira claramente visível para 
todos.

• É mais fácil transmitir assuntos complexos, que são difíceis de explicar 
com palavras, recorrendo ao apoio visual.

• A visualização permite uma percepção concomitante em vez de uma se-
quência temporalmente linear de mensagens verbais – e facilita chegar a 
uma interpretação uniforme.

• Os métodos de visualização divertem (entusiasmam e motivam).
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Organizing

O “organizing”, enquanto conjunto de métodos, instrumentos e posturas, 
está voltado para o crescimento e o fortalecimento de estruturas sindicais e 
de incentivos à sindicalização e ao envolvimento dos trabalhadores sindica-
lizados nas empresas. O planejamento e a realização de uma campanha de 
“organizing” caracteriza-se por um modo de trabalhar altamente sistemático 
e planejado, que é realizado de maneira estratégica. Os trabalhadores são 
contatados e incentivados sistematicamente a tomarem iniciativas e engajar-
se para fazer valer seus interesses. A diretoria do IG Metall declarou o “or-
ganizing” como uma ênfase estratégica do incentivo à sindicalização. Foram 
iniciados projetos nessa área que têm as seguintes finalidades: a preservação, 
a expansão e a recuperação do poder de mobilização através da adesão de 
novos associados e uma transformação fundamental da organização como 
pré-requisito para um “organizing” bem-sucedido.

O “organizing” é apoiado através de um trabalho formativo intenso e especí-
fico. O “organizing” oferece a possibilidade de sistematizar e conceitualizar 
aspectos no trabalho formativo que até agora não foram suficientemente 
considerados, por exemplo, a análise de setores econômicos e empresas, 
a condução de diálogos, a argumentação política focalizada e postura e 
mentalidade individuais. Em grande parte, o trabalho formativo contempla o 
acompanhamento de projetos e a reflexão sistemática de projetos por parte 
da equipe pedagógica. 

Orientação aos participantes

Os participantes não querem ou devem aprender aquilo que os docentes 
querem, mas eles têm suas próprias metas de aprendizagem que o trabalho 
formativo sindical resgata, transforma em objeto dos cursos para, a seguir, 
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encontrar soluções/propostas de atuação junto com todos os participantes. 
Os docentes recuperam estes interesses de aprendizagem dos participantes 
e também se consideram aprendizes (que continuam aprendendo) no curso.

Orientação para a atuação

No trabalho formativo, a orientação para a atuação tem duas dimensões:

• Ela se refere à definição de metas num plano conceitual de que os cursos 
devam ter uma utilidade para os participantes. Eles devem ajudá-los a 
atuar (politicamente) de maneira mais competente e efetiva no cotidiano 
da empresa e da sociedade.

• No curso em si, a orientação para a atuação tem uma dimensão metódica. 
O ser humano aprende melhor quando ele atua. Portanto, devem ser apli-
cados métodos e procedimentos que levam os participantes a agir, a atuar 
autonomamente (aprendizagem em projetos, métodos de visualização).

Orientação para a experiência prática

Todos os cursos do trabalho formativo sindical seguem o lema “Da prática 
para a prática”. Só se aprende quando se quer aprender, o que significa que 
o tema e o enfoque devem ter uma utilidade para os aprendizes. Ensino e 
aprendizagem precisam ajudar os participantes a lidarem melhor com as 
dificuldades do cotidiano. Para o trabalho formativo sindical, isto significa 
que os participantes adquirem orientação e competências de atuação para 
o seu trabalho sindical na empresa e na sociedade com base nas suas expe-
riências práticas. As experiências são o elo de ligação entre o conhecimento 
teórico e as práticas sociais. São os participantes que melhor sabem o que 
é pertinente para esta realidade de experiências. Eles são peritos no que se 
refere à sua realidade. No curso, os docentes têm a tarefa de tornar públicas 
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as experiências individuais, generalizá-las no discurso junto com os parti-
cipantes e traduzi-las em questões de conteúdo que orientarão os temas e 
conteúdos subsequentes do curso.

