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Resumo 

Ao longo da primeira década do século 21, a América Latina testemunhou uma 

série de resultados eleitorais favoráveis a partidos e governantes identificados 

como progressistas. Esse fenômeno ficou conhecido como “Onda Rosa”. O 

movimento sindical da região, após uma longa fase de retração e resistência no 

decorrer da década de 1990, aproveitou esse período histórico para se 

reestruturar e buscar um novo protagonismo no campo das relações políticas, 

econômicas e sociais. A partir desse cenário e tendo como estratégia de ação a 

luta pela integração latino-americana, o Encontro Sindical Nossa América 

(ESNA) surgiu como uma experiência sui generis de organização formada por 

trabalhadores de diversos países do continente. Esta dissertação se propõe a 

narrar a história da primeira década de existência (2008-2018) dessa entidade, 

bem como elaborar uma análise sobre as possibilidades e limitações dos 

agentes oficiais do ESNA (as organizações sindicais nacionais), em uma 

perspectiva transnacional. 
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Abstract 

 

During the first decade of the 21th Century, Latin America testified a range of 

elections favorable to parties and governors identified as “progressists”. That 

phenomenon became known as “pink tide”. The trade union movement of the 

region, after a long stage of shrinkage and resistance in the 1990s, saw in that 

historical period an opportunity to restructure and reach a new protagonism in the 

field of social, economic and political relations. From this scenario and having as 

strategy the struggle for Latin American integration, the Trade Union Meeting 

“Our America” (ESNA, in Portuguese and Spanish) emerged as a unique 

experience, constituted by workers from many countries of the continent. This 

Masters dissertation tries to narrate the story of the first decade of existence of 

this organization (2008-2018), as long as elaborate an analysis about the 

possibilities and limitations of the official ESNA’s agents (the national trade 

unions entities), in a transnational perspective.    
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Introdução 

Em 24 de julho de 2010, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, participou da 

cerimônia de encerramento da terceira edição do Encontro Sindical Nossa 

América (ESNA), realizada na capital de seu país, Caracas. Diante de cerca de 

300 dirigentes sindicais de todo o continente, Chávez discursou por mais de duas 

horas ao lado do então chanceler Nicolás Maduro, em um auditório do Hotel 

Alba, localizado no centro financeiro da cidade. Naquela mesma data, o governo 

venezuelano estava em meio a uma das várias crises travadas com a Colômbia 

ao longo da primeira década do século 21. Durante o evento, o anfitrião 

mencionou a possiblidade de um conflito armado com os vizinhos colombianos, 

devido à alegada ingerência dos Estados Unidos nos assuntos do continente e 

do alinhamento do governo de Álvaro Uribe (2002-2010) à ação estadunidense. 

Dirigindo-se a um público que o aplaudia a cada rompante contra o “imperialismo 

yankee”, o líder da chamada “revolução bolivariana” afirmou que “era chegada a 

hora de a classe trabalhadora tomar a frente das mudanças”. Disse também que 

“estamos obrigados a lutar pelo equilíbrio do mundo e precisamos lutar em 

condições de igualdade. Aqui na Venezuela os trabalhadores estão assumindo 

posições cada vez mais sólidas no processo de mudanças que estamos 

colocando em prática”1.  

O longo discurso de Chávez representava o auge político da iniciativa regional 

criada dois anos antes, capitaneada por um pequeno grupo de sindicalistas 

latino-americanos, em especial de Cuba, do Brasil e do Uruguai. Fundado 

oficialmente em maio de 2008, durante uma reunião em Quito (Equador), o 

ESNA se apropriava do conceito de “Nossa América” — cunhado pelo intelectual 

cubano José Martí (1853-1895) em sua obra homônima — com o intuito de “unir 

a classe trabalhadora da América e elevar seu protagonismo”2. A formação de 

uma organização constituída por entidades sindicais latino-americanas tinha 

 
1 O autor deste texto acompanhou in loco o evento, na condição de jornalista contratado pela 
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB). As declarações de Chávez aqui 
transcritas se baseiam em anotações pessoais e em registros do discurso disponibilizados no 
Canal Con el Mazo Dando, no YouTube. Disponível em 
<https://www.youtube.com/channel/UCkyHPmLt1G61Y8E8FTuFxXQ>. Consulta realizada em 
22.01.2020.  
2 “Carta de Quito” – Documento oficial aprovado ao término da primeira edição do ESNA, 
divulgado em 07.07.2008. Disponível em <http://encuentrosindical.org/wp-
content/cargas/2015/04/I-ESNA-en-Quito-Ecuador-2008.pdf>. Consulta realizada em 
05.04.2020.  

https://www.youtube.com/channel/UCkyHPmLt1G61Y8E8FTuFxXQ
http://encuentrosindical.org/wp-content/cargas/2015/04/I-ESNA-en-Quito-Ecuador-2008.pdf
http://encuentrosindical.org/wp-content/cargas/2015/04/I-ESNA-en-Quito-Ecuador-2008.pdf
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como pano de fundo político a série de vitórias eleitorais de governantes 

progressistas no continente (período chamado por diversos autores como “Onda 

Rosa”3), iniciada pelo líder venezuelano em 1998, conforme atestam outros três 

trechos de suma importância da “Carta de Quito”: 

“A América Latina atravessa um rico e promissor momento de transição política, 

marcado pela ascensão de forças progressistas e anti-imperialistas aos governos 

de muitos países [...] É um ambiente bem distinto do clima hostil que prevaleceu 

durante os anos 90 do século passado, em que a hegemonia ideológica e política 

do neoliberalismo atingiu o auge. [...] 

Os rumos que orientam os processos de integração da região, marcados pelas 

novas condições criadas pelos governos e as forças que se opõem ao unilateralismo 

estadunidense, demandam uma maior compreensão política e ideológica, além da 

necessidade de contar cada vez mais com o fator social em seu esforço de 

integração. [...] 

Propomos a construção de um espaço político no qual os trabalhadores e 

trabalhadoras de todas as nações latino-americanas possam debater os temas 

relevantes de nossa época e viabilizar ações conjuntas contra a ordem neoliberal 

imperialista” 4.   

Desde a primeira reunião oficial, realizada na capital equatoriana, o ESNA ainda 

promoveria outras seis edições com caráter congressual — Brasil (2009), 

Venezuela (2010), Nicarágua (2011), México (2012), Cuba (2014) e Uruguai 

(2016)5 — e evoluiria procurando se estabelecer como uma frente capaz de 

propor ações para o movimento sindical da região, manter programas de 

formação política e, em alguns países, construir um canal efetivo de diálogo com 

partidos políticos, governos e empresários. A já mencionada “Carta de Quito” é 

muito clara ao afirmar a urgência da “construção de um espaço político onde 

trabalhadores e trabalhadoras possam debater os temas relevantes da nossa 

época”6, ao passo em que também aponta a necessidade de ampliar os laços da 

organização com entidades de outros setores de atuação, “não restritos ao 

âmbito sindical e procurando criar um espaço de articulação de múltiplas forças, 

 
3 A respeito da “Onda Rosa”, este trabalho usa como referências PANIZZA (2006), LEVITSKI e 
ROBERTS (2011) e PEREIRA DA SILVA (2015 e 2019).  
4 “Carta de Quito” – op. cit.  
5 Em 2018, a edição que ocorreria na Argentina precisou ser cancelada por questões 
estruturais. Em 2020, no primeiro semestre do ano, haveria uma nova reunião no México, mas 
esta precisou ser adiada indefinidamente por conta da pandemia do novo coronavírus.  
6 Op. Cit. – Carta de Quito 
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cuja esfera de atuação ou de incidência se vincula de uma forma ou outra à luta 

dos trabalhadores”7.  

Este trabalho surge a partir da história política de cooperação sindical que vem 

à tona com a fundação do ESNA. Pretende-se, aqui, narrar a trajetória da 

primeira década de existência dessa organização (contemplando o período entre 

2008 e 2018), bem como elaborar uma análise sobre as possibilidades e 

limitações dos agentes oficiais do ESNA (as organizações sindicais nacionais), 

em uma perspectiva transnacional, no decorrer da chamada “Onda Rosa”. 

Desde o princípio, é necessário destacar que, por razões metodológicas, a 

análise aqui desenvolvida se dará majoritariamente pela perspectiva da 

participação de organizações e dirigentes sindicais brasileiros nessa entidade 

regional. Contudo, cabe ressaltar que Cuba terá um papel fundamental em 

diversos momentos dessa história, em especial por sua capacidade de 

influenciar a política de integração regional no continente8. A “Carta de Quito” e 

boa parte dos documentos elaborados pelo ESNA ao longo de sua primeira 

década de existência refletem, com bastante clareza, essa capacidade de 

articulação dos sindicalistas cubanos.   

Para tanto, o alicerce teórico-conceitual selecionado para esta dissertação se 

baseia em alguns pilares. O debate sobre organizações transnacionais como o 

ESNA e seu papel nas Relações Internacionais tem como ponto de partida um 

argumento da historiadora Patricia Clavin: o transnacionalismo não se baseia, 

necessariamente, em redes e conexões criadas a partir das fronteiras entre 

países, mas sim a partir de estruturas que sustentem e deem formas às 

identidades dos estados-nação9. Para a discussão a respeito do Regionalismo, 

esta dissertação se valeu do modelo de análise do cientista político Fredrik 

Söderbaum sobre o tema, devido ao foco que sua obra dedica ao papel dos 

atores não estatais. Por fim, o viés sobre cooperação sindical internacional da 

 
7 Idem.  
8 O tema será abordado com maior profundidade no capítulo 3. Alguns autores ofereceram 
subsídio teórico para essa avaliação: ERISMAN e KIRK (2018), SERBIN (2018), ROMERO 
(2015), SANAHUJA (2014). 
9 CLAVIN (2005) – pp 421.  
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historiadora Larissa Corrêa10 complementa e embasa o uso do material obtido 

junto às entidades sindicais e também o conteúdo reunido por meio das 

entrevistas realizadas com seus dirigentes11. 

