
 
TESE UNITÁRIA AO 2° CONGRESSO DA INTERSINDICAL - 

CENTRAL DA CLASSE TRABALHADORA 
 
O 2º Congresso Nacional da Intersindical acontece num dos momentos mais complexos e 
dramáticos da história recente. A vitória nas urnas do candidato da extrema direita 
neofascista e de sua agenda de retrocessos econômicos, sociais, políticos e culturais 
impõem novos desafios para as classes trabalhadoras e seus aliados. Nosso Congresso 
deverá se constituir em espaço de debates e reflexões acerca dos novos e antigos desafios. 
A defesa dos direitos sociais e trabalhistas, das liberdades democráticas, do papel social do 
Estado; a garantia e alargamento da soberania nacional diante do imperialismo e do capital 
financeiro; a conquista de igualdade e liberdade para mulheres, homens e toda a 
diversidade que caracteriza a população brasileira, etc. 
 
Num país onde mais de 27 milhões de pessoas estão no desespero do bico ou do 
subemprego, a defesa de empregos formais, sem precarização, com os direitos garantidos 
na CLT, buscando avançar nas propostas estabelecidas pelo novo Estatuto do Trabalho em 
debate no Senado deve estar no centro dos debates, apontando para a necessidade de 
fortalecer as lutas contra o fim da aposentadoria e a entrega da previdência pública para o 
sistema financeiro; a resistência à precarização e desregulação do trabalho, ao fim dos 
direitos para reduzir o valor da força de trabalho; a defesa do serviço público e a luta contra 
o desmonte do Estado e das políticas sociais fundamentais para reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; o combate às privatizações, à desnacionalização, à desindustrialização 
e à entrega das nossas riquezas naturais; a valorização vigorosa do salário mínimo; o fim 
das desigualdades sociais e regionais que marcam a formação do Brasil.   Todas essas 
lutas devem incorporar a dimensão do combate à opressão e ao preconceito, como o fim do 
feminicídio, da violência contra a mulher e das desigualdades no mercado de trabalho; o fim 
do racismo e da superexploração da população negra;  fim da homofobia e das 
discriminações no mercado de trabalho; o fim do genocídio e encarceramento em massa da 
juventude pobre e negra; a demarcação e a garantia das terras indígenas e quilombolas e o 
fim do extermínio patrocinado pelo Estado e o agronegócio. 
 
A despeito de a reforma de Temer ser a mais profunda mudança na legislação trabalhista e 
sindical desde o início dos anos 1940, o consórcio neofascista e ultraliberal quer garantir 
ainda mais liberdade para o capital aprofundar a exploração sobre a força de trabalho. Cabe 
lembrar que o sentido da deforma de Temer atendeu aos sonhos do empresariado brasileiro 
ao possibilitar a legalização de uma série de práticas para burlar a lei trabalhista, dando 
segurança jurídica e acabando com possíveis passivos trabalhistas, além de estabelecer 
formas flexíveis, precárias e baratas de contratação da força de trabalho. Era esse um dos 
objetivos centrais do golpe de 2016. 
 
Guedes e Bolsonaro querem reinserir o Brasil no contexto internacional através de brutal 
redução do custo do trabalho e permitir ao empresariado maiores margens de retorno em 
menor tempo possível. A cruzada ideológica da extrema direita coloca na linha de tiro 
qualquer resquício de regulação do Estado ou de resistência sindical. Para tanto, precisa 
impor um processo desconstituinte das garantias do Estado Social estabelecidos na 
Constituição de 1988 e dos seus princípios, em particular aqueles que preveem a dignidade 



da pessoa humana, a valorização social do trabalho e o princípio do não retrocesso social. 
O fim do Ministério do Trabalho e a pulverização de suas atribuições têm esses objetivos, 
assim como sua cruzada contra os movimentos sociais, a esquerda e o que ele chama de 
“acabar com o socialismo no Brasil”. Se é fato que o Brasil nunca foi socialista e que aqui 
impera um capitalismo selvagem e predador, boa parte dos direitos trabalhistas foi 
conquista da ação política das classes trabalhadoras impulsionada pelos socialistas no 
Brasil desde o início do século XX.   
Cabe destacar que depois da crise internacional de 2008, foram feitas 650 reformas e 
mudanças trabalhistas em 110 países diferentes. A crise que irrompeu em 2008 é o ápice 
de um processo de reorganização da produção econômica a fim de ajustar, do ponto de 
vista da concentração da renda e da riqueza, o brutal descolamento do volume da riqueza 
financeira que não encontra correspondência na riqueza material produzida.    
 
A reorganização econômica em curso no mundo é comandada pelos detentores da riqueza 
financeira. Com o desmonte da regulação estatal buscam dar o máximo retorno no menor 
tempo possível aos acionistas e fundos de investimentos, em regra operados pelos bancos 
ou pelo capital financeiro em geral. Este fenômeno da fusão do capital financeiro com o 
capital produtivo com a ascendência do primeiro sobre o segundo é que caracteriza o 
imperialismo. Enfrentar este sistema é o desafio que a humanidade tem pela frente. O grau 
de concentração e centralização da riqueza em poder do capital financeiro impressionam. 
Existem hoje cerca de 43 mil empresas multinacionais. 80% da riqueza desses 
conglomerados estão nas mãos de 750 empresas. E dessas, apenas 100 controlam 40% de 
toda a riqueza no mundo. Todas essas 100 empresas são do setor financeiro. 
 