Orientação voltada para o sujeito

Os participantes não aceitam ser instruídos, convencidos ou até mesmo ma-
nipulados por outros. Eles são sujeitos que trazem suas próprias metas de 
aprendizagem aos cursos, e o melhor é os docentes afinarem suas metas de 
ensino com as metas de aprendizagem dos aprendizes. Pois os participantes 
do trabalho formativo sindical são adultos e têm seus motivos individuais e 
justificados para sua atuação no cotidiano. Eles não querem ser instruídos, 
mas querem aprender aquilo que consideram necessário e querem trocar 
ideias e explorar os motivos da sua atuação na discussão com outras pessoas.

Princípio dialógico

Não há existência humana desenvolvida sem um contexto social. Diante do 
conceito da subjetividade, portanto, podemos dizer: não há uma existência 
individual, mas somente uma coexistência. Qualquer questão relacionada 
ao ser humano – ou seja, sobretudo qualquer questão política – não é uma 
questão do “eu sou”, mas sempre do “nós somos”. Só uma abertura recípro-
ca pode gerar respostas e possibilidades de atuação. O conhecimento está 
fundamentado no princípio da intersubjetividade, no princípio do diálogo 
com outras pessoas. O princípio dialógico na comunicação exige empenho 
(perguntar e escutar ativamente), o tratamento direto e o encontro (interesse 
no outro) e um desejo de aprendermos uns dos outros relacionado à realidade 
(os fatos prevalecem diante da ficção). 
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Respeito

Competências sociais, ou seja, a capacidade de comunicação com os outros, 
têm ganhado importância nas últimas décadas e fazem parte das chamadas 
competências básicas. Mas no trabalho formativo sindical (como também na 
prática sindical, de uma forma geral) não se precisa somente das capacidades 
e habilidades de ouvir e falar. Estas também poderiam ser aprendidas como 
meras técnicas. Pelo contrário, trata-se de uma postura fundamental em re-
lação a todos os seres humanos. Tendo a consciência de que o ser humano 
é um ser social e de que precisamos uns dos outros para uma vida realizada, 
a questão é eliminar preconceitos, considerar diferenças culturais como um 
ganho e lidar com o outro com curiosidade e empatia. Por tal motivo, os cur-
sos do trabalho formativo sindical também são sempre um modelo utópico 
da convivência humana.

Sem espaço para nazistas e racistas

Do ponto de vista do trabalho formativo sindical do IG Metall, valores como 
solidariedade, dignidade, reconhecimento e respeito são pilares fundamentais 
da nossa sociedade – seja em cursos ou no contato cotidiano, na vida privada 
ou no âmbito profissional. Não é somente pela nossa identidade histórica que 
dedicamos uma grande parte do nosso trabalho à luta contra a discriminação 
e qualquer forma de misantropia. 

Em tempos de grande insegurança isso é mais importante do que nunca! Não 
só os demagogos e as agremiações de direita tentam instrumentalizar o medo 
da população em prol dos seus interesses. Até mesmo um ou outro político 
do chamado centro, ao ser enfrentado com problemas complexos, seduz com 
soluções simples, porém equivocadas e impregnadas de preconceito.
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O racismo coloca em xeque a dignidade do ser humano. O racismo provoca a 
cisão de equipes de trabalho e da sociedade e, portanto, é diametralmente 
oposto a um dos nossos principais valores sindicais: a solidariedade.

Por tal motivo, o trabalho formativo sindical do IG Metall, com seus cursos e 
a cooperação com diferentes iniciativas, por exemplo, “A mão amarela” ou 
“Respeito! Sem espaço para o racismo”, apoia a luta contra tendências de 
ultradireita e qualquer forma de discriminação.

Solidariedade

A solidariedade sindical está baseada no reconhecimento de que empregados 
assalariados estão numa situação constante de concorrência num universo de 
trabalho organizado segundo a lógica da economia de mercado – nos níveis 
nacional e global. Se quiserem superá-la de um modo positivo, precisam 
reconhecer seus interesses comuns e fazer valer suas reivindicações diante 
dos empregadores. Para tanto, os empregados assalariados precisam de um 
sentimento de coletividade sustentado em valores morais compartilhados e 
baseado numa cultura comum. Esta concepção de solidariedade está baseada 
na igualdade e diferencia-se claramente de um conceito de solidariedade 
voltado para a compaixão e a disposição de ajudar os mais fracos ou os desi-
guais ou os necessitados. Talvez seja justamente o problema de atuar de igual 
para igual que dificulta a capacidade de atuação internacional de sindicatos.