Diante das peculiaridades e do cenário macropolítico que caracterizaram a 

primeira década do século 21 na América Latina, como transcorreu a relação 

entre entidades sindicais e agentes governamentais no processo de construção 

de uma organização como o ESNA? Como se deu a elaboração política que 

levou à fundação do ESNA? Quais foram os países que tiveram participação 

atuante nesse processo? Essa entidade, uma vez identificada como ator não 

estatal, teria condições de se estabelecer como uma organização transnacional 

e defender os interesses de trabalhadores do continente sem o apoio financeiro, 

político e estrutural de atores estatais da região? Os elementos nacionais seriam 

em algum momento preteridos pela identidade e solidariedade trabalhadora 

internacional? O autor desta dissertação vê na ação de Cuba em prol da 

integração regional uma das chaves para responder às indagações acima, assim 

como identifica a liderança da Central dos Trabalhadores e Trabalhadores do 

Brasil (CTB) como fundamental para a concretização e a condução desse 

projeto, conforme se buscará demonstrar ao longo do texto.      

Para que essa discussão seja aprofundada, antes de se chegar ao período 

histórico no qual o ESNA se situa faz-se necessário discorrer — ainda que 

brevemente — a respeito da história do movimento sindical na região, em 

especial no período que se inicia logo após a Segunda Guerra Mundial, no 

âmbito da Guerra Fria. É tarefa das mais complexas compreender a divisão que 

até hoje se mantém entre entidades sindicais latino-americanas sem tal 

digressão. O Capítulo 1 abordará essa evolução histórica, apontando a forma 

como a Federação Sindical Mundial (FSM) e a Confederação Internacional de 

Organizações Sindicais Livres (CIOSL) atuaram no continente nas últimas 

décadas, contribuindo diretamente para o modo como os trabalhadores da 

 
10. “Disseram que voltei americanizado”: Relações sindicais Brasil-Estados Unidos na Ditadura 
civil-militar (1964-1978). Tese (Doutorado em História) – Universidade Estadual de Campinas. 
Campinas, 2013. 
11 Em sua tese de doutorado, a historiadora analisa o papel do sindicalismo dos Estados 

Unidos no Brasil durante a ditadura civil-militar (1964-1985). O relacionamento entre os 
sindicalistas dos dois países e a complexidade das relações transnacionais durante a Guerra 
Fria são dois elementos fundamentais para a compreensão desse fenômeno. 
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América Latina se organizaram nesse período. A narrativa chegará até os dias 

atuais, com foco na atuação do movimento sindical brasileiro, com o propósito 

de explicar os motivos pelos quais organizações de grande porte como a Central 

Única dos Trabalhadores (CUT) e a Força Sindical se situam em um campo de 

atuação internacional distinto ao do ESNA. Nesse sentido, o Capítulo 1 ainda 

tentará responder por que coube à então recém-fundada CTB liderar as 

articulações que resultaram na fundação do ESNA.  

O Capítulo 2 se propõe a apresentar alguns conceitos teóricos para que se possa 

compreender como foi o processo de fundação do ESNA — tanto pelo ponto de 

vista do movimento sindical quanto pelas transformações políticas do começo do 

século 21 na América Latina. Por meio das entrevistas realizadas para este 

trabalho, sabe-se que desde 2001 já era discutida a possibilidade de se criar 

uma central sindical latino-americana de caráter “antineoliberal” e “anti-

imperialista”, mas entre a ideia inicial e sua concretização houve um longo 

caminho a ser percorrido. Essa discussão ganhou força com o advento da Área 

de Livre Comércio das Américas (ALCA), na transição do século 20 para o 21, e 

permeou todos os debates ocorridos nos anos seguintes entre os líderes 

sindicais que viriam a fundar o ESNA. Para aprofundar essa análise, o autor 

buscou se apropriar de conceitos teóricos do Regionalismo — inicialmente 

procurando demonstrar que as principais obras com esse enfoque têm como 

objetos de estudo organizações ou grupos de países formados por atores 

estatais. Projetos como a União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), a 

Alternativa Bolivariana para as Américas (ALBA) e a Comunidade de Estados 

Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) emergem em um curto intervalo de 

tempo (com forte influência teórica e política do governo cubano) e estimulam, 

em nome da integração, o surgimento de outras organizações regionais.  

A seção 2.1 desta dissertação abordará a relação entre atores não estatais e 

Regionalismo, inicialmente por meio de uma discussão teórica mais ampla, antes 

do enfoque mais profundo na experiência latino-americana. Trata-se de um 

debate ainda incipiente no campo das Relações Internacionais. Este trabalho 

buscou contribuições em obras sobre Governança Global (por meio dos autores 

James Muldoon, Margaret Karns, Karen Mingst e Kendall Stiles) para 

estabelecer um ponto de partida para esse debate. Na seção 2.2, procurou-se 
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compreender as características das experiências de integração regional 

colocadas em prática na América Latina durante a “Onda Rosa”. José António 

Sanahuja lista seis pontos como fundamentais: (1) a predominância de uma 

agenda política, em detrimento da priorização de pautas econômicas; (2) o 

retorno da agenda desenvolvimentista; (3) a promoção de uma agenda 

integracionista e o alinhamento à política de cooperação Sul-Sul; (4) o 

compromisso com a promoção de um tipo de integração regional de cunho 

social; (5) investimentos em infraestrutura e na articulação do comércio regional; 

(6) a legitimação da participação de atores sociais no processo de integração 

regional12.       

Para discutir o conteúdo do Capítulo 3, que aborda com profundidade a história 

do ESNA, será necessário discorrer a respeito dos arquivos e fontes utilizados 

nesta dissertação. Como já foi dito anteriormente nesta Introdução, o autor 

trabalhou como jornalista em uma das organizações mais diretamente 

envolvidas com o Encontro Sindical Nossa América, a CTB. Essa condição 

acabou sendo fundamental para o acesso posterior (já como aluno de pós-

graduação) às principais fontes desta dissertação, que podem ser divididas em 

quatro categorias: (1) documentos oficiais elaborados pelo ESNA; (2) arquivos 

produzidos pelas entidades sindicais que tiveram maior protagonismo desde a 

fundação dessa organização latino-americana; (3) correspondência oficial 

concentrada no e-mail institucional da Secretaria de Relações Internacionais da 

CTB; (4) entrevistas realizadas com os líderes sindicais que estiveram à frente 

do processo de fundação do ESNA.   

Uma vez estabelecidas quais seriam as principais fontes consultadas, foi 

necessário cruzar uma série de informações. Somente no arquivo da CTB, nos 

e-mails datados entre 2008 e 2018 foram encontradas cerca de 500 referências 

ao ESNA. O atual secretário de Relações Internacionais da central sindical, 

Nivaldo Santana, e seu antecessor, João Batista Lemos, não criaram nenhum 

tipo de objeção em relação à publicação desse conteúdo — Batista, ao contrário, 

fez questão de conceder uma longa entrevista13 com o intuito de garantir que a 

 
12 SANAHUJA, 2010 – pp 22 e 23. 
13 Referência completa do líder sindical (com currículo e informações da entrevista) será 
apresentada no Capítulo 1. 



7 
 

trajetória dos sindicalistas que construíram o ESNA seja preservada de alguma 

maneira. Nesse arquivo da CTB foram encontrados documentos oficiais, 

correspondências das mais variadas, trocas de mensagens entre assessores, 

críticas e elogios a determinadas entidades e líderes sindicais e relatos de 

reuniões com autoridades políticas de diversos países, entre outros temas. Nem 

tudo pôde ser plenamente aproveitado, mas boa parte desse conteúdo serviu 

como subsídio para as entrevistas realizadas com os sindicalistas que fundaram 

o ESNA e definiram sua estratégia política. A leitura dessas centenas de 

mensagens também colaborou para o processo de compreensão do contexto em 

que os principais documentos oficiais do ESNA foram redigidos, tanto em um 

nível mais amplo (por exemplo, na relação com governos nacionais) quanto no 

nível da micropolítica (no diálogo com outras entidades sindicais, organizações 

de movimentos sociais e partidos políticos).  

Um outro caminho para a obtenção de fontes relevantes para este trabalho 

também foi cogitado, mas deixado de lado durante a pesquisa: tratava-se de uma 

busca por informações relevantes sobre o processo de formação de lideranças 

sindicais alavancado por influência do ESNA. Entre as entidades e países que 

compõem até hoje seu núcleo dirigente, a formação político-sindical é uma 

iniciativa citada como bastante positiva, com resultados concretos por toda a 

América Latina. Há mais de três décadas, a Central de Trabalhadores de Cuba 

(CTC) desenvolve um tipo de conteúdo programático e ideológico por meio de 

uma escola voltada a esse fim — o ESNA teve e ainda tem um papel 

complementar nessa trajetória. Apesar da relevância desse tema mais 

específico, não foi possível obter detalhes precisos e/ou confiáveis a respeito da 

quantidade exata de alunos, de países ou de entidades sindicais que passaram 

por seus bancos escolares.  

O autor desta dissertação também precisou fazer outras escolhas no sentido de 

descartar possíveis novas fontes e outros caminhos de pesquisa — seja pela 

limitação do tempo disponível para a pesquisa ou por considerar mais 

proveitosas as categorias de fontes acima destacadas. A imprensa sindical de 

diversos países da América Latina produziu, entre 2008 e 2018, inúmeros 

materiais a respeito do ESNA. Existe abundância de conteúdo (entrevistas, 
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artigos de opinião, relatos jornalísticos e publicação de documentos oficiais) nos 

formatos impresso e online, mas trata-se, em linhas gerais, de reproduções 

similares aos conteúdos oficiais do ESNA. No Brasil, a imprensa considerada 

como mainstream (grandes conglomerados de rádio, TV, mídia imprensa e de 

portais na internet) jamais fez qualquer tipo de menção ao Encontro Sindical 

Nossa América14. No exterior, alguns veículos de comunicação de Cuba e da 

Venezuela deram certo destaque ao ESNA em determinados momentos, mas 

sob um viés automaticamente15 alinhado a seus respectivos regimes.  

Este trabalho não contou com pesquisas junto a órgãos oficiais de governos da 

América Latina por limitações estruturais. A despeito dessa limitação no acesso 

a determinados arquivos, as escolhas que foram tomadas encontram amparo na 

qualidade da soma das diferentes fontes obtidas. O contato com o e-mail 

institucional de uma central sindical brasileira com conexões amplas em nível 

nacional e internacional não pode ser desprezado — trata-se, aliás, do alicerce 

para a construção do texto aqui apresentado e para a definição de um ponto de 

vista para analisar o ESNA e tentar responder às perguntas lançadas nesta 

Introdução. É possível considerar o fruto da pesquisa como um conteúdo de 

alcance limitado pelo viés mais tradicional da historiografia das Relações 

Internacionais (cuja produção ainda é muito direcionada à macropolítica e às 

vicissitudes das relações diplomáticas), mas para quem se propuser a estudar 

temas como o papel de atores não estatais nos processos de tomadas de 

decisões, bem como o Regionalismo ou a ação de movimentos sociais na 

América Latina no começo do século 21, esta dissertação pode resultar em uma 

interessante contribuição para o futuro.  