ASPECTOS DA SITUAÇÃO INTERNACIONAL E O AVANÇO DA 
BARBÁRIE 

No âmbito internacional a conjuntura está marcada pelo afloramento da crise estrutural do 
capital, com o prolongamento por quase uma década da crise dos subprimes (2008), com 
índices de crescimento mundial estagnados. Em 2019 as tendências de um novo colapso 
do sistema financeiro internacional são anunciadas pela quase unanimidade dos analistas 
econômicos. Tal crise tem como um dos seus fundamentos o aumento crescente dos 
investimentos no mercado especulativo das Bolsas de Valores – que está “superaquecido” 
com taxas de rentabilidade muito superiores à média do PIB mundial (3%).  
 
As consequências de um provável recrudescimento da crise estrutural no âmbito da luta de 
classes são previsíveis: O capital monopolista, por meio de sua associação com o estado 
buscará transferir os prejuízos do capital para as classes trabalhadoras, intensificando a 
exploração, reduzindo salários e direitos sociais, ampliando a fome e a miséria. O 
imperialismo busca submeter povos e nações inteiras a mais profunda barbárie social. 
 
As Guerras Mundiais do século XX são exemplos de como as alternativas para a saída das 
crises do capital ocorreram pelo fortalecimento do complexo industrial militar, contudo, estas 
perspectivas chegaram ao limite no momento do domínio da fissão nuclear e da corrida por 
armamento nuclear durante e após a “guerra fria”. Atualmente a capacidade do armamento 
nuclear das grandes potências militares é suficiente para destruir a superfície do planeta 



terra mais de uma centena de vezes. Ou seja, estamos diante de um limite em que a própria 
existência da humanidade está em cheque. 
 
É com preocupação que analisamos a ofensiva militar imperialista sobre o Mar Sul da 
China, Oriente Médio, Ásia Central e sobre o “leste Europeu” em evidente ameaça de 
confrontação entre potências nucleares. Por outro lado, a ofensiva imperialista 
estadunidense se sobrepõe aos anseios imperialistas europeus por meio do controle da 
OTAN e do papel de defesa militar desta dentro da comunidade europeia. Contradições 
interimperialistas que se agravam com a constituição prevista para 2020 da Forças 
Armadas Europeias.  
 
No âmbito interno da Comunidade Europeia a saída da Inglaterra do Bloco e a ascensão de 
forças políticas “anticomunitárias” em diferentes países, enfraquece o bloco e a hegemonia 
no campo político e econômico exercido pela Alemanha. Nos últimos anos as potências 
europeias têm intensificado suas ações militares em outros continentes, ora sobre o mando 
da OTAN (EUA), e em várias situações de forma independente, como se estivéssemos em 
plena corrida “neocolonizadora”. Assim, a ofensiva contra os povos da África, Ásia e o 
Oriente Médio realizado pelas nações europeias e seus sócios regionais como Israel, Arábia 
Saudita, Catar, entre outros, cumpre papel de reconfiguração do mapa geopolítico da 
segunda metade do século passado. Os resultados destas incursões militares da última 
década tem demonstrado que o objetivo é a proliferação da barbárie e a destruição dos 
estados nacionais, constituindo grandes zonas de permanente instabilidade política e 
constantes conflitos militares capazes de manter as bases do complexo industrial militar dos 
países centrais ativas. 
 
Os conflitos da Líbia, Síria e Iêmen são hoje motivos de estrondosos negócios militares para 
as nações europeias e os Estados Unidos. No outro lado destes acordos bilionários estão 
os povos e nações que mergulham em um processo de regressão social e ascensão da 
barbárie. A estratégia não é mais a conquista de territórios e suas riquezas, mas a 
destruição das estruturas sociais capazes de proteger povos e nações. A destruição do 
Estado Nacional é evidente no Iraque, Afeganistão, Líbia, Sudão, Mali, Iêmen, entre outras 
nações. A guerra da Síria nunca foi contra este ou aquele governante, mas sim contra o 
povo sírio e seu estado nacional.  
 
Na América Latina e Caribe a estratégia imperialista demonstra a pavimentação do caminho 
da barbárie. A associação do estado com a criminalidade, em especial com o narcotráfico 
na Colômbia e no México são manifestações claras de destruição do estado nacional e a 
constituição de “gangues” que governam regiões e nações. Na Colômbia o Pacto de Paz 
está na mira do Presidente Ivan Duque, sua finalidade é de impedir que as FARC (hoje 
Força del Comun) tornem-se um partido político influente nas massas trabalhadoras. Nas 
últimas eleições foram mais de uma centena de militantes das Forças del Comun 
assassinados por paramilitares. O paramilitarismo se mantém como política oficial de 
controle sobre os movimentos sociais na cidade e no campo. Esta situação evidencia a 
continuidade do estado paramilitar reinante no país. O fim do narcoparamilitarismo é 
permanentemente adiado também pela presença das tropas estadunidenses em nove 
bases militares espalhadas pelo país. 
 