Trabalho conceitual

Existem manuais para todos os cursos ministrados por formadores voluntários. 
Estes foram elaborados e testados por pedagogos permanentes junto com 
formadores voluntários. Eles oferecem uma orientação para a preparação, a 
realização e o acompanhamento subsequente aos cursos. Os manuais são 
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atualizados regularmente para que contemplem acontecimentos ou condições 
atuais e se mantenham à altura dos tempos. 

Transmitir competências

O conceito de competência está na mira da crítica, dado que há o receio – 
justificado – que a formação de cunho humanista seja substituída pela qua-
lificação funcionalista, ou seja, que o conceito de formação como um todo 
seja submetido à lógica econômica.

O trabalho formativo sindical pretende habilitar companheiros e companheiras 
a atuarem em conflitos dentro das empresas e na sociedade. As capacidades 
(ou competências) estabelecem o vínculo entre conhecimento (técnico) e ha-
bilidades (profissionais) e só se desenvolvem através de exercícios reiterados 
e reflexão durante um período mais longo de tempo. Mesmo que, por esse 
motivo, as competências não possam ser transmitidas a curto prazo, o tra-
balho formativo sindical pode contribuir para que os participantes venham a 
conhecer teorias e técnicas, façam suas primeiras experiências em exercícios 
e levem impulsos para a aplicação na prática cotidiana. 

Em relação à ampliação de competências sociais, a introdução à teoria co-
municativa e ao “princípio dialógico” gera uma maior compreensão da com-
plexidade e profundidade da comunicação. Em exercícios pode-se fazer 
experiências que questionam a postura conhecida e incentivam tanto o 
reconhecimento de estratégias de imposição como a convivência solidária 
na comunicação cotidiana.

As competências técnicas de diferentes áreas são fortalecidas através de 
estudos de caso. As experiências práticas consideradas demasiado exigentes 
ou problemáticas ou que geraram insegurança transformam-se em objeto do 
curso ou caso a ser estudado a título de exemplo. Na discussão e simulação 
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baseadas num caso específico, são aplicados instrumentos teóricos e exer-
citadas propostas de solução. Oficinas voltadas para o futuro incentivam “o 
olhar para além dos padrões” e mostram formas e procedimentos novos e 
diferentes da atuação sindical nas empresas e na sociedade.

O conceito de competência é, também, uma competência política. Oskar Negt 
resumiu esta última em seis qualificações-chave:

1. Competência de identidade – a capacidade de lidar com identidades ame-
açadas ou quebradas e também saber trabalhar as rupturas na própria 
biografia, criar um ambiente de respeito e de reconhecimento e fortalecer 
a autoconfiança.

2. Competência ecológica – a capacidade de lidar com cuidado com a natureza 
externa, mas também com a natureza interna do ser humano.

3. Competência tecnológica – a capacidade de compreender a tecnologia 
como projeto comum, avaliar as consequências da tecnologia e pensar 
em diferentes rumos do desenvolvimento.

4. Competência econômica – a capacidade de se liberar de perspectivas 
limitadas pela eficiência econômica e enxergar a economia como meio de 
satisfazer as necessidades da sociedade.

5. Competência de justiça – o fortalecimento da sensibilidade para com a 
desigualdade, a exclusão e a falta de justiça.

6. Competência de história e utopia – a capacidade de perceber que as 
condições sociais são resultado de um processo histórico e passíveis de 
transformação e de desenvolver perspectivas sociopolíticas.

(Allespach/Meyer/Wentzel: Politische Erwachsaenenbildung (Formação política de adultos), Schüren 2009, p. 39))

Esta caracterização das competências políticas é reconhecida no trabalho 
formativo sindical do IG Metall e tem duas consequências:
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• para a observação dos objetos nos cursos: a exigência em relação ao 
conteúdo é estudar fatos a partir de todas as seis perspectivas.

• para o enfoque da estruturação dos cursos do IG Metall: são desenvolvidos 
cursos específicos sobre todos os temas e oferecidos em toda a Alemanha.