O texto aqui apresentado também procurou traduzir duas preocupações 

concernentes ao contato com esses líderes sindicais, que produziram um rico 

conteúdo a partir de longas entrevistas conduzidas por meio de técnicas de 

 
14 Desde 2009, o autor acompanha de perto (na condição de assessor de imprensa de 
entidades que até hoje participam do ESNA) o total desconhecimento da chamada “grande 
mídia” em relação a movimentos similares ao ESNA.   
15 Um exemplo concreto se deu em 2014, durante a semana na qual a sexta edição do ESNA 
foi realizada em Cuba. O “Granma”, diário oficial do Comitê Central do Partido Comunista 
Cubano, publicou diversas reportagens a respeito do evento, tais como “Clase obrera 
latinoamericana comprometida con su tiempo". Disponível em 
<http://www.granma.cu/cuba/2014-05-04/clase-obrera-latinoamericana-comprometida-con-su-
tiempo>. Consulta realizada em 04.01.2021  

http://www.granma.cu/cuba/2014-05-04/clase-obrera-latinoamericana-comprometida-con-su-tiempo
http://www.granma.cu/cuba/2014-05-04/clase-obrera-latinoamericana-comprometida-con-su-tiempo
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História Oral: distanciamento ideológico e checagem das informações 

transmitidas oralmente. O autor já conhecia — ainda que superficialmente, por 

meio de uma relação profissional — as personagens que deram depoimentos a 

respeito do ESNA. Esse contato anterior abriu portas, mas nenhum tipo de 

questionamento relevante para o texto deixou de ser feito. Fatos pouco claros, 

contradições entre o discurso e a prática, decisões tomadas de modo precipitado 

e avaliações políticas incorretas foram citados sem nenhum tipo de 

constrangimento. O que se levou em conta (durante as entrevistas e a redação 

desta dissertação) foram certas particularidades, como por exemplo a forma com 

que cada dirigente sindical vê a si mesmo e a seus pares no processo de 

fundação e consolidação do ESNA, bem como suas aspirações e motivações. 

Esse cuidado é fundamental para filtrar aquilo que de fato é relevante para a 

compreensão das perguntas e hipóteses aqui levantadas. Nesse sentido, este 

texto se referenciou na obra da historiadora Verena Alberti, que destaca, entre 

outros aspectos: 

“A escolha dos entrevistados não deve ser predominantemente orientada por 

critérios quantitativos, por uma preocupação com amostragens, e sim a partir da 

posição do entrevistado no grupo, do significado de sua experiência [...] O processo 

de seleção de entrevistados em uma pesquisa de história oral se aproxima, assim, 

da escolha de ‘informantes’ em antropologia, tomados não como unidades 

estatísticas, e sim como unidades qualitativas.16” 

No que se refere aos documentos oficiais produzidos pela coordenação do 

ESNA, seu conteúdo oferece — além de um retrato político, econômico e social 

de um determinado período histórico — uma vasta contribuição para que se 

possa compreender o papel de certos atores não estatais da América Latina 

durante a chamada “Onda Rosa”. Vêm de Cuba as principais formulações sobre 

a defesa da integração latino-americana na primeira década do século 2117. A 

ação sindical dos principais líderes cubanos dialoga diretamente com essa 

formulação política — e o ESNA foi a organização que mais bem traduziu essa 

estratégia no campo do movimento sindical do continente durante esse período. 

 
16 ALBERTI (2007) – pp 31  
17 A revisão sobre a literatura produzida a respeito da “Onda Rosa” deixará esse 
 protagonismo mais explícito no Capítulo 2 desta dissertação. A seção 2.3 abordará o papel de 
Cuba para esse processo.  
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Se tradicionalmente a história das Relações Internacionais procurou se 

concentrar na análise de documentos e tomadas de decisão de atores estatais, 

atualmente é inegável a contribuição que setores alheios aos Estados-nação 

podem produzir para a compreensão de determinados fenômenos. Patricia 

Clavin defende o conceito de transnacional como uma ferramenta adequada 

para investigar as características de organizações dessa natureza, por terem 

sido até o momento pouco estudadas por historiadores.  

“Como essas instituições realmente funcionam? A resposta a essa questão não é 

importante apenas para historiadores, mas também para estudiosos de relações 

internacionais que teorizam a respeito do papel e da eficácia das instituições 

internacionais num esforço para influenciar a política internacional do futuro.18”  

É a partir dessa compreensão e dessa expectativa de contribuir para os debates 

na academia e na organização dos trabalhadores da América Latina que serão 

expostas as Conclusões desta dissertação, espaço no qual também será 

elaborada uma reflexão sobre o futuro do movimento sindical em meio às 

profundas transformações da contemporaneidade. Como o advento de novas 

tecnologias, a desindustrialização acelerada e a ampliação da informalidade nos 

países em desenvolvimento têm afetado as relações do mundo do trabalho? 

Quais as perspectivas (em termos organizativos e estruturais) para as 

organizações sindicais na América Latina? Que erros foram cometidos pelo 

movimento sindical durante o advento da “Onda Rosa”? Como organizações 

similares ao ESNA se readequaram ao novo contexto geopolítico da América 

Latina, marcado pela ascensão de líderes conservadores? A trajetória da 

primeira década do ESNA é um instrumento valioso para analisar cada uma 

dessas questões — não de modo definitivo, mas sim para fomentar novas 

pesquisas e ampliar o conhecimento.        

 
18 CLAVIN (2005) – pp 424.  
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Capítulo 1 – Breve história da experiência regional do sindicalismo latino-

americano no Século 20 

O ESNA foi fundado em 2008, mas, para que se possa compreender o modo 

como as principais organizações sindicais da América Latina se organizam e se 

posicionam politicamente no século 21, faz-se necessário relatar, ainda que de 

modo breve, as experiências de entidades regionais de trabalhadores no 

decorrer do século 20 — mais especificamente a partir do término da Segunda 

Guerra Mundial, em 1945. Em nome de uma compreensão mais ampla sobre 

esse fenômeno, mais adiante serão discutidos determinados aspectos teórico-

conceituais do Regionalismo e da Integração Regional no continente, bem como 

o papel dos atores não estatais em todo esse processo. Este capítulo se 

concentrará tão-somente no aspecto histórico necessário para o trabalho aqui 

apresentado.  

Conforme Robert J. Alexander, pesquisador que trabalhou por mais de cinco 

décadas analisando o movimento sindical do Hemisfério Ocidental, a 

organização do trabalho na América Latina nunca existiu de forma isolada entre 

si ou em relação a organizações internacionais. “Desde sua criação, esses 

movimentos foram influenciados pelo que acontecia na Europa, onde os 

sindicatos obtiveram maior importância, antes de aparecem na América 

Latina”19. Tais organizações, ainda segundo Alexander, sempre tiveram como 

característica o estabelecimento de conexões internacionais. Inicialmente, junto 

a países fronteiriços; numa etapa posterior, em nível regional; por fim, 

participando de organizações sindicais internacionais.  

A contextualização a partir da Guerra Fria é necessária para a compreensão do 

modo como o movimento sindical da América Latina se organizou após a 

Segunda Guerra Mundial20. A dicotomia que se viu em nível mundial — na 

disputa geopolítica entre os blocos liderados por Estados Unidos e União 

Soviética — também estimulou a criação de dois campos de atuação para as 

centrais sindicais e entidades de representação de trabalhadores de todos os 

 
19 ALEXANDER (2009) – pp 12 
20 Para conhecimento das organizações sindicais latino-americanas da primeira metade do 
século 20, ver ALEXANDER (2009) – capítulos 1, 2 e 3.  
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continentes. Assim, alinhada à ideologia socialista e com o suporte de partidos 

comunistas de diversos países, estabeleceu-se em 1945 a Federação Sindical 

Mundial (FSM). Quatro anos depois, por iniciativa de entidades estadunidenses 

e britânicas, surgiria a Confederação Internacional de Sindicatos Livres (CIOSL), 

uma “organização partidária de colaboração de classes”21 e alinhada desde seu 

nascedouro à causa ocidental no embate bipolar, de acordo com o historiador 

Juan Alberto Bozza.  

A FSM foi fundada em Paris, em 3 de outubro de 1945, ainda sob o impacto da 

tragédia que se abateu por toda a Europa até poucos meses antes. Em fevereiro 

do mesmo ano, quando o conflito já caminhava para o fim, com a vitória dos 

Aliados, 204 organizações sindicais se reuniram na cidade de Londres 

(Inglaterra) para discutir os preparativos do congresso de fundação da 

Federação. No evento em Paris, 346 sindicalistas (vindos de 56 países) 

concretizariam a iniciativa de formar uma organização sindical de abrangência 

mundial, que definiu o francês Louis Saillant como seu primeiro secretário-

geral22. No momento de fundação, a FSM dizia representar 60 milhões de 

trabalhadores. Sua primeira Declaração de Princípios estabelecia, entre outros 

pontos, algumas diretrizes: 

- Organizar e unificar internamente os sindicatos do mundo;  

- Ajudar os trabalhadores a se organizarem, onde for necessário;  

- Lutar pela eliminação de todas as formas de fascismo;  

- Combater a guerra e suas causas, bem como trabalhar por uma paz estável;  

- Representar os interesses dos trabalhadores em todas as instituições 

internacionais23.  