Estas bases militares, com plena autonomia de movimentação por parte do pentágono 
estadunidense, possuem como principal alvo a República Bolivariana da Venezuela. Em 
março de 2015 o presidente Barack Obama assinou uma ordem executiva declarando que a 
Venezuela é uma “ameaça para a segurança nacional norte-americana”. Esta ordem 
executiva é semelhante a outras referentes a Síria, Irã e República Democrática da Coreia, 
trata-se do início da preparação para uma intervenção militar e para desencadear ações de 
desestabilização e golpe (guerra híbrida) contra o Governo de Nicolás Maduro.  
 
A República Bolivariana da Venezuela, além de suas enormes reservas naturais de petróleo 
e recursos minerais, é o país sul americano que presenciou a maior revolução democrática 
no século XXI. A revolução bolivariana impulsionada pelo Comandante Chávez atingiu as 
estruturas do estado autocrático burguês herdado do período colonial e neocolonial. Os 
recursos provenientes da exploração do petróleo foram paulatinamente sendo revertidos em 
direitos sociais e em políticas de eliminação da pobreza, do analfabetismo, da fome, da 
promoção da saúde pública, da educação pública. 
 
O objetivo do imperialismo é a destruição de todas as conquistas da revolução bolivariana. 
Para isso, tem aplicado uma intensa campanha de guerra econômica, diplomática e 
paramilitar para derrubar o Presidente Nicolás Maduro e desencadear um conflito bélico de 
grandes proporções na América do Sul. Para seus objetivos de intensificação do conflito na 
Venezuela o imperialismo Ianque conta com uma burguesia associada que cumpre o papel 
fundamental de desestabilização interna, criando um ambiente de ações terroristas (2017) 
que tendem a se intensificar com a Autoproclamação do presidente da Assembleia Nacional 
(em desacato), Juan Guaidó, como Presidente da República, em 23 de janeiro, alegando 
que Maduro é um usurpador da presidência. Tal comportamento está sincronizado com uma 
ofensiva diplomática ianque para que vários países (menos de um quinto das nações com 
assento na ONU) reconheçam a Guaidó como presidente. Abrindo a possibilidade para que 
nestas condições, o presidente fantoche, convoque a comunidade internacional para intervir 
no país.  
 
A ofensiva imperialista contra a República Bolivariana da Venezuela não tem a finalidade de 
defender as instituições democráticas, o povo e as riquezas nacionais, ao contrário, sua 
finalidade é a destruição do estado nacional, das estruturas de atuação e participação 
popular, dos direitos sociais e converter a Venezuela em uma zona de guerra. Um conflito 
militar na Venezuela será a “cabeça de ponte” para a intensificação da violência imperialista 
sobre todo os países da américa latina e do caribe. O objetivo estratégico imperialista é a 
criação de uma ampla zona de livre circulação de suas tropas e empresas para explorar os 
povos e os recursos naturais. Para este objetivo, o imperialismo conta com importantes 
aliados nos governos da Colômbia, Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Peru, Honduras entre 
outros.  
 
O imperialismo ianque está infiltrado em diferentes estruturas do estado nacional de várias 
nações da América Latina (órgãos de segurança – forças armadas, polícias – poder 
judiciário, ministério público, parlamento etc…). No âmbito das organizações partidárias o 
imperialismo possui agências de financiamento e organizações e partidos políticos 
vinculados aos seus interesses. No plano econômico os monopólios estadunidenses são 
importantes estruturas de interferência na reprodução social dos povos latinoamericanos. 
As nações latino-americanas que não se submeterem aos desígnios imperiais poderão 



seguir o caminho que está traçado para a Venezuela, o desenvolvimento de uma guerra 
híbrida que tem como ponto culminante o conflito militar aberto. 
 
Em todo o mundo as classes trabalhadoras da cidade e do campo, resistem à ofensiva do 
capital contra o trabalho. As nações europeias são varridas por greves e manifestações 
multitudinárias em defesa dos direitos sociais e contra a regressão social do capital. Nos 
continentes africano e asiático ocorre um crescente número de greves e manifestações 
operárias contrárias à política de retirada de direitos, o movimento sindical se fortalece e 
cresce a força política e organizativa da massa trabalhadora e despossuída. Na América 
Latina, o aumento das manifestações populares e das classes trabalhadoras é registrada 
em quase todas as nações. No México manifestações multitudinárias denunciam o 
narcoestado reinante em quase todo território nacional. A chacina dos 43 estudantes da 
escola rural do magistério de Ayotzinapa, do Estado de Guerrero (México), em 26 de 
setembro de 2014, é a mais ampla expressão da associação criminosa entre o estado e o 
narcotráfico. Essa chacina tem sido internacionalmente denunciada como um crime de 
estado. Os trabalhadores da Educação, em especial do magistério camponês, não 
esquecerão seus mortos nesta luta contra a barbárie. 
 
Na Colômbia o plano de Paz entre o Estado e as Forças Armadas da Colômbia - Exército 
do Povo tem o reconhecimento das organizações de direitos humanos em plano 
internacional e nacional. As organizações das classes trabalhadoras tem constantemente se 
manifestado pela execução integral dos termos do acordo e combatido permanentemente 
as forças fascistas apoiadas diretamente pelos EUA, que visam não um acordo, mas a 
imposição de uma derrota à mais longa guerrilha socialista da história da humanidade. A 
garantia do acordo de paz é a possibilidade de constituição de um bloco contra-hegemônico 
capaz de derrotar o narcoestado sócio menor dos interesses imperialistas. 
 