Utopia e formação

A formação política sindical cria uma distância com o cotidiano – mesmo que 
se relacione com ele. Ela cria tempo e espaço para a reflexão que não somente 
analisa os problemas de atuação e as oposições de interesse nas condições 
atuais subjetivas e sociais, mas também pensa para além da situação dada 
e descobre o devir-em-potencial (Bloch) na realidade. Trata-se da utopia 
concreta como polo oposto da fixação na mentalidade focalizada nos custos 
e no aumento da eficiência criada pela lógica radical do mercado. Tendo em 
vista a cisão social, guerras, pobreza e exploração econômica e ecológica, 
a formação política pretende oferecer orientação neste futuro difuso – de 
maneira democrática, social e solidária.
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No âmbito do projeto da UE Quali2move, sindicatos de oito países e suas 
instituições de formação trabalharam numa dimensão europeia da formação 
sindical de 2011 a 2012. Eles receberam apoio do departamento de formação 
do Instituto Sindical Europeu (ISE, sigla em inglês: ETUI), que tem um papel 
decisivo no fortalecimento de saberes, de competências e da identidade do 
movimento sindical europeu. 

Apoiados na declaração da formação profissionalizante e continuada do pro-
jeto Newton1, os parceiros do projeto Quali2move2 elaboraram fundamentos 
e metas comuns da formação política sindical. Os signatários convocam os 
sindicatos europeus e as instituições de formação sindical a apoiar e imple-
mentar esta abordagem de formação no seu trabalho formativo, na medida 
das suas possibilidades e considerando seu respectivo contexto cultural, 
histórico e sociopolítico. 

A democratização da Europa através da promoção de compartilhamento e participação

A formação sindical é um pilar importante da formação de jovens e adultos. 
Em quase todos os países europeus, ela segue uma forte tradição de com-
plementar o sistema geral de educação e caracteriza-se pela organização 
própria e pela orientação aos interesses dos trabalhadores. A meta da for-
mação sindical é promover o compartilhamento social e político através da 
participação ativa dos trabalhadores nas empresas e na sociedade. Com tal 
objetivo, os sindicatos e seus parceiros na área da formação desenvolvem 
propostas de formação para além do sistema formal de educação. A formação 
sindical pretende incentivar a capacidade crítica de julgamento, a coragem 
e a autoestima dos aprendizes, a fim de participarem ativa e solidariamente 
nos desenvolvimentos nas empresas e na sociedade.

1 www.newton-project.eu
2 www.quali2move.eu

Manifestação de intenções para uma formação 
sindical transnacional na Europa
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A formação é um pré-requisito imprescindível para o compartilhamento 
social e político bem como para a participação na empresa, no mercado 
de trabalho, na sociedade, na política e nos sistemas de ensino. A meta 
do trabalho formativo sindical, portanto, é o incentivo da participação 
ativa nestas áreas. Com seus conteúdos e o desenvolvimento de com-
petências, a formação sindical visa a lutar contra a injustiça social e a 
fazer valer a participação e a cogestão. Através disso, na Europa ela abre 
chances para processos de democratização transnacionais.

Solidariedade como princípio central da formação 

O desenvolvimento dos sistemas de ensino na Europa está sofrendo cortes 
nos recursos financeiros e restrições do acesso a ofertas de formação. Privati-
zações e regulamentações políticas na área da educação geram cada vez mais 
desigualdade educacional. A concorrência dos estudantes está aumentando e 
impede a aprendizagem de um comportamento cooperativo e solidário como 
base de uma democracia. 

Ao mesmo tempo, a concorrência excludente, também em contextos profissi-
onais e sociais, ameaça a democracia e dificulta o comportamento solidário. 
Para criar uma coletividade democrática, estes processos precisam ser fre-
ados e mudados radicalmente. A educação e o engajamento cívico são mais 
do que a criação de empregabilidade. Vemos a economia e a área social 
como áreas conexas na qual são incentivados, através de compartilhamento 
e participação ativa, por um lado, a coletividade política e, por outro lado, o 
desenvolvimento pessoal e cultural, tendo como base a socialidade do ser 
humano. Há anos, a formação sindical tem exercitado a cooperação em vez 
da concorrência na formação e, através disso, promovido um comportamento 
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democrático dentro de espaços sociais que hoje em dia vão se alargando para 
a dimensão transnacional. Por tal motivo, a crise atual na Europa remete ao 
importante papel da formação sindical como parte integrante da educação 
extra-escolar e da aprendizagem ao longo da vida na Europa.

