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A LUTA DOS/AS TRABALHADORES/AS 

 

 

 

O capital não tem (...) a menor consideração com a saúde e com a vida do trabalhador, não a ser quando a 

sociedade o compele a respeitá-los. (Karl Marx, O Capital). 

 

 

 

Nos últimos anos, as condições de vida e trabalho no nosso país e no mundo têm sofrido 

cada vez mais os impactos perversos da crise do capital. O conjunto de medidas para se “sair” 

desta crise já demonstra seu caráter de esgotamento. As dimensões civilizatórias visivelmente 

apresentadas a partir do aprofundamento da “questão social” apontam para um horizonte nefasto 

de ampla barbarização da vida humana.   

Isso, por sua vez, impacta fortemente na vida cotidiana dos/as trabalhadores/as por todo o 

mundo desde os recursos estratégicos utilizados pelo capital para intensificar a exploração da 

força de trabalho e a ampliação da fome, da miséria, do desemprego estrutural e das demais 

opressões vividas.   

No Brasil, vivemos hoje um aprofundamento da crise estrutural e das suas consequências 

no plano político, no qual o capital e suas diversas personificações já assinalam medidas 

predatórias de cortes nos direitos sociais da classe trabalhadora.   Os Projetos de Lei (PLs) e as 

Propostas de Emenda à Constituição (PECs) que atacam ferozmente os direitos sociais dos/as 

trabalhadores/as são alguns exemplos dessas medidas. Esses projetos e propostas que tramitam no 

Congresso Nacional são ameaças que constituem um grande retrocesso. 

 No primeiro dia de maio de 1886, milhares de trabalhadores/as se organizaram e 

realizaram uma grande manifestação na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, e foram 

brutalmente reprimidos. Por causa desse acontecimento, esse dia se tornou o Dia do/a 

Trabalhador/a, uma data de luta em memoria dos muitos/as que morreram nesse e em diversos 

outros momentos históricos por acreditar na igualdade e na emancipação humana.  
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A gestão Em Tempos de Luta (triênio 2014-2017) vem se articulando em diversos 

espaços coletivos e movimentos sociais na perspectiva da defesa dos interesses da classe 

trabalhadora, compreendendo tais articulações como estratégias de potencialização do nosso 

projeto ético-político, vinculado a um projeto societário de emancipação humana. Na certeza de 

que muitas lutas estão por vir, num tempo no qual lutar é a palavra de ordem, reafirmamos nosso 

adensamento nas lutas presentes e futuras dos/as trabalhadores/as. 

 Em tempos de luta e resistência, nós, do Conselho Regional de Serviço Social 16ª Região 

(CRESS/AL), afirmamos a nossa luta em defesa das pautas coletivas e nos diversos espaços de 

resistência na perspectiva de tempos libertários e humanamente emancipados para todos/as. 

Parafraseando Marx e Engels (1848): “Trabalhadores do mundo, uni-vos” e uni-vos rumo a novos 

tempos, tempos de flores vivas! 

Nossa luta é coletiva por esse motivo. O CRESS/AL, neste mês do trabalhador/a, vem à 

público expressar sua gratidão a todos/as que junto conosco constroem a luta em defesa dos/as 

trabalhadores/as. 
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