O povo venezuelano também tem massificado a luta contra a imposição do caos e da 
desordem pelo imperialismo. A resistência ao golpe de estado e as manifestações 
desestabilizadoras tem mobilizado centenas de milhares em grandes manifestações que 
demonstram um importante apoio popular ao Governo de Nicolas Maduro. A convocação de 
uma assembleia constituinte, que garante a presença ampla dos setores populares, indica a 
possibilidade de avanços materiais para a constituição das bases de um efetivo controle 
social sobre o capital, aprofundando o desenvolvimento da perspectiva socialista. A correta 
resposta à ofensiva desestabilizadora e regressiva da barbárie imperialista é o 
fortalecimento do projeto efetivamente socialista para a nação venezuelana. Na Argentina a 
política de regressão social do Governo Macri tem sido combatida por importantes 
manifestações das classes trabalhadoras. A greve dos trabalhadores da educação que 
sacudiu a nação paralisando a capital Buenos Aires é motivo de inspiração para as massas 
trabalhadoras de todo o continente. A realização da Greve Geral, em abril do ano passado 
parou a nação e demonstrou o protagonismo das classes trabalhadores no enfrentamento 
da regressão social imposta pelo capital. 
 

BRASIL E O ASCENSO DA ULTRADIREITA  

 



A fraude eleitoral que levou Bolsonaro à presidência da República do Brasil é caracterizada 
como de continuidade e de mudança na sociedade brasileira. Trata-se de uma continuidade 
da política do golpe de 2016, mantendo e aprofundando as políticas do grande capital e em 
especial dos interesses imperialistas. A “vitória” eleitoral é explorada como legitimadora de 
uma política econômica e social claramente antipopular, neste sentido, é o aprofundamento 
da política do Golpe. 
 
Contudo existe uma mudança qualitativa com a ascensão desta direita radical ao governo, e 
a própria reconfiguração do Regime Autocrático Burguês: o horizonte político e ideológico 
está claramente definido para a “neutralização” da resistência sindical e popular, bem como 
da oposição política ao governo. Trata-se de uma operação ideológica em grande escala 
para definir o inimigo da nação como todo aquele que se identifique com as bandeiras 
democráticas, lutas sindicais, partidos de esquerda, movimentos sociais, movimentos 
estudantis, etc… As declarações políticas do presidente não deixam dúvidas que a sua 
tarefa prioritária é “varrer da nação” a oposição política, a crítica acadêmica, os sindicatos e 
movimentos sociais. Não se trata de um mero discurso de campanha, a eliminação das vias 
políticas e sociais de manifestação dos descontentes é o caminho necessários para a 
aplicação de uma política econômica e social profundamente antipopular. Neste sentido, o 
Regime Autocrático Burguês rompe com a “nova república” e com os pactos políticos 
decorrentes da constituição de 1988. Para a direita radical a “nefasta” constituição de 1988 
representa um estado “socialista”. 
 
A educação Pública e Gratuita, o Sistema Único de Saúde, os direitos da aposentadoria, os 
direitos sociais devem ser retirados da constituição e organizados segundo as regras do 
mercado. A máxima de que os trabalhadores terão que decidir entre emprego sem direitos e 
desemprego com direitos, explicita que a ofensiva será na estrutura do regime de classes 
organizado nos últimos 40 anos. Importante destacar que esta ofensiva da direita radical no 
Brasil não é um movimento isolado internacionalmente. O imperialismo estadunidense tem 
impulsionado em diferentes nações uma ofensiva de elementos potencialmente fascistas 
como na Ucrânia, Hungria, Indonésia, Colômbia e Honduras entre outros países. 
 
Além de garantir o predomínio dos interesses imperialistas a direita radical busca 
recrudescer a subalternização das classes trabalhadoras, impondo um processo de 
criminalização da luta popular e do protesto social e político das massas. 
 
A previsibilidade das consequências sociais da aplicação de uma política de intensificação 
da exploração das classes trabalhadoras, já se fazem sentir com o aumento da fome, da 
miséria e da carestia. O empobrecimento da população tende a agudizar a violência social, 
ampliando significativamente a insatisfação popular e o protesto daí decorrente. A 
composição do ministério presidencial, com a participação expressiva de militares das 
forças armadas, indica uma clara disposição para tratar o caos e a violência social, 
provocada pelas políticas antipopulares, como uma “questão de polícia”. Neste sentido é 
importante destacar a ampliação das atividades tipicamente policiais das forças armadas. 
Se o comando do exército realizou reuniões de emergência diante de decisões do STF, em 
especial quanto ao caso Lula, o mesmo dispositivo pode facilmente ser acionado para a 
contenção do protesto social. 
 



Podemos caracterizar este governo como disposto a levar até às últimas consequências a 
repressão ao protesto social, isto implica em primeiramente definir no plano ideológico os 
sindicatos, movimentos sociais e os partidos de esquerda como inimigos da nação, para 
num segundo plano adotar uma legislação repressora e criminalizante. 
 
Esta definição dos inimigos da nação já está em andamento e foi particularmente eficaz 
durante o processo eleitoral. O uso de propaganda falsa está amplamente alicerçado nos 
manuais de técnicas de guerra psicológica. Foi muito utilizado pelas forças fascistas e 
nazistas durante a 2ª Guerra Mundial, e tem sido um permanente recurso das forças 
imperialistas para desestabilização e golpes que estado em todos os continentes. Para esta 
finalidade é fundamental a manutenção dos monopólios de comunicação submetidos aos 
mandos do Estado Autocrático, bem como a exploração e intensificação do uso das “redes 
sociais” e da internet como um todo. 
 