O trabalho formativo sindical segue o princípio da cooperação e promove 
a solidariedade como um valor fundamental que se reflete na teoria e na 
prática de processos de aprendizagem. No processo prático da aprendi-
zagem conjunta, é incentivada a consciência de interesses econômicos 
e sociais comuns. Esta constitui a base da atuação solidária. Do ponto 
de vista conceitual e metodológico, o trabalho formativo sindical segue 
uma abordagem orientada ao sujeito, que se distancia das práticas da 
mera transmissão de conhecimentos e que vê os participantes como 
sujeitos ativos que aprendem no contexto social. Os métodos facilitam 
processos autônomos de aprendizagem através de processos conjuntos 
de discussão e reconhecimento.

Abordagem crítica na formação

A Europa político-institucional e as empresas multinacionais tomam decisões 
com consequências consideráveis para as relações de trabalho e de vida dos 
europeus nos diferentes países. A fim de evitar consequências dramáticas para 
as pessoas, como é o caso no momento na Grécia, na Espanha, em Portugal, 
na Irlanda e na Itália, é necessário um espaço público crítico em comum que 
não restrinja os conflitos políticos ao espaço nacional, mas abra espaços de 
discurso transnacionais. Portanto, a crise multifacetada na Europa evidencia a 
necessidade da formação voltada para os trabalhadores. É necessário promo-
ver uma consciência crítica comum em relação a desenvolvimentos políticos 
e econômicos, tanto nos níveis nacional como europeu, através da formação.  
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O trabalho formativo sindical, portanto, segue uma abordagem crítica. 
Os mecanismos de dominação são questionados criticamente e a análise 
aprofundada dos desenvolvimentos sociais é viabilizada e praticada 
criticamente em relação aos esquemas interpretativos dominantes. 
Neste contexto, o respeito daqueles que pensam de maneira diferente é a 
base do trato entre as pessoas. As justificativas da abordagem crítica na 
formação se nutrem de ideias e valores que se expressam nos conceitos 
de solidariedade, democracia, igualdade, justiça social e equidade. A 
configuração metodológica e de conteúdos dos processos formativos 
está voltada para estes valores.

Desenvolvimento político e social da Europa através da promoção da identi-
dade europeia

Os sindicatos na Europa precisam configurar processos transnacionais de 
democratização a fim de desenvolverem a união política e social, além da 
base fiscal e econômica. Com suas respectivas atividades de formação, eles 
lançam uma mudança de rumo para uma Europa solidária. Quali2move está 
dando passos firmes nessa direção através da promoção de uma concepção 
comum do trabalho formativo sindical e do primeiro desenvolvimento de 
conteúdos, conceitos e métodos. 

Na base desta concepção comum de formação, os signatários se com-
prometem, na medida das suas possibilidades, a contribuir para a cri-
ação de uma consciência social europeia dos trabalhadores e dos seus 
representantes sindicais e a desenvolver as respectivas competências 
de atuação. A meta deste processo social de formação é a criação de 
uma identidade europeia de trabalhadores e trabalhadoras, eficiente na 
prática e voltada para a realidade profissional e pessoal, que parte do 
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entendimento e do reconhecimento de interesses econômicos, sociais, 
profissionais e pessoais-culturais. 

Os sindicatos signatários lançam projetos para a promoção do intercâmbio, 
da discussão e da ampla difusão destes princípios do trabalho formativo 
sindical para desencadear uma mudança do rumo político para uma Europa 
da solidariedade, da equidade e da justiça social.

Berlím, 29 de novembro de 2012

Os signatários:

• Berufsfortbildungswerk (bfw), 
Alemanha

• Birleşik Metal İş, Turquia

• Cartel ALFA, Romênia  

• Industriall (European Trade Union), 
UE

• European Trade Union Institute 
(ETUI), UE   

• IG Metall, Alemanha

• Institute for the Development of 
Employees Advancement Services 
(IDEAS), Irlanda

• Instituto de Formación y Estudios 
Sociales (IFES), Espanha

• Österreichischer 
Gewerkschaftsverbund (ÖGB), 
Áustria

• Unification of Lithuanian 
Metalworkers‘ Trade Unions 
(Litmetal), Lituânia

• Związek Nauczycielstwa Polskiego 
(ZNP), Polônia
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