 

Com o advento da Guerra Fria, as organizações sindicais da Inglaterra e dos 

Estados Unidos tentaram direcionar as ações políticas da Federação, condição 

que não foi aceita pela maioria de seus filiados. Diante desse impasse, em 1949, 

 
21 BOZZA, 2009 – pp 52 
22 DEV ROYE, 2015 – pp 11. Observação: trata-se de publicação com material histórico 

relevante, porém produzido pela própria FSM. 
23 PACHO, 2016 – pp 48. Observação idêntica à da nota acima.  
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com o apoio de dezenas de entidades sindicais que não participavam e/ou se 

desfiliaram da FSM, foi criada, em Bruxelas (Bélgica), a Confederação 

Internacional de Organizações Sindicais Livres (CIOSL), alinhada aos interesses 

do bloco capitalista, representando cerca de 50 milhões de trabalhadores24 

naquele momento. Segundo a historiadora Larissa Correa, a nova entidade 

passaria a reunir, em linhas gerais, sindicatos do bloco dos países capitalistas 

da Europa e da América do Norte, caracterizados por uma filosofia mais 

receptiva à política econômica dos Estados Unidos. De acordo com a 

pesquisadora, os líderes da CIOSL defendiam que trabalho e capital não 

deveriam necessariamente ser vistos como oponentes, “mas como parceiros no 

desenvolvimento econômico e social”25.  

Essa dicotomia entre a FSM e a CIOSL permaneceu como a tônica da disputa 

política travada pelas duas entidades durante toda a Guerra Fria — na realidade, 

mesmo depois da queda do Muro de Berlim e do fim da União Soviética essa 

rivalidade se manteve, com consequências e debates que adentraram pelo 

século 21 e que até hoje influenciam o sindicalismo internacional. Entre o final 

da década de 1940 e o princípio da década de 1950, FSM e CIOSL passaram a 

atuar de maneira mais localizada em cada continente. Na América Latina, coube 

aos comunistas o comando da Confederação de Trabalhadores da América 

Latina (CTAL), enquanto a Confederação Interamericana do Trabalho (CIT), que 

em pouco tempo seria substituída pela Organização Regional Interamericana de 

Trabalhadores (ORIT), veio a ser o braço das “organizações sindicais livres” na 

região.     

A CTAL, na realidade, foi criada antes da FSM, ainda em 1938. Sua fundação 

partiu da iniciativa da Confederação de Trabalhadores do México (CTM), 

entidade liderada por Vicente Lombardo Toledano, com apoio do governo de 

Lázaro Cárdenas26 e forte influência de agentes comunistas27. No decorrer da 

Segunda Guerra Mundial, a CTAL passou a ter uma linha política alinhada ao 

bloco soviético, condição que lhe permitiu participar do processo de fundação da 

 
24 CORRÊA, 2013 – pp 07.  
25 Idem – pp 08.  
26 ALEXANDER (2009) – pp 13 
27 BOZZA (2009) – pp 55 



14 
 

FSM, em 194528. No começo da década de 1950, seus dirigentes eram 

reconhecidos pelos governos latino-americanos como a principal referência 

sindical do continente, condição que levou os Estados Unidos a atuarem para 

neutralizá-los, em linha à sua Política Externa para a região. A influência do 

Departamento de Estado dos EUA e da Agência Central de Inteligência (CIA, 

conforme a sigla original em inglês) junto à CIOSL criou as condições para a 

criação da CIT, em 1948, substituída pela ORIT, em 1951.  

Larissa Correa e Juan Alberto Bozza atribuem à principal entidade sindical dos 

Estados Unidos, a Federação Americana do Trabalho e Congresso de 

Organizações Industriais (AFL-CIO, conforme a sigla original em inglês), a 

liderança nas articulações para influenciar o movimento sindical latino-americano 

no decorrer da Guerra Fria. Até hoje reconhecida por ser um importante ator 

político estadunidense, a AFL-CIO (criada em 1955, fruto da fusão entre a AFL 

e a CIO) recebeu recursos vultuosos do governo dos EUA, segundo os dois 

pesquisadores, para estabelecer uma nova organização na América Latina, 

desestabilizar as ações lideradas pelos comunistas e cooptar alguns de seus 

líderes. Conforme Bozza,  

“Neutralizar as tendências radicais e a influência comunista no movimento 

trabalhista latino-americano foi uma velha obsessão da Política Externa norte-

americana, que provinha das primeiras insinuações da Guerra Fria e do 

macarthismo. Por esse propósito, foram mobilizados fundos e programas 

administrados por agências governamentais, fundações, institutos e líderes do 

sindicalismo conservador da Federação Americana do Trabalho (AFL).29”  

De acordo com Robert J. Alexander, ao final da Segunda Guerra Mundial, a 

“grande maioria das organizações sindicais da América Latina estava sob o 

controle de comunistas ou de líderes simpáticos aos comunistas”30. Ele cita as 

principais entidades de trabalhadores do México, Colômbia, Costa Rica, 

Panamá, Cuba, Nicarágua, República Dominicana, Haiti e Equador como 

exemplos, além de destacar a influência da União Soviética sobre a CTAL, em 

 
28 Segundo Alexander (2009), pp 88, o Congresso preparatório para a fundação da FSM contou 

com dois dirigentes da CTAL. Meses depois, em Paris, o primeiro Secretariado eleito da 
Federação Sindical Mundial teve entre seus membros o mexicano Toledano.  
29 Idem – pp 55 e 56.  
30 ALEXANDER, 1961 – pp 43. 
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especial a partir de 1944, quando um congresso ocorrido em Cali (Colômbia) 

elegeu uma maioria de comunistas para seu Comitê Executivo31. No entanto, 

ainda na década de 1940 já era possível apontar correntes de oposição que se 

manifestavam contrárias ao ideário comunista32. A fundação da CIOSL em 1949 

resultou em uma alternativa concreta a esses grupos. 

Logo em seus primeiros anos de existência, a CIOSL adotou como política a 

formação de entidades regionais em todo o planeta. Na América Latina, a 

Confederação Interamericana do Trabalho (CIT), fundada em 1948, foi 

substituída três anos depois, em 1951, pela Organização Regional 

Interamericana de Trabalhadores (ORIT), que desde sua fundação contou com 

entidades sindicais dos Estados Unidos, do Canadá, do México, da Colômbia e 

de alguns países caribenhos. Segundo Larissa Correa, durante o auge da Guerra 

Fria a ORIT patrocinou escolas de treinamento de lideranças sindicais e destinou 

recursos para o desenvolvimento do “sindicalismo livre” na região33. De acordo 

com Alexander, em seus primeiros oito anos de existência a ORIT se consolidou 

como principal organização sindical latino-americana, conseguindo arregimentar 

grandes sindicatos em Cuba, no Haiti, Venezuela, Peru, Uruguai e Brasil34. Sua 

principal dificuldade no decorrer da década de 1950 se deu no diálogo com os 

peronistas, na Argentina. No entanto, seria a Revolução Cubana, ocorrida em 

1959, que apresentaria o maior desafio para os sindicalistas alinhados ao ideário 

da CIOSL.  

O levante liderado por Fidel Castro em Cuba resultou em mudanças drásticas na 

relação política dos Estados Unidos com a América Latina. O mundo do trabalho 

e as relações sindicais também refletiram as movimentações geopolíticas do 

início da década de 1960. Larissa Correa aponta a preocupação do presidente 

estadunidense John Fitzgerald Kennedy em conter o avanço do comunismo 

sobre a região, por intermédio do programa Aliança para o Progresso. Na esfera 

sindical, Kennedy designou a criação de uma estratégia direcionada às 

 
31 Idem.  
32 Em nenhum momento a CTAL foi capaz de atrair, por exemplo, líderes sindicais ligados a 
grupos católicos ou anarquistas. 
33 CORREA, 2013 – pp 14.  
34 Idem – pp 44 
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organizações latino-americanas, coordenada pela AFL-CIO35, em 1961, após o 

fracasso da invasão à Baía dos Porcos, em Cuba. Segundo a historiadora,  

“Tratava-se de um projeto que oferecia assistência técnica e financeira aos países 

aliados, buscando o desenvolvimento econômico-industrial, por meio da educação 

de base, reforma agrária, melhorias nas condições de habitação e saúde, 

estabilização dos índices de inflação e programas cooperativos”36.  

Juan Alberto Bozza também discorre a respeito desse momento histórico, 

apontando Kennedy como entusiasta de uma “diplomacia beligerante” para 

evitar o surgimento de outras revoluções semelhantes à que se viu em Cuba. 

Viu-se, de acordo com o historiador, “uma eficaz combinação na qual as práticas 

anticomunistas se conjugaram com o discurso da cooperação para o 

desenvolvimento”37. A partir dessa combinação, foram criados organismos 

específicos da Guerra Fria no campo trabalhista da América Latina.  

As evidências revelaram o acionar de um consórcio com um formidável poder de 

pressão e persuasão sobre instituições sindicais e regimes políticos embarcados na 

ofensiva anticomunista. [...] Os programas de ingerência e espionagem se valeram 

de fundações filantrópicas sustentadas por empresas multinacionais, universidades, 

centros de estudos políticos e institutos de capacitação de líderes sindicais 

‘democráticos’”38.     

A ofensiva dos “sindicatos livres” e do governo dos Estados Unidos resultou na 

perda de capital político e estrutural da CTAL. Em janeiro de 1964, durante uma 

conferência realizada em Brasília (Brasil), a Confederação foi oficialmente 

extinta. Na ocasião, a entidade só contava com sindicatos e federações 

representativos no México, Equador, Chile, Costa Rica e Uruguai39. Em seu 

lugar, as organizações comunistas latino-americanas decidiram fundar o 

Congresso Permanente de Unidade Sindical dos Trabalhadores da América 

Latina (CPUSTAL), com sede em Santiago (Chile). De acordo com Alexander40, 

sindicalistas cubanos (já sob o regime de Fidel Castro) e chilenos conduziram 

política e estruturalmente a nova entidade, que sucumbiria de modo 

 
35 CORREA, 2013 – pp 04.  
36 Idem. 
37 BOZZA, 2009 – pp 72 
38 Idem.  
39 ALEXANDER (2009) – pp 92 
40 Idem – pp 94 
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incontornável após o golpe militar contra o presidente do Chile, Salvador Allende, 

em 1973. Somente em 1991, durante o processo de esfacelamento da União 

Soviética, a Federação Sindical Mundial decidiu criar uma seção oficial para o 

continente americano e preencher a lacuna deixada pela CPUSTAL. A partir de 

2000, a FSM-América passou a ser conduzida pelo cubano Ramón Cardona, 

dirigente sindical que viria a ter grande protagonismo no processo de discussão 

e criação do ESNA.  