Além do controle e uso pernicioso da propaganda, que veiculam valores identificados ao 
liberalismo (meritocracia, individualismo, privatismo) e ao que há de mais reacionário no 
pensamento da Direita sobre os costumes (negando liberdade e direitos à mulheres, lgbtqi, 
negros, quilombolas, indígenas, dentre outros), o novo governo pauta-se pelo 
recrudescimento de práticas que negam a Ciência em favor do senso comum, promovem 
ações impensadas em detrimento da ação racional e a violência como modus operandi para 
eliminação de inimigos. Todas formas de ação pensadas pela direita como forma de 
construir e estruturar o mundo à imagem e semelhança burguesa: o medo da violência 
silencia; não pensar e negar o processo intelectual (vide o movimento Escola Sem Partido 
que visa acabar com a liberdade de cátedra ou falas do Ministro da Educação Bolsonarista, 
que afirmam que um advogado não deveria perder tempo, seis anos para aprender 
legislação, mas de maneira rápida e aligeirada deveria ter aprendido a ser motorista uber).  

 
O estado autocrático burguês – forjado na associação entre monopólios, imperialismo e 
latifúndio – constitui a estrutura de exploração de 200 milhões de habitantes para reproduzir 
uma ordem social voltada para um punhado de capitalistas, composto na sua grande 
maioria de estrangeiros. Dos recursos naturais à exploração das classes trabalhadoras tem 
destaque na estrutura autocrática burguesa a disputa pelo fundo público e, em particular, a 
edificação em décadas do sistema da dívida pública, voltada para saquear os recursos da 
nação em benefício do capital financeiro internacional. Sem parâmetros legais, o sistema da 
dívida é o mais escandaloso mecanismo de corrupção e desvios de verbas públicas para 
interesses privados. A nomeação de ministros da fazenda, presidentes do banco central e 
de todo o staff financeiro do estado brasileiro é previamente elaborada pelos banqueiros 
internacionais. As despesas com o pagamento de juros, encargos e rolagem da dívida 
pública interna subiram de R$ 1 trilhão 285 bilhões em 2017 para R$ 1 trilhão 778 bilhões 
em 2018, aproximadamente 50% do Orçamento Geral da União (R$ 3,57 Trilhões). Em 
contrapartida, em virtude da Emenda Constitucional 95, os investimentos sociais foram 
congelados por 10 anos, renováveis por mais 10 anos. Enquanto for garantida a 
“estabilidade” do sistema da dívida será permanente a instabilidade dos governos.  
 

CONSTRUIR O BLOCO DE FORÇAS CONTRA HEGEMÔNICAS: 
ANTIIMPERIALISTA, ANTILATIFUNDIÁRIA E ANTIMONOPOLISTA. 

 



O Brasil está entre as maiores economias do mundo (8ª). Apesar do caráter dependente e 
do desenvolvimento desigual do capital em nosso país, o PIB (produto interno bruto) está 
entre os dez maiores do mundo. É evidente que esta riqueza, produzida socialmente pelas 
classes trabalhadoras e apropriada privadamente pelos “donos” dos meios de produção, 
poderia garantir níveis de desenvolvimento econômico e social para as classes 
trabalhadoras significativamente elevados, com a efetiva constituição de uma ordem social 
voltada para os interesses de todos. Porém, esta potência econômica é entregue a uma 
ínfima minoria de sujeitos, autodenominados de “mercado” (que não chegam a mais de 
5000 indivíduos) e que realizam cotidianamente a sangria de nossas riquezas em benefício 
próprio. 
 
O “calcanhar de Aquiles” desta nova fase é a profunda instabilidade social gerada pelo 
aumento expressivo da transferência de riqueza da nação para as mãos privadas. O 
consequente  agravamento da crise econômica, política, e social será um ambiente para a 
ação organizada das forças populares, sindicatos, movimentos sociais e partidos de 
esquerda, forjando um ambiente de resistência das classes trabalhadoras, que coloca na 
ordem do dia para as organizações classistas a luta por uma efetiva democracia para as 
massas: para que os trabalhadores explorados e todos os setores oprimidos e 
empobrecidos de nosso povo possam conquistar um “lugar ao sol”, “ser gente” em toda 
plenitude da palavra, desfrutando efetivamente de todos os atributos de cidadão, inclusive o 
de lutar livremente por seus objetivos de classe. 
 
Para tanto, devemos avançar na formação de um bloco de forças sociais contra-
hegemônicas: anti-imperialista, antimonopolista, antilatifundiária. Na formação deste bloco 
de forças populares é importante a elaboração de um programa mínimo unitário, buscando 
a resolução dos principais problemas enfrentados pela classe trabalhadora e pelo povo 
pobre em geral. A unidade forjada na luta para barrar as contrarreformas é um avanço 
político importante para as classes trabalhadoras, porém é insuficiente. Compreendemos 
que é necessário pautarmos a construção de um bloco popular, composto por forças sociais 
e políticas contra hegemônicas, capaz de lutar por sua autoemancipação coletiva. Este 
bloco histórico se formará lutando por objetivos próprios, para acabar com a tirania oficial do 
grande capital, desmantelar a supremacia burguesa e converter o povo trabalhador no pilar 
da sociedade civil em processo de se democratizar efetivamente, desbarbarizar-se e 
civilizar-se. É importante que as organizações proletárias e populares se proponham a 
construir um amplo debate voltado para elaboração de um programa mínimo de soluções 
para os problemas sociais do Brasil. Para ser um programa para valer deve responder às 
questões abrangentes da transformação social e ser pensado como referência para a 
reorganização do movimento popular em nosso país, conectado ao potencial de luta de 
classes que as organizações das classes trabalhadoras podem mobilizar.  
 
