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ntre os dias 24 e 26 de agosto foi 
realizado em Xai-Xai, localizado na 
Província de Gaza, Moçambique, o E
1º Encontro Internacional de 

Monitores da Rede VidaViva, uma das 
redes da TIE Global. Cerca de 40 ativistas 
sindicais da África do Sul, Alemanha, 
Brasil, Moçambique e Nigéria participaram 
do encontro. O encontro possibilitou a 
constatação de que a saúde do 
trabalhador está piorando nos últimos 
anos por causa da deterioração das 
condições de trabalho. E isso está 
ocorrendo em escala mundial. Os 
participantes discutiram como mudar este 
cenário e trocaram experiências sobre 
sucessos e dificuldades enfrentadas com 
a implementação das metodologias do 
VidaViva nos locais de trabalho e 
buscaram construir em conjunto 
estratégias para fortalecer suas ações em 
busca de uma vida digna. “Foi uma 
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conferência bastante inspiradora para 
todos nós. Descobrimos e  trocamos 
experiências com monitores da Rede 
VidaViva de vários países da África, 
Brasil e Alemanha. Tivemos 
conhecimento de vários resultados 
alcançados pelo VidaViva e que 
contribuíram para a melhoria das 
condições de trabalho” disse Helder 
Consolo, membro da Organização dos 
Trabalhadores de Moçambique (OTM) e 
Coordenador Nacional da Rede VidaViva 
naquele país.
Em Dezembro de 2009 será a vez do 
Brasil realizar seu 4º Encontro 
Internacional de monitores que contará 
com a presença de monitores 
moçambicanos que estão desenvolvendo 
os recursos formativos do projeto nos 
locais de trabalho e impulsionando 
negociações por mudanças 
efetivas. 

Em Moçambique todas as federações (OTM, 
CONSILMO) e sindicatos independentes 
(SNJ, SNP) participam na Rede VidaViva 
Moçambique. No encontro monitores de 
Maputo e da região Centro apresentaram 
experiências recentes com a implementação 
do Mapping, um dos recursos do projeto. O 
trabalho foi realizado no setor mineiro e em 
escolas públicas de Moçambique. Os 
monitores relataram um quadro sério de 
adoecimento e acidentes causados pelas 
condições de trabalho inadequadas. Em 
Moçambique já foram realizadas diversas 
atividades com trabalhadores no setor 
ferroviário e nas fábricas de cimento. O 
sindicato conseguiu introduzir mudanças 
ergonômicas, melhorias da estrutura e das 
condições de trabalho em geral. Atualmente 
um grupo de trabalho foi criado para 
desenvolver uma oficina de Saúde e um 
Recurso audiovisual de acordo com a 
realidade de Moçambique. Já foi 
elaborada uma exposição fotográfica 
(Vivência)  sobre acidentes 
relacionados ao trabalho.

Rede Moçambicana



Na Nigéria o trabalho com o VidaViva 
começou em novembro de 2008, quando 
foram capacitados os primeiros monitores 
com a pesquisa participativa. Foram 
realizados vários pilotos em fábricas do setor 
da construção e têxtil e com trabalhadores 
informais na região de Lagos. “As primeiras 
experiências tiveram um sucesso enorme 
motivando e ativando os trabalhadores. 
Parece que esse instrumento não tem 
limites” disse Afolabi, monitor do Nacional 
Labour Congress, da Nigéria. 

O Naledi,  instituto da pesquisa da COSATU, 
introduziu a metodologia de pesquisa 
participativa (mapping) do VidaViva nos locais 
de trabalho de fábricas alemãs que atuam na 
África do Sul. As atividades foram inseridas 
dentro de um dos projetos desenvolvido com a 
DGB, central sindical alemã. O Mapping foi 
desenvolvido em 18 fábricas, entre elas Bosch 
e MAN. O objetivo foi descobrir os  problemas 
existentes nos locais de trabalho e estimular os 
trabalhadores de atuarem junto com os 
sindicatos. Além disso, o Mapping possibilitou a 
descoberta de dificuldades específicas de 
trabalhadores negros como a falta de 
qualificação e baixo status em relação aos 
brancos nos locais de trabalho. Através do 
Mapping os trabalhadores construiram 
propostas e  ações  para mudar a situação. 

Na Alemanha os índices de adoecimentos e 
estresse cresceu dramaticamente entre os 
trabalhadores durante os últimos 20 anos. 
Paralelamente houve um enfraquecimento do 
poder de controle dos sindicatos e 
trabalhadores sobre as condições de 
trabalho. O trabalho da Rede VidaViva na 
Alemanha é desenvolvido com comissões de 
fábricas que realziam atividades do VidaViva 
como um passo para mudar esse quadro. No 
encontro foram apresentadas as experiências 
de implementação do Mapping nos setores 
automobilístico e de autopeças de vários 
países de Europa. 

No Brasil a Rede VidaViva atua desde 2003 
em 8 estados. Cerca de 300 monitores foram 
capacitados para desenvolver os recursos do 
projeto nos locais de trabalho (Raio, Mapping, 
Vivências e Oficina de saúde). Os monitores 
brasileiros que participaram do encontro 
relataram vários resultados alcançados a 
partir da implementação como a criação de 
comitê de ergonomia com a participação dos 
trabalhadores, a negociação de mudanças 
efetivas nos locais de trabalho e a mudança 
de visão dos dirigentes e trabalhadores sobre 
saúde do trabalhador. Os monitores relataram 
como os sindicatos construíram ações junto 
com os trabalhadores.  
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Perspectivas

O 1º Encontro Internacional de Monitores 
de Moçambique abriu novas pespectivas 
para a ampliação da rede VidaViva na 
África do Sul e na Nigéria. Na África do 
Sul, os ativistas de Naledi decidiram dar 
continuidade às atividades dentro das 
empresas, socializar os resultados entre 
os participantes e definir conjuntamente 
como desenvolver  mais atividades nos 
sindicatos. Na Nigéria, o plano é 
implementar o Mapping até o fim de 2009 
em mais dez fábricas. Até fevereiro de 
2010 essas experiências serão 
documentadas e apresentadas num 
seminário de intercâmbio para avaliar os 
passos futuros naquele país.  “A 
abordagem vida-saúde-trabalho e as 
metodologias mostram um potencial 
enorme para revitalizar as atividades 
sindicais” disse Valentine Udeh, 
responsável pela formação no NLC na 
Nigéria. Além disso, a decisão é verificar 
a possibilidade de desenvolver o projeto 
na Swazilandia. O interesse geral é a 
criação de uma Rede VidaViva África 
como parte integrante da rede de ativistas 
da Tie Global. A expectiva é de que isso 
se consolide em 2010. “Uma das 
respostas positivas do movimento sindical 
Moçambicano foi a criação da Rede Vida 
Viva Moçambicana, que está 
desenvolvendo diversas ações de 
pesquisa participativa nos locais de 
trabalho para a identificação de doenças 
ocupacionais e suas causas, 
desenvolvendo ações coordenadas entre 
os trabalhadores, os sindicatos e as 
entidades empregadoras para a sua 
superação resultando assim numa vida 
laboral saudável. Realizamos na 
Província de Gaza, em Moçambique, o 
encontro internacional da Rede Vida Viva. 
Foi uma oportunidade ímpar para a troca 
de experiências com vistas à melhoria 
contínua  da ação interventiva da Rede 
Vida Viva e foram definidas estratégias 
para que a ação Vida Viva se aperfeiçoe 
como um instrumento de luta sindical na 
África do Sul e Nigéria também”, disse 
Helder Consolo, Coordenador da Rede 
VidaViva Moçambique.