Com a perda de influência do sindicalismo atrelado às diretrizes da FSM, a ORIT 

se consolidou nas décadas de 1960, 1970 e 1980 como a principal organização 

regional da América Latina. Substituída em 2008 pela Confederação Sindical das 

Américas (CSA), ela é até hoje a mais longeva das entidades latino-americanas. 

Conforme Larissa Correa,  

“A ORIT manteve-se como a principal organização sindical das Américas 

congregando entidades de classe de caráter nacional, provenientes do México, 

Honduras, El Salvador, Panamá, Colômbia, Venezuela, Peru, Uruguai, República 

Dominicana e Brasil, além de países de língua inglesa e holandesa na região do 

Caribe e outras centrais sindicais de menor porte organizadas na Guatemala, Costa 

Rica, Equador, Bolívia e Argentina.41” 

Essa experiência da ORIT acabou servindo como modelo para a atuação do 

governo dos Estados Unidos e a da AFL-CIO na Ásia e na África a partir do final 

da década de 1960, segundo o historiador Thomas Field Jr42. Robert Alexander, 

no entanto, destaca que em meados da década de 1970 a ORIT passou por um 

forte processo de deslegitimação, por conta de sua proximidade desprovida de 

críticas em relação a regimes autoritários na América Latina. Somente em seu 

décimo congresso, realizado em Toronto (Canadá), em 1981, a entidade decidiu 

rever um conceito histórico em seu estatuto, passando a afirmar que o 

movimento sindical não deve ser apolítico. O documento vai além, ao afirmar 

também que a ORIT não deveria mais ter como suas prioridades a luta contra o 

comunismo, mas sim em prol da justiça social43. Apesar dessas novas 

definições, o caráter de colaboração de classes permaneceu como uma 

 
41 CORREA (2013) – pp 36. 
42 FIELD JR. (2018) – pp 330 
43 ALEXANDER (2009) – pp 155 e 157.  
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característica inalterada da organização. Conforme a pesquisadora Gabriela 

Noemí Scodeller,  

“Ideologicamente a ORIT defendeu um modelo de relação capital-trabalho que 

fomentava a colaboração de classes, a livre competência e a propriedade privada, 

e promoveu a existência de estruturas sindicais fortes e capazes de obter melhorias 

socioeconômicas para seus afiliados, sem questionar os limites do sistema 

capitalista.44”  

Essas particularidades da ORIT, da CPUSTAL e de suas respectivas 

organizações internacionais (CIOSL e FSM) tiveram repercussão no movimento 

sindical brasileiro. Para o objetivo deste trabalho, é necessário que se olhe com 

atenção para a maior das entidades sindicais do país, a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT)45. Em 1992, um ano após o término da Guerra Fria, a CUT 

decidiu se filiar à ORIT e à CIOSL, após amplos debates internos. No período 

seguinte, essa relação resultou em descontentamento junto a algumas correntes 

sindicais que atuavam no interior da central sindical brasileira. Duas dessas 

correntes viriam a liderar, na década seguinte, a fundação da Central dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB): a Corrente Sindical Classista 

(CSC), ligada ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB), e o Sindicalismo 

Socialista Brasileiro (SSB), ligado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB).  

CSC e SSB, na condição de correntes minoritárias dentro da CUT, defendiam 

que a central sindical se mantivesse sem filiação oficial a nenhuma das 

organizações internacionais. Uma vez derrotadas, ambas procuraram manter 

relações com a FSM, em consonância às deliberações de seus respectivos 

partidos. O metalúrgico brasileiro João Batista Lemos, testemunha das greves 

no ABC Paulista no final da década de 1970, ex-secretário sindical do PCdoB e 

um dos sindicalistas a conduzir o processo de fundação do Encontro Sindical 

Nossa América, relata como foi esse processo: 

Naquele momento [1992] já era nítido o enfraquecimento do movimento socialista 

na Europa. Eu tenho a informação de que pouco antes dessa data a CUT chegou a 

discutir sua filiação junto à FSM. A derrubada do Muro de Berlim fez com que eles 

 
44 SCODELLER (2017) – pp 214.  
45 As informações aqui destacadas sobre a Política de Relações Internacionais da CUT têm 
como referência o texto de COSTA (2003).  
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mudassem de estratégia. Ao mesmo tempo, a FSM foi se enfraquecendo. A CUT 

acabou se aproximando das forças sociais-democratas e influenciou outras centrais 

sindicais do continente (a CUT-Chile e a CUT-Colômbia seguiram o mesmo 

caminho). [...] Mesmo dentro da CUT, nós, enquanto sindicatos da CSC, decidimos 

que iríamos nos filiar à FSM, pois ela aceitava esse tipo de filiação”. 46   

Da mesma forma, Joílson Cardoso, professor da rede pública do Rio de Janeiro, 

secretário sindical do PSB, membro da Executiva Nacional do partido e 

secretário-geral da SSB, descreve como foi a repercussão da filiação da CUT à 

CIOSL e à ORIT: 

“Foi algo que nos assustou, algo que gerou uma divergência no campo político. Não 

concordamos, pois era uma filiação a uma entidade que considerávamos 

antagônica ao sindicalismo classista47. Na ocasião nós nos pronunciamos, dentro e 

fora da CUT. Houve uma forte oposição, pois no nosso entender a CIOSL sempre 

foi uma entidade ligada ao capital e contrária ao socialismo.” 48  

As diferentes concepções no campo internacional foram apenas uma das várias 

razões que levaram a CSC e a SSB a deixar a CUT e a fundar uma nova central 

sindical, a CTB, no final de 200749. Questões de sua burocracia interna e uma 

série de contradições em relação ao papel do movimento sindical durante o 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) foram fundamentais para essa 

decisão50, mas é necessário dar o devido destaque à atuação internacional para 

que seja possível entender por que a maior entidade sindical do Brasil em 

nenhum momento fez parte do ESNA. Com a saída definitiva de duas de suas 

correntes sindicais ligadas à FSM, a CUT ratificou suas filiações em nível 

regional e mundial sem grandes contradições internas ou protestos mais 

veementes.  

 
46 LEMOS, João Batista. Entrevista 1 [janeiro 2020]. Entrevistador: Fernando Damasceno. Rio 

de Janeiro, arquivo MP3 (70 min). 
47 O sindicalista refere-se à concepção marxista-leninista de organização dos trabalhadores, 

baseada na ideia de que a luta econômica deve estar articulada com a luta política, em 
contraponto ao modelo de sindicalismo “livre” ou “de negócios” difundido pelas organizações 
filiadas à CIOSL (entre 1949 e 2006) e à CSI (desde 2006). 
48 CARDOSO, Joílson. Entrevista 4 [fevereiro 2021]. Entrevistador: Fernando Damasceno. São 
Paulo (via videoconferência), arquivo MP3 (45 min). 
49 A fundação da CTB não se concretizou apenas a partir da união dessas duas correntes 
sindicais. Centenas de sindicatos de trabalhadores Rurais e Marítimos, sem conexões formais 
a partidos políticos ou organizações internacionais, foram fundamentais para a criação dessa 
central sindical. 
50 Para uma descrição mais completa sobre o processo de fundação da CTB, ler BERTOLINO 
(2020). 
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Em 2006, a CIOSL foi refundada e passou a ser reconhecida como 

Confederação Sindical Internacional (CSI). Dois anos depois, a ORIT passaria 

por um processo semelhante, transformando-se na Confederação Sindical das 

Américas (CSA). A CUT até hoje permanece filiada às duas organizações. Da 

mesma forma, desde sua fundação, em 1991, a Força Sindical — segunda maior 

central sindical brasileira e historicamente antagônica aos cutistas — é filiada no 

campo internacional às entidades que defendem o “sindicalismo livre”.     
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Capítulo 2: Regionalismo, atores não estatais, “Onda rosa” e a integração 

latino-americana: conceitos para o debate  

Pesquisar e escrever a respeito da dimensão e das particularidades do 

Regionalismo e da Integração Regional para as Relações Internacionais ganhou 

relevância nas últimas quatro décadas, com o impacto da globalização e da 

constituição de blocos de nações como a União Europeia, o Mercosul (Mercado 

Comum do Sul) e a Liga Árabe. Cabe também mencionar que há poucos 

consensos sobre Regionalismo entre os teóricos, em especial no que diz respeito 

à categorização de suas diferentes vertentes e ao momento histórico no qual 

surgiram as primeiras iniciativas de constituição de blocos regionais. 

Andrea Bianculli51 destaca que até a década de 1990 houve poucos estudos 

abrangentes sobre Regionalismo. Além do advento da globalização, o fim da 

Guerra Fria e a ascensão do neoliberalismo em diversas partes do globo 

alavancaram novos estudos a respeito do tema. Conforme aponta Nicola 

Phillips52, a profusão de iniciativas regionais na última década do século 20 é um 

projeto avalizado pelo governo dos Estados Unidos devido às “possibilidades 

oferecidas para fortalecer os fundamentos ideológicos e estruturais da 

hegemonia norte-americana”. Ainda a respeito dos debates acadêmicos mais 

amplos sobre Regionalismo, Andrew Hurrell argumenta que é possível definir 

organizações regionais por uma gama de critérios, entre eles os geográficos, 

culturais, étnicos, raciais, religiosos, históricos, econômicos e políticos53. O 

historiador é enfático na defesa do uso das teorias clássicas de Relações 

Internacionais para o aprimoramento do debate sobre Regionalismo.  

