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Título da tese: Curso online de Consciência Sindical com módulo 

obrigatório: instruindo e conscientizando o filiado visando aumentar sua 

participação e engajamento.  

Objetivo 

Aumentar a participação e o engajamento dos filiados através da 

realização obrigatória de um curso online de Conscientização Sindical a 

ser ofertado diretamente no website do ANFFA Sindical. 

Resumo 

Mesmo com todos os esforços no sentido de melhorar a comunicação 

com os sindicalizados, o envolvimento dos mesmos nas atividades 

sindicais tem diminuído cada vez mais. Faz-se necessário que o filiado 

retome o senso de dever e de luta em prol dos seus direitos, e acredita-

se que o aprofundamento do conhecimento sobre a história do 

movimento sindical e do próprio ANFFA Sindical, reconhecendo sua 

importância e suas conquistas, traria de volta este senso ao filiado, 

sendo uma motivação para que volte a participar e se engajar em 

nossas atividades e lutas diárias. 

Introdução 

Os Sindicatos são associações de representação de toda uma categoria 

de trabalhadores em uma determinada base territorial. Por ser uma 

entidade que é substituto processual natural de uma categoria, tendo o 

poder de representa-la em todas as negociações e acordos coletivos, 

sua atuação influencia a vida funcional de integrantes que sejam filiados 

ao sindicato ou não. Todavia, somente o trabalhador filiado tem direito 

aos serviços assistenciais que o sindicato pode oferecer.  

O conhecimento do que é o Sindicato, o que ele conquistou, e o que ele 

representa para a categoria de trabalhadores, sobretudo no serviço 

público, é peça fundamental para motivação e participação dos filiados – 

acredita-se que um filiado consciente, ou seja, bem informado do seu 
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papel como sindicalizado e da importância de nossa atuação, sente-se 

mais estimulado a participar.  

Sabe-se que motivar e estimular tal participação têm sido um dos 

grandes desafios do ANFFA Sindical nos últimos anos – e mesmo com 

todos os esforços no sentido de melhorar a comunicação com os 

sindicalizados, o envolvimento dos mesmos têm diminuído ainda mais. 

Com essa problemática em mente, questiona-se: será que através da 

instrução/educação sindical de nossos filiados, a participação e 

engajamento dos mesmos junto ao ANFFA Sindical melhoraria? 

Desenvolvimento 

Nos últimos anos o ANFFA Sindical, por algumas vezes, ofertou às 

Delegacias Sindicais cursos de “Formação Sindical” buscando 

disseminar o conhecimento da importância da organização sindical. Por 

se tratarem de cursos presenciais opcionais, é inegável que contaram 

com a participação dos filiados que já atuavam mais ativamente nas 

delegacias, bem como dos dirigentes locais – o que deixou a grande 

maioria dos filiados de fora.  

Por experiência própria desta autora, já tendo participado de um destes 

cursos, o aprofundamento do conhecimento sobre a história do 

movimento sindical e do próprio ANFFA Sindical, reconhecendo sua 

importância e suas conquistas, traz ao filiado uma motivação ao retomar 

nele o senso de dever e de luta em prol de seus direitos. Todavia, 

enquanto os cursos de formação/consciência sindical forem ofertados 

somente de forma presencial e opcional, os filiados desmotivados e 

desengajados continuarão sem participar.  

Esta tese vem propor que o ANFFA Sindical formate um curso ONLINE 

de “Consciência Sindical” havendo um módulo obrigatório, e um módulo 

complementar. O módulo obrigatório abordaria a história do ANFFA 

SINDICAL, a história da carreira de auditor fiscal federal agropecuário, o 

que é sindicato, a história do movimento sindical, contexto do 

sindicalismo no Brasil, princípios de um sindicato, e o papel da 
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organização e representação sindical. Este módulo deverá ser feito por 

100% dos filiados ativos, sugerindo que fosse estipulado o prazo de 365 

dias para realização do curso online, através do próprio site do ANFFA. 

O filiado que não fizer o curso no prazo ficaria, por exemplo, 

temporariamente desabilitado do acesso à votação online das AGNEs 

(se essa medida for legalmente possível). Também se propõe que toda 

nova filiação, para ser aprovada, deverá já exigir a conclusão deste 

módulo do curso pelo AFFA interessado.  

O módulo complementar do curso abordaria a dimensão ética e política 

do trabalho sindical, a relação entre direção e base, o planejamento 

sindical e o trabalho de base, o papel da formação sindical, reflexões 

sobre a prática e ética dos sindicalizados, dentre outros temas 

considerados relevantes. Este módulo ficaria disponível para realização 

no website do Sindicato, e poderia ser proposta uma meta que pelo 

menos 20% dos filiados ativos concluíssem este módulo a cada ano, de 

forma que todos estivessem capacitados no prazo de 5 anos. 

Conclusão 

DIRETRIZ PROPOSTA: Formatação de um curso online de Consciência 

Sindical, com um módulo de realização obrigatória por todos os filiados 

ativos através do próprio site do ANFFA SINDICAL (área do filiado), a 

ser concluído por 100% dos ativos no prazo de 365 dias, e com um 

módulo complementar, que ficaria disponível, podendo ser estipulada 

meta anual por DS para realização do mesmo. 

A realização do curso visa proporcionar a conscientização do papel do 

sindicato e do sindicalizado, aumentando, consequentemente a 

participação e engajamento dos filiados. 
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