Fim do fordismo e reestruturação produtiva neoliberal redesenham o mundo do trabalho e 
aprofundam desigualdades 
As mudanças no processo de produção impostas nas últimas décadas pelo grande capital 
impactaram profundamente o chamado “mundo do trabalho”. Já não impera o modelo 
fordista/taylorista que foi pano de fundo das lutas sindicais do século passado. O operariado 
industrial, concentrado em grandes unidades fabris diminuiu significativamente, dando lugar 
ao trabalho fragmentado, disperso, precarizado.  As novas formas de organização, 
contratação e gestão da produção atingiram inclusive o sentimento de pertencimento de 



classe. O trabalhador passa a ser chamado de colaborador, na tentativa de ocultar a 
exploração e dividir as classes trabalhadoras.  
 
Essas mudanças operadas pelo capital exigem da população trabalhadora a constituição de 
novas formas de organização e de ação política e sindical, a fim de enfrentar a exploração 
de classe e suas mazelas. No último período, aumentaram as desigualdades sociais entre 
ricos e pobres, nas economias menos e mais “desenvolvidas”. O grande capital e seus 
governos atacam por todas as frentes na tentativa de iniciar um novo ciclo de reprodução 
ampliada através do aumento da exploração, do desmonte do Estado, do encolhimento de 
proteções ao emprego e da diminuição dos valores investidos na área social como saúde, 
previdência e assistência. 
 
Segundo a OIT, em janeiro de 2018 cerca de 192 milhões de pessoas estavam 
desempregadas ao redor do mundo e quase 1,5 bilhão de pessoas submetidas a empregos 
vulneráveis, destituídas de proteção social, realizando trabalho em condições inadequadas 
e sem garantias que permitam um mínimo de dignidade no trabalho. Nos países em 
desenvolvimento, o emprego vulnerável afeta três em cada quatro trabalhadores. Cerca de 
176 milhões de trabalhadoras e trabalhadores vivem em extrema pobreza, em todo o 
mundo. Nos países em desenvolvimento, 40% da população empregada em 2018 viviam 
em situação de pobreza extrema. O flagelo do desemprego atinge com ainda mais rigor os 
jovens, setor em que a taxa é quase três vezes maior que entre os adultos. No Brasil, além 
dos jovens, as mulheres, a população negra e indígena, a comunidade LGBTI e 
imigrantes/refugiados são ainda mais sacrificados pelo drama do desemprego e da 
desproteção social. A OIT aponta ainda que a cada quinze segundos um trabalhador morre 
de acidente ou doença relacionada ao trabalho, atingindo 160 milhões de pessoas que 
adoecem anualmente por conta das condições e da organização do trabalho.  
 

BRASIL: DESAFIOS DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES/AS  

A aprovação da reforma trabalhista e da terceirização irrestrita tenta estabelecer a estrutura 
jurídica do trabalho desregulamentado, precarizado, fragmentado e desprotegido que já 
vinha se implantando desde a década de 1990 pela chamada reestruturação produtiva 
neoliberal. Desse ponto de vista, a deforma é a estrutura jurídica que permite ao capital, 
coordenado pelo setor financeiro, reduzir o preço da força de trabalho através da 
desregulamentação do Estado e da tentativa de estrangulamento da organização sindical e 
política das classes trabalhadoras. 

A substituição do fordismo como modelo organizador da produção e da contratação da força 
de trabalho, o avanço das contratação terceirizada e outras formas de precarização, a 
informalização do mercado de trabalho, principalmente nos períodos de maior desemprego, 
o processo acelerado de desindustrialização e reprimarização da economia brasileira, as 
privatizações realizadas principalmente na década de 1990, e fundamentalmente, a captura 
dos avanços tecnológicos e científicos pela lógica do lucro rápido, máximo e privado, além 
da permanente pregação ideológica dos círculos neoliberais e sua mídia que advogam o 
predomínio do individualismo e da “colaboração” do trabalhador com o patrão, entre outras 
variáveis, já desafiavam o movimento sindical, popular e a esquerda. 

Os impactos dessas medidas trouxeram ainda mais dificuldades de organização e 
mobilização da classe trabalhadora, nos diversos setores, ainda que com nuances e 
diferenças a depender do ramo e do tipo de atividade econômica. A classe trabalhadora não 



encontra mais o mundo do trabalho fordista que concentrava grande quantidade de pessoas 
em torno de uma esteira industrial, com uma estrutura hierárquica sobre uma massa de 
trabalhadores e que permitia um maior grau de interdependência e sentimento de 
pertencimento de classe. Foi essa classe trabalhadora submetida a um modelo de forte 
exploração garantido pela ditadura civil militar que foi capaz de empreender decisivas lutas 
no final da década de 1970 início dos 80 e enraizar importantes organizações operárias, 
fundamentais para a redemocratização do país e para recolocar, com força, a classe 
trabalhadora na cena política do país.  