Por sua vez, o cientista político Fredrik Söderbaum destaca que, em termos 

históricos, “o estudo de regiões e de integração regional focou fortemente na 

transferência de soberania e na unificação política entre organizações regionais 

de atores estatais”54. Este trabalho tem como objeto de estudo uma organização 

transnacional formada por agentes não estatais da América Latina. Há pouca 

literatura sobre Regionalismo que não tenha como foco os governos nacionais e 

 
51 BIANCULLI, 2014 – pp 01.  
52 PHILLIPS, 2003 – pp 331.  
53 HURREL, 1995 – pp 333. 
54 SÖDERBAUM, 2013 – pp 10.  
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os blocos regionais por eles formados, mas existem muitos trabalhos a respeito 

de iniciativas integracionistas nas Américas. Söderbaum reúne em sua obra 

quatro elementos que merecem particular destaque por dialogar diretamente 

com a proposta aqui levantada: (1) uma forte crítica à ênfase que usualmente é 

atribuída ao papel dos Estados e suas diversas relações em nível global (“isso 

conduz a uma frágil e superficial contextualização de ‘espaço regional’”55); (2) o 

resgate de experiências regionais prévias à Segunda Guerra Mundial e ao 

advento da Guerra Fria56; (3) a errônea identificação da União Europeia como 

modelo de Regionalismo ideal para o restante do planeta; (4) a importância do 

papel que os atores não estatais podem desempenhar em uma conjuntura cada 

vez mais complexa: 

“O ponto é que o cenário político e institucional está sendo fundamentalmente 

transformado e precisa ser repensado em termos de mais complexas e mais 

diversas estruturas políticas, nas quais o Estado é ‘desarticulado’, reorganizado e 

assume diferentes funções, nas quais os atores não estatais também contribuem 

em vários níveis e escalas.57” 

Para otimizar o debate aqui proposto nesta revisão teórico-conceitual, este autor 

procurou estabelecer como referência — sempre que houver tal necessidade — 

as terminologias sobre Regionalismo propostas por Söderbaum, reunidas na 

tabela abaixo pelo próprio pesquisador, conhecido por sua vasta contribuição ao 

tema58: 

 

 Antigo 

Regionalismo 

Novo Regionalismo Regionalismo 

Comparado 

 

 

 

Contextualização 

 

 

- Guerra Fria  

- Mundo bipolar 

 

 

- Pós-Guerra Fria 

- Globalização e 

Neoliberalismo 

- Ordem Mundial multipolar 

e multicomplexa  

- Guerra ao Terror 

- Crise Financeira 

- Ascensão do BRICS e de 

outras forças emergentes 

 
55 Idem – pp 11. 
56 SÖDERBAUM, 2015 – pp 05.  
57 SÖDERBAUM, 2013 – pp 12. 
58 SÖDERBAUM, 2015 – pp 23. 
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Ligações entre 

modos de 

governança 

nacionais, 

regionais e globais 

 

Nacionalismo 

brando (na 

Europa) ou 

Nacionalismo 

Avançado (no 

Sul) 

 

 

Resistir, atenuar ou avançar 

com a globalização 

econômica 

- Mundos regionais 

- Pós-hegemônico, pós-

neoliberal, Regionalismo 

Heterodoxo 

- Regiões como parte de 

uma governa global em 

vários níveis 

 

 

Setores, atores e 

formas de 

organização 

- Setor 

específico 

- Foco nos 

Estados 

- Regionalismo 

formal 

- Regionalismo 

rígido 

- Multisetorial 

- Atores estatais versus 

atores não-estatais 

- Regionalismo versus 

Regionalização 

- Formal versus informal 

- Rígido versus maleável 

- Setores específicos e 

multisetoriais 

- Estatal e não-estatal 

- Múltiplas formas de 

organização e composição 

 

 

Ontologia 

- Integração 

regional 

- Organizações 

regionais (e 

subsistemas) 

- Claras linhas 

de fronteira 

regionais 

- Pluralismo ontológico, 

confusão e desacordos 

- Regionalismo 

- Regionalização 

- Organizações regionais 

- Regiões porosas e 

sobrepostas 

- Pluralismo conceitual 

(mas não confusão) 

- Pluralismo ontológico 

- Regiões, Regionalismo, 

redes regionais, 

governança regional 

 

 

Epistemologia 

- Dominância 

positivista, 

racionalista e 

materialista (e 

algum 

estruturalismo 

no Sul) 

- Racionalismo versus 

Construtivismo versus Teoria 

Crítica 

- Materialismo versus 

ideias/identidades 

- Conflito epistemológico 

 

 

- Pluralismo 

epistemológico 

- Diálogos emergentes 
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Metodologia 

 

 

 

- Foco na 

Europa 

- Comparação 

rígida 

- Especialização regional 

(Paroquialismo) versus 

Universalismo 

(eurocentrismo) 

- Comparação de estudos de 

casos paralelos ou estudos 

quantitativos 

- Pouco diálogo entre 

estudos da União Europeia e 

Regionalismo em RI e EPI 

 

 

- Aumento na comparação 

- Ascensão do 

Regionalismo Comparativo 

não-eurocêntrico (melhor 

sensibilidade contextual e 

menos rigidez conceitual) 

 

De fato, um trabalho que se propõe a dialogar com o histórico das experiências 

regionais na América Latina não pode ignorar o advento do pan-americanismo, 

gestado ainda em meados do século 19 — bem como sua profunda influência 

sobre organizações globais. Juan Pablo Scarfi define o continente como pioneiro 

“em promover relevantes contribuições para a aproximação continental e 

global”59. Ideias baseadas em solidariedade, cooperação e neutralidade 

influenciaram até mesmo a constituição da Liga das Nações, em 1919, após a 

Primeira Guerra Mundial. Ao fazer um histórico da experiência acumulada pelos 

latino-americanos, Söderbaum cita a importância do ideário de Simon Bolívar 

para destacar que “a luta pela independência na América Latina no começo do 

século 19 fez surgir um senso de unidade, conduzindo ao pan-americanismo e 

inspirando o Regionalismo durante os séculos 20 e 21”60. Andrea Bianculli 

também menciona o “libertador” e seu projeto de “criação de um bloco para unir 

os novos países e garantir sua independência”61. A autora afirma ainda que o 

advento do pan-americanismo, por influência da política externa dos Estados 

Unidos para o continente, pode ser identificado como a origem do sentimento 

anti-imperialista que até os dias atuais permeia grande parte da população da 

região62.  

 
59 SCARFI, 2018 – pp 01.  
60 SÖDERBAUM, 2015 – pp 09 
61 BIANCULLI, 2014 – pp 03 
62 Idem – pp 04.  
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2.1– Atores não estatais e regionalismo 

Os debates teóricos sobre Governança Global apresentam boas contribuições 

para a análise do Regionalismo e da participação de atores não estatais em 

iniciativas dessa natureza ao redor do planeta. O cientista político James 

Muldoon afirma que no século 21 a governança global é — e permanecerá — 

caracterizada pela ascensão de três fatores: (1) a multipolaridade e a 

descentralização das autoridades; (2) a busca por estabilidade, responsabilidade 

e ordem; (3) a atualização por meio de novas instituições, regimes e 

organizações63. Ao se referir aos atores não estatais, o autor os qualifica como 

“intermediários essenciais para unir os mais diversos componentes dos sistemas 

sociais”64.  

Esse debate ainda é pouco frequente no campo das Relações Internacionais. 

Para torná-lo mais palpável, Margaret Karns, Karen Mingst e Kendall Stiles 

categorizaram os sete tipos de atores não estatais reconhecidos pelos teóricos 

da governança global: (1) Organizações Não-Governamentais (ONGs); (2) 

Redes e Coalizões transnacionais; (3) Comunidades de Especialistas; (4) 

Corporações Multinacionais; (5) Movimentos Sociais; (6) Fundações e Think 

Tanks; (7) Grupos e Redes de Terroristas, Criminosos e Traficantes65. Em geral, 

as organizações sindicais são associadas a movimentos sociais. Em nível global, 

a Organização Internacional do Trabalho (OIT), com seu caráter tripartite 

(formado por representantes de governos, empresas e trabalhadores), é o objeto 

mais didático para exemplificar de que maneira essa relação ocorre. Conforme 

o pesquisador Daniel Maul, para a OIT, “o princípio do tripartismo se constituiu 

em uma ferramenta para assegurar sua sobrevivência, se afiançar em diversos 

contextos nacionais e chegar melhor à opinião pública de seus Estados 

membros”66.  

Muldoon argumenta que esse modelo, no qual os atores não estatais têm 

participação efetiva na governança global e regional, é uma herança da 

arquitetura desenhada no decorrer da Guerra Fria, cujo resultado veio a se tornar 

 
63 MULDOON, 2004 – pp 07.  
64 Idem, pp 08.  
65 KARNS, MINGST & STILES, 2015 – pp 242.  
66 MAUL (2019) – pp 45 
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um modelo para o que o autor chama de “Estado de bem-estar moderno”, 

alicerçado em três setores: o público (formado por Estados e seus governos); o 

privado (formado por mercados e empresas); e a sociedade civil (formada por 

ONGs e voluntários individuais)67. A globalização, ainda segundo Muldoon, 

garantiu a participação desse terceiro grupo, a pluralização das relações 

internacionais e uma ampla mudança na forma de se fazer política no século 21. 

“Organizações da sociedade civil se tornaram poderosos atores internacionais 

também. Elas desenvolveram estruturas transnacionais sofisticadas que lhes 

permitiram coordenar esforços em áreas como Direito, Serviços e 

desenvolvimento de políticas”68.   

Ao analisarem de que maneira as iniciativas regionais influenciaram a 

governança global nas últimas décadas, Karns, Mingst e Stiles identificam uma 

função complementar em todo o planeta. “Em diversas partes do mundo, as 

atividades das organizações regionais complementaram a ação das 

organizações globais, seja por meio da divisão ou da sobreposição de 

responsabilidades”69. Muldoon novamente inclui no debate os atores não 

estatais, ao destacar que “as mudanças nas relações entre Estados, mercados 

e sociedade civil foram significativas. A rígida e hierárquica burocracia das 

instituições do sistema internacional foi desmantelada ou reinventada e esse 

processo abriu espaço para atores não estatais e instituições privadas”70. 

Riggirozzi e Tussie dialogam com esses autores, ao se referirem 

especificamente à América Latina. Segundo elas, esse processo não pode ser 

visto simplesmente como resposta às políticas neoliberais e ao colapso da 

influência dos Estados Unidos sobre a região. Trata-se de “uma manifestação da 

‘repolitização’ do continente, por meio de novas políticas ou projetos regionais, 

nos quais os Estados, os movimentos sociais e outros líderes interagem e 

constroem um novo entendimento a respeito do espaço regional”71. A 

historiadora Patricia Clavin acrescenta um elemento que contribui para esse 

debate, ao afirmar que o transnacionalismo é fundamental para se compreender 

 
67 MULDOON, 2004 – pp 152.  
68 Idem, pp 202.  
69 KARNS, MINGST & STILES, 2015 – pp 234. 
70 MULDOON, 2004 – pp 209. 
71 RIGGIROZZI & TUSSIE, 2012 – pp 03. 
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o desenvolvimento da arquitetura internacional do mundo moderno72. Trata-se, 

de acordo com a autora, de uma forma efetiva de “explorar conexões”73.  

Os estudos mais recentes de Fredrik Söderbaum trazem elementos que 

contribuem sobremaneira para a associação entre Regionalismo e o papel dos 

atores não estatais. Em um artigo publicado em 2019,74 ele defende que 

qualquer debate sobre esse tema deveria envolver “uma rica variedade de atores 

da sociedade civil, resultando num processo de regionalização formal e informal 

em vários campos da política contemporânea”75. Para tanto, o “repensar” 

proposto no título do artigo deve ser amplo o bastante para discutir amplos 

aspectos da política global, tais como segurança internacional, comércio, 

desenvolvimento e meio ambiente, entre outros que vierem a ser pautados, a 

partir de quatro premissas: (1) características da história regional; (2) 

Regionalismo comparado; (3) Espaço regional; (4) compreensão do conceito de 

região a partir de uma perspectiva global. 

Söderbaum entende que o Regionalismo tradicionalmente analisado pelo viés 

e/ou pelos interesses dos atores estatais precisa ser superado. O autor chega a 

definir como uma “obsessão” a relação engessada entre Espaço Nacional e 

Estado para que temas relacionados à Integração Regional sejam aprofundados. 

“É preciso pensar em termos mais complexos, por meio de estruturas políticas 

de multiníveis, nas quais o Estado é ‘desagregado’, reorganizado e assume 

diferentes funções, com a contribuição de atores não estatais”76, diz. Para ele, a 

construção de uma região não é um processo harmonioso, mas sim composto 

por elementos de integração e desintegração, criados a partir de bases materiais 

e imaginárias, protagonizados por projetos sociais e políticos77. 

Em linhas gerais, Söderbaum qualifica o Regionalismo do século 21 como algo 

muito distinto de suas fases pioneiras. “Por exemplo, nas décadas de 1980 e 

1990 era possível questionar a prevalência e a relevância do Regionalismo”78, 

 
72 CLAVIN (2005) – pp 424.  
73 Idem – pp 427.  
74 “Rethinking Regionalism in the 21st Century” 
75 Idem – pp 2. 
76 SÖDERBAUM, 2018 – pp 35. 
77 Idem – pp 42.  
78 SÖDERBAUM, 2019 – pp 30. 
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argumenta. Hoje, diz ele, trata-se de um fenômeno que compõe a política global. 

Como tal, “se tornou altamente complexo, com múltiplas interações entre atores 

estatais e não estatais, instituições e processos”79. No aspecto metodológico (ver 

Tabela 1), o autor define o atual estágio como Regionalismo Comparado, com 

um importante componente: o Estado permanece como um ator da mais alta 

relevância, mas suas transformações passam a sofrer influência direta — por 

diferentes caminhos e direções — dos atores não estatais. A análise a respeito 

do ESNA e da história recente do sindicalismo regional na América Latina vai ao 

encontro dessa abordagem, de modo a contribuir para a argumentação dos 

autores aqui citados.   

2.2 – A “Onda Rosa” e a fundação do ESNA 

Assim como no debate mais amplo sobre Regionalismo, as discussões travadas 

a respeito do processo de integração na América Latina também não contam 

com terminologias consensuais. Como consequência da chamada “Onda Rosa”, 

as iniciativas de regionalização que emergiram nos primeiros anos do novo 

século se transformaram em um fenômeno caracterizado ora como “pós-liberal”, 

ora como “pós-hegemônico”. Seja qual for a denominação, é possível encontrar 

características semelhantes nas análises. Pedro da Motta Veiga e Sandra Rios 

defendem que o Regionalismo pós-liberal (baseado em uma agenda 

integracionista e de cunho desenvolvimentista) surgiu em contraposição à 

tendência neoliberal dos anos 1990. Tratava-se de “uma nova ordem de 

prioridades e uma nova agenda diretamente relacionada ao deslocamento para 

a esquerda do eixo de poder político em diversos países da região”80.  

As crises econômicas que afetaram a América Latina durante a primeira década 

do século 21 tiveram reflexo incontestável no modelo de Regionalismo praticado 

durante esse período. Veiga e Rios mencionam a desvalorização cambial no 

Brasil em 1999 e a histórica crise que acometeu a Argentina, em 200181, como 

exemplos concretos. Riggirozzi e Tussie citam também a crise mundial de 2008 

como um fenômeno de grande influência sobre governos e atores não estatais 

da região, capaz de gerar “novos questionamentos sobre o que influencia o 

 
79 Idem. 
80 VEIGA & RIOS, 2007 – pp 07.  
81 Idem – pp 16.  
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desenvolvimento regional”82. Em períodos de graves crises como essas, 

diversos atores viram a necessidade de se repensar o que é, concretamente, o 

espaço regional. Segundo as autoras, não se tratava mais apenas da definição 

de determinadas fronteiras para a formação de um bloco. “O que a região 

significa para atores estatais e não estatais pode ser significado e ressignificado 

como motivações, interesses, ideias, narrativas e políticas econômicas”83. 

Bianculli fala em “exaustão”84 do modelo anterior, atrelado ao neoliberalismo. 

Riggirozzi e Tussie vão além e definem a formação de blocos como a Alternativa 

Bolivariana para as Américas (ALBA) e a União de Nações Sul-Americanas 

(UNASUL) como projetos capazes de reformular a noção existente de 

regionalismo e que resultam “na desconstrução da região e na reconstrução de 

regiões como espaço, ou arenas, para debate e ação”85.  

José António Sanahuja elaborou uma lista com seis características que definem 

de modo abrangente o modelo de Regionalismo aplicado no continente durante 

a chamada “Onda Rosa”: (1) a predominância de uma agenda política, em 

detrimento da priorização de pautas econômicas; (2) o retorno da agenda 

desenvolvimentista; (3) a promoção de uma agenda integracionista e o 

alinhamento à política de cooperação Sul-Sul; (4) o compromisso com a 

promoção de um tipo de integração regional de cunho social; (5) investimentos 

em infraestrutura e na articulação do comércio regional; (6) a legitimação da 

participação de atores sociais no processo de integração regional86. Como 

consequência desse processo, José Luiz Briceño e Andrea Ribeiro Hoffmann 

afirmam87 que o livre-comércio perdeu sua centralidade no Regionalismo, dando 

passagem a agendas como políticas sociais, segurança, defesa, infraestrutura e 

energia. Os mesmos autores ainda destacam o papel desempenhado por líderes 

como Hugo Chávez88, no sentido de influenciar os países da região a criar novos 

modelos de integração, sustentados pela abundância de petrodólares 

disponíveis para empréstimos e investimentos no continente durante a primeira 

 
82 RIGGIROZZI & TUSSIE, 2012 – pp 01.  
83 Idem – pp 02.  
84 BIANCULLI, 2014 – pp 07. 
85 RIGGIROZZI & TUSSIE, 2012 – pp 08.  
86 SANAHUJA, 2010 – pp 22 e 23.  
87 BRICEÑO & HOFFMAN, 2015 – pp 06.  
88 Idem, pp 04.  
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década do século 21. Segundo Gabriel Boff Moreira, a formação do bloco 

denominado como Petrocaribe foi a “principal expressão econômica-comercial 

na área energética da diplomacia petroleira da Venezuela”89.  

Veiga e Rios, que denominam a experiência regionalista dos anos 1990 na 

América Latina como “regionalismo aberto”, apoiado em políticas liberalizantes90, 

apontam — como já mencionado acima — a Economia como fator essencial para 

a mudança de modelo da década seguinte, mas destacam também que é 

sobretudo na arena política que essa transformação ocorre. Segundo os autores, 

os alicerces da ALBA, por exemplo, têm essa premissa, cuja principal vertente 

“desloca não apenas o foco da agenda dos temas econômicos para as questões 

culturais, sociais e políticas”91, mas passa a atribuir aos movimentos sociais da 

região um papel de protagonista das mudanças. Boff Moreira afirma que a ALBA 

foi o meio pelo qual a Venezuela “procurou desenvolver um conceito novo de 

integração regional, como alternativa aos processos dos anos 1990, centrados 

no livre-comércio”92. A crise desse modelo e a perspectiva de se construir opções 

diferentes daquelas estabelecidas no final do século empoderam determinados 

atores não estatais (como as organizações sindicais, foco deste trabalho), 

permitindo-lhes atuar em novos patamares, junto a certas esferas de poder e de 

instâncias governamentais, em virtude da “necessidade de participação no 

processo de grupos sociais que teriam sido excluídos dos modelos liberais de 

integração.93” Francisco Doratioto e Carlos Vidigal destacam como, em meados 

de 2011, o recém-eleito governo da presidenta Dilma Rousseff enxergava essa 

estratégia:  

“Ciente de que o novo governo deveria preservar as conquistas dos últimos anos e 

a base sólida de realizações do governo Lula, [o chanceler Antônio] Patriota 

considerou o Brasil preparado para enfrentar desafios nas áreas econômica, 

financeira, comercial e ambiental, por meio do envolvimento com o setor privado, 

com sindicatos e com a sociedade civil”94. 

 
89 MOREIRA, 2018 – pp 130.  
90 VEIGA & RIOS, 2007 – pp 10. 
91 Idem, pp 20.  
92 MOREIRA, 2018 – pp 130. 
93 VEIGA & RIOS, 2007- pp 28.  
94 DORATIOTO, 2014 – pp 129.  
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Esse tipo de desafio, em áreas tão distintas quanto relevantes, de fato exigia a 

participação de diferentes setores da sociedade. Por mais que determinados 

grupos não compactuassem com as iniciativas desses governos que 

protagonizaram a “Onda Rosa”, seu alcance obrigou-os a estabelecer canais de 

diálogo efetivos em nível nacional e transnacional. De acordo com Steven 

Levitski e Kenneth Roberts, em 2009 cerca de dois terços dos latino-americanos 

viviam em países com governos “inclinados à esquerda”. Esse giro, definido 

como “sem precedentes” pelos autores, teve tal dimensão que afetou até mesmo 

países que mantiveram líderes conservadores durante a primeira década do 

século 21, como México, Colômbia, Peru e Costa Rica95.  

Para Fabrício Pereira da Silva, a “Onda Rosa” foi um “processo sociopolítico 

único”, porém com especificidades locais96. A partir desse raciocínio, o autor 

defende, por exemplo, que as ações políticas dos governos da Bolívia e da 

Venezuela diferem das iniciativas adotadas no Brasil, no Chile ou no Uruguai. 