As privatizações funcionaram como um dos pilares do enfraquecimento da organização 
sindical em setores importantes para o movimento sindical, com destaque para o setor 
siderúrgico, metalúrgico, bancário, ferroviário, elétrico, telecomunicações, saneamento, 
entre outros em que o movimento sindical já havia se estabelecido com força considerável. 

A terceirização foi outro fenômeno, talvez o mais nefasto pela sua capacidade de precarizar 
e quebrar vínculos entre os trabalhadores, que atuou para arrasar a organização sindical de 
parcelas imensas da classe trabalhadora. No setor público ou privado, a contratação 
terceirizada na prática exclui quase um quarto da força de trabalho do direito à organização 
sindical e de se beneficiar da contratação coletiva. A ampliação continuada da terceirização 
ao passo em que a economia brasileira se desindustrializava e crescia o peso do setor de 
serviços em áreas com pouca tradição de luta sindical, já era um dos desafios da 
reorganização da classe trabalhadora. Não apenas a terceirização, mas também suas 
variantes no Brasil impactaram fortemente o movimento sindical, como falso estágio e 
outras formas precárias legais de contratar a juventude trabalhadora, a “prestação de 
serviços” com pejotização, uberização, MEIs, a contratação temporária etc. 

Outro fenômeno que atua com força para fragilizar a organização sindical tem sido a 
altíssima rotatividade no mercado de trabalho. Para a organização sindical é um problema o 
fato de um trabalhador ou trabalhadora não conseguir sequer estabelecer vínculos com seu 
local de trabalho ou sua categoria profissional. A pessoa entra na empresa, tem contato 
com o sindicato, se sindicaliza, mas em poucos meses será demitida e substituída por outra 
pessoa, que em breve também será descartada. 

A incorporação dos avanços tecnológicos, da informatização e da robótica que extinguiu 
postos de trabalho também atuou para esvaziar setores importantes na organização 
sindical. Cabe lembrar a força da categoria bancária que ao cruzar os braços no passado 
impunha aos bancos um tipo de pressão bastante diferente do que acontece atualmente, 
quando os bancários param as agências, mas os meios tecnológicos mantém o 
atendimento, burlando, na prática, a greve e a pressão organizada da categoria.   

Outro processo intenso no Brasil que impacta a organização é o processo de informalização 
da economia que exclui milhões de mulheres e homens do mercado formal de trabalho, dos 
direitos trabalhistas e sociais e do direito e acesso ao movimento sindical. Nesse aspecto, a 
disposição de Bolsonaro em generalizar o “emprego que beira a informalidade” deve ser 
encarado no bojo do desprezo e ódio que o capitão nutre pela organização sindical e 
política da classe trabalhadora. 

Esses e outros processos objetivos adotados pelo capital foram responsáveis pela 
fragmentação, divisão e enfraquecimento do movimento sindical nas últimas décadas. 
Processos que alteraram a materialidade do trabalho, mas também a subjetividade, 
impactando o sentimento de pertencimento de classe necessário à organização coletiva. 

Com a chegada do PT à presidência da república tivemos um processo de fragmentação 
política importante no interior do sindicalismo nascido a partir das lutas operárias de 



1970/80. A CUT perdeu parte da capacidade de aglutinar em torno de si diversos setores da 
esquerda sindical, fenômeno que explica inclusive o surgimento da Intersindical. Já o 
reconhecimento das centrais sindicais com a extensão do imposto sindical também para 
essa estrutura fez surgir diversas centrais sindicais e outras entidades, ampliando o grau de 
fragmentação e divisão orgânica da classe trabalhadora brasileira. A fragmentação não se 
restringiu à “cúpula” do movimento, ao contrário, houve uma intensificação da divisão de 
base e multiplicação artificial do número de sindicatos, nem sempre correspondente a uma 
maior organização efetiva na base das categorias. 

A Intersindical foi fundada em 2014 tendo já como desafios dar sua contribuição na 
superação dessas dificuldades, buscando encontrar novas formas de organização. Uma das 
questões centrais que carece de resposta efetiva é a necessidade de instituir um movimento 
sindical que articule o conjunto dos que vivem do trabalho para além do mercado formal, 
aglutinando aquelas pessoas que estão na informalidade, na contratação precarizada, 
terceirizada, pejotizada, dispersa, ou mesmo os que se encontram no subemprego e 
desemprego. O pressuposto é de que o movimento sindical não pode, e não deve, se 
restringir à parcela abarcada formalmente pelas nossas entidades de base. É preciso ter 
políticas de organização, mobilização e representação para a imensa massa de 
trabalhadores e trabalhadoras que estão submetidas à desproteção e à “própria sorte” no 
mercado de trabalho. 

A despeito da tradição crítica sobre a estrutura sindical que nos formou,  não se pode 
vacilar na compreensão dos objetivos da direita com a tentativa de acabar com o imposto 
sindical e outras medidas inaceitáveis de desmontar o sindicalismo, o Estado, a legislação, 
a Justiça do Trabalho e outros instrumentos públicos de regulação. A tentativa de asfixiar 
financeiramente os sindicatos não se limitou ao ataque ao imposto sindical. O STF já havia 
proibido as assembleias das entidades de estabelecer a contribuição assistencial que 
sustentava as campanhas salariais e outras lutas da classe trabalhadora.    

Uma reflexão importante a ser feita pelo conjunto da classe, em particular pelos setores que 
conseguiram edificar um sindicalismo combativo e atuante no setor público sem lançar mão 
da contribuição obrigatória, é observar o conjunto de variáveis trazidas pela reestruturação 
que alteram a capacidade de organização dos trabalhadores. No período fordista, a 
existência do imposto sindical compulsório e sem debate com os trabalhadores muitas 
vezes atuava para esvaziar os sindicatos de representação real. Mas a “nova classe 
trabalhadora” gestada pela reestruturação produtiva em alguns setores, principalmente os 
mais afetados pela fragmentação, dispersão e rotatividade, encontrará maiores dificuldades 
para sustentar suas entidades de base apenas pelas contribuições dos associados, como é 
muito possível no setor público ou mesmo nos setores mais concentrados e menos 
impactados pela rotatividade e pela burla na contratação. 

Nesse aspecto, um dos desafios práticos do movimento é garantir um princípio basilar: a 
assembleia dos trabalhadores é o espaço que deve estabelecer as formas de organização e 
de financiamento das nossas entidades. Portanto, nos parece que o movimento encontrou a 
mediação adequada de diálogo com o conjunto da classe trabalhadora e suas diversas 
realidades. A organização e seu financiamento não é uma questão individual de cada 
pessoa. Os trabalhadores e as trabalhadoras devem decidir coletivamente, em assembleias, 
como as entidades serão financiadas. Ao Estado e às empresas cabem respeitar o princípio 
constitucional da autonomia e independência sindical, repassando às entidades sindicais os 
recursos decididos pelos trabalhadores nas assembleias. 

Cabe lembrar que a sustentação financeira dos sindicatos também é prejudicada pelo 
desemprego e pelas diversas formas precárias de contratação permitidas agora pela 



reforma trabalhista. Esse quadro exige uma rápida reorganização sindical, através da 
unificação de entidades, de formas solidárias e intersindicais de utilização das estruturas, 
como jurídico e comunicação, de formulação e atuação conjunta nas bases, de políticas que 
ampliem a relação do trabalhador com seu sindicato, não se restringindo apenas às 
questões econômicas e a relação com a patronal.  

Uma questão fundamental é o resgate cotidiano de formação e politização das classes 
trabalhadoras a fim de restabelecer um sindicalismo militante, com capacidade de agregar 
novos atores sociais numa perspectiva de classe e de reverter o processo de destruição da 
política e de fragmentação da organização dos que vivem do próprio trabalho. 

Esse desafio já estava presente no último período a partir da reestruturação produtiva 
neoliberal e do crescente domínio da financeirização da economia. Porém, esses desafios 
se redobram agora, com a nova onda de reorganização econômica que vem com a 
chamada quarta revolução industrial e seu processo de robotização e ampliação, em 
escala, da perspectiva do lucro máximo, acima da vida, da dignidade humana e do direito 
ao trabalho. 

O LUGAR POLÍTICO DA INTERSINDICAL CENTRAL DA CLASSE 
TRABALHADORA 

Nossa Central, com apenas cinco anos de existência, tem participado de todas as lutas 
importantes da classe trabalhadora e do povo oprimido do nosso país: lutou contra a 
terceirização sem limites, contra a reforma trabalhista que anulou grande parte da CLT, 
esteve desde o primeiro minuto na luta contra a proposta de destruição da previdência do 
Temer, e da construção da Greve Geral de abril de 2017 que enterrou aquela proposta. 
Mais do que isso, a nossa Central teve destaque ímpar na correta avaliação da conjuntura 
no momento de preparação e execução do golpe que destituiu de forma ilegal a ex 
presidenta Dilma Rousseff. Ao mesmo tempo que soubemos fazer a crítica e o combate ao 
ajuste fiscal daquele período, não vacilamos em chamar a resistência contra o golpe. 
Percebemos também o crescimento da extrema direita no Brasil, e por isso, mesmo 
mantendo nosso projeto autônomo, fomos dos primeiros a chamar a mais ampla unidade 
em defesa dos direitos e da democracia. 

O pequeno tamanho em termos de sindicatos filiados não impediu que nossa Central 
tivesse destaque mesmo diante de centrais maiores, porque umas ficaram na inércia da 
conciliação de classes, e outra, com seu esquerdismo estéril, contribuiu para confundir e 
engessar a classe trabalhadora na luta contra o golpe e o avanço da extrema direita. Por 
estas e por outras razões, somos uma Central da Classe Trabalhadora que é fundamental 
para o futuro da luta popular em nosso país. Manter os espaços onde estamos e seguir 
avançando com solidez e coerência classista é uma importante tarefa para toda a militância 
que participa deste 2° Congresso da Intersindical. Temos confiança no futuro da luta da 
classe trabalhadora brasileira, e confiamos no papel ímpar que nossa Central vai 
desempenhar, sempre em frente, rumo a reorganização da classe trabalhadora e a 
emancipação do nosso povo. 

Nossa perspectiva é a garantia das conquistas sociais e trabalhistas articulada a uma 
estratégia de superação da sociedade do capital por uma sociedade de mulheres e homens 
livres da exploração capitalista, baseada na democracia, na igualdade, na solidariedade e 
na justiça social. Uma sociedade socialista.  
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