Há, também, uma peculiaridade: o movimento se deu após uma década de 

expansão das políticas neoliberais por toda a América Latina, no decorrer dos 

anos 1990. Entre outras características, esse momento histórico foi marcado 

pelo enfraquecimento de movimentos sociais na região e pela submissão das 

regras impostas por organismos como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e 

o Banco Mundial. Levitski e Roberts dizem que esse fenômeno levou a esquerda 

na região a ser quase “varrida do mapa” nos anos seguintes ao fim da Guerra 

Fria: “Com o movimento operário recluso e com a exclusão de alternativas 

revolucionárias, históricos rivais do liberalismo tiveram que aceitar as reformas 

de mercado”97.   

2.3 – Cuba, integração regional e a formulação política do ESNA 

A fundação do ESNA e o período de análise deste trabalho abordam um período 

peculiar da recente história política de Cuba: os anos de Raúl Castro como 

principal liderança governamental do país (2008-2018). Analisar a Política 

Externa cubana no decorrer dessa década é fundamental para que se possa 

compreender o papel desempenhado por seus líderes sindicais em fóruns de 

 
95 LEVITSKI e ROBERTS (2011) – pp 01.  
96 PEREIRA DA SILVA (2015) – pp 02.  
97 LEVITSKI e ROBERTS (2011) – pp 03.  
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debate, na relação com líderes internacionais e na condução de organizações 

sociais transnacionais como o ESNA, dada a relação estreita entre a Central dos 

Trabalhadores de Cuba (CTC) e o Partido Comunista Cubano (PCC).  

A constituição da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos 

(CELAC), em 2013, se tornou a maior conquista de Cuba — em termos regionais 

— durante a era Raúl Castro como “comandante-em-chefe” do país. Os acordos 

com Barack Obama e os Estados Unidos, iniciados em dezembro de 2014, têm 

maior relevância global, mas ambos, analisados em perspectiva, atestam a 

capacidade da diplomacia cubana ao longo da década citada98. Para o 

pesquisador John Kirk, a base da Política Externa de Cuba nesse período teve 

três características principais: a diversificação das relações econômicas, a 

tentativa de reestabelecer um diálogo efetivo com os Estados Unidos e o 

fortalecimento de suporte diplomático (em nível regional e global) por meio da 

participação ativa em organizações internacionais99.  

Essa participação ativa permeia a análise da chamada “Onda Rosa”. Para 

António Romero, a diplomacia cubana foi capaz de contar com o apoio de 

praticamente todos os países da América Latina durante o processo de 

constituição da CELAC, no sentido de que a nova organização “não teria caráter 

verdadeiramente regional se não permitisse uma participação efetiva de todos 

os países do Caribe”100. Apesar da influência da Revolução Cubana sobre a 

esquerda do continente desde 1959, tal política é relativamente recente. De 

acordo com Andrés Serbin, até o fim da União Soviética a integração regional 

não era prioridade. A mudança de estratégia se deu a partir do chamado 

“Período Especial”, na década de 1990, quando “o modelo econômico cubano 

mostrou claros problemas estruturais, que urgentemente precisavam ser 

endereçados para que seu sistema político pudesse sobreviver”101. Diante do 

novo cenário, a diplomacia cubana não se furtou em usar suas credenciais 

 
98 KIRK (2018), pp 15, recorda dois outros grandes feitos da diplomacia cubana nesse período: 
a mediação no diálogo pela paz entre o governo da Colômbia e as Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia (FARC), em 2016, e a reunião entre o Papa Francisco e o 
Patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, Kirill, no mesmo ano.  
99 Idem – pp 03.  
100 ROMERO (2015) – pp 116.  
101 SERBIN (2018) – pp 78. 
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revolucionárias para defender a integração latino-americana contra o anti-

imperialismo102. 

Em comparação à aproximação com os países da América Latina ao final da 

Guerra Fria, John Kirk e Michael Erisman consideram que a Política Externa de 

Cuba no decorrer da “Onda Rosa” foi “muito mais pragmática e menos 

extravagante”103. Segundo os autores, “essa característica não deveria ser 

particularmente surpreendente se considerarmos que Raúl dedicou a maior parte 

de sua carreira ao Exército, onde a análise de riscos e de custo-benefício 

costuma ser a norma para as tomadas de decisão”104. Para Andrés Serbin, Cuba 

se valeu nessa aproximação de uma análise a respeito das prioridades da 

Política Externa dos Estados Unidos na primeira década do século 21. “Depois 

do fim da Guerra Fria e especialmente depois do 11 de setembro de 2001, os 

EUA reorientaram suas prioridades estratégicas e passaram a prestar menos 

atenção na América Latina”105. Essa brecha, segundo o autor, levou a uma 

diminuição da capacidade de Washington interferir em sua tradicional zona de 

influência.   

Gabriel Boff Moreira aponta também como o governo venezuelano, após a 

chegada de Hugo Chávez ao poder, foi fundamental para que a integração 

regional defendida pelos cubanos resultasse em iniciativas práticas. Segundo o 

autor, durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2007-

2010) o Brasil passou a atuar em linha com esse ideário.  

“A perspectiva brasileira se baseava na concepção, muito próxima da linha chavista, 

de que, no processo de conformação de um mundo multipolar e de possível 

deslocamento do centro do capitalismo mundial para a Ásia, a América do Sul 

deveria trabalhar decididamente em favor de sua integração, se desejasse 

constituir-se em polo do sistema mundial”106.   

Ao participar da criação de organizações regionais estatais (como a CELAC) e 

não estatais (como o ESNA) na América Latina, Cuba apostou em ambientes de 

cooperação e concertação de interesses, dadas as diferenças profundas 

 
102 Idem.  
103 ERISMAN e KIRK (2018) – pp 272. 
104 Idem. 
105 SERBIN (2018) – pp 81.  
106 MOREIRA, Gabriel Boff (2018) – pp 189.  
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existentes entre os membros de cada um desses grupos. Para José António 

Sanahuja107, a “unidade na diversidade” proposta pelos cubanos considerou a 

formulação de “acordos e estratégias comuns até onde permitisse a pluralidade 

de visões políticas, econômicas e sociais” dos países envolvidos. Mesmo com o 

pragmatismo de Raúl Castro, Cuba continuava como um símbolo do sentimento 

contrário à política dos Estados Unidos na região108. Kirk, no entanto, nota que 

o enfraquecimento da “Onda Rosa” — simbolizado pela morte de Hugo Chávez, 

em 2013, na Venezuela, pela vitória de Maurício Macri, na Argentina, em 2015, 

e pelo impeachment de Dilma Rousseff, em 2016 — resultou em proporcional 

declínio no suporte dado ao governo de Cuba por nações da América Latina109. 

A despeito dessa constatação, o ideário da integração regional se manteve 

presente em todas as declarações oficiais das sete edições realizadas pelo 

ESNA, bem como em inúmeros documentos elaborados por sua Coordenação 

ao longo de sua primeira década de existência.   

  

 
107 SANAHUJA (2014) – pp 93.  
108 SERBIN (2018) – pp 90.  
109 KIRK (2018) – pp 16.  
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Capítulo 3 – História do Encontro Sindical Nossa América 

A primeira reunião com vistas à criação de uma nova organização regional 

sindical latino-americana ocorreu em 2001, na cidade de Porto Alegre (RS), 

durante a edição inaugural do Fórum Social Mundial (FSM). Era um momento no 

qual a esquerda do continente se rearticulava em torno da ideia de que “outro 

mundo é possível”110, em consonância a movimentos internacionais mais amplos 

e de caráter antineoliberal — e em contraponto ao Fórum Econômico de Davos, 

na Suíça. “Já naquela ocasião, conversamos sobre montar ou não uma central 

sindical na América Latina. O [presidente Hugo] Chávez naquele momento 

defendia a criação de uma organização de caráter bolivariano”, afirmou João 

Batista Lemos111. “Nós, por outro lado, dizíamos que era necessário algo mais 

amplo e de caráter classista. A unidade de ação dos trabalhadores e o caráter 

antineoliberal acabaram prevalecendo nas conversas que se seguiram”, 

complementou o dirigente sindical, atualmente presidente do Partido Comunista 

do Brasil (PCdoB) no estado do Rio de Janeiro. A mesma data e o mesmo evento 

(o Fórum Social Mundial de Porto Alegre, em 2001) também são mencionados 

por Juan Castillo (trabalhador portuário do Uruguai que viria a ser o primeiro 

coordenador-geral do ESNA)112 como marco das discussões sobre a fundação 

de uma nova organização sindical latino-americana. 

Em termos regionais, na transição do século 20 para o 21 discutia-se a formação 

da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), projeto formulado e 

apresentado pelo governo dos Estados Unidos em 1994, com o propósito de 

“criar uma área de livre-comércio do Alasca à Terra do Fogo”113, excluindo do 

bloco somente Cuba. Gabriel Boff Moreira destaca que iniciativas semelhantes 

à ALCA já eram vislumbradas por Washington desde a década de 1960, período 

no qual diversos países latino-americanos exigiam uma espécie de Plano 

Marshall para o continente. Segundo o autor, os Estados Unidos sempre 

resistiram a tais propostas, com o argumento de que “o caminho para o 

desenvolvimento latino-americano estaria garantido por meio da abertura da 

 
110 Lema do Fórum Social Mundial desde sua primeira edição.  
111 LEMOS, João Batista. Entrevista 1 [janeiro 2020] – op. cit.   
112 CASTILLO, Juan. Entrevista 2 [junho 2020]. Entrevistador: Fernando Damasceno. São 
Paulo (via videoconferência), arquivo MP3 (65 min).  
113 BATISTA JR, 2003 – pp 268.  
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região para os investimentos privados norte-americanos”114. Nos primeiros anos 

do século 21, essa política (comum a diversos presidentes que ocuparam a Casa 

Branca nas últimas décadas) ainda era vista com muitas ressalvas entre 

lideranças de esquerda da região, sentimento que está na raiz de movimentos 

como o ESNA. Como destacam André Luiz Reis da Silva e Isadora Loreto da 

Silveira, nos anos 2000 o continente não era o mesmo dos tempos de Bill Clinton 

e George W. Bush, mas sim uma região que evidenciava o “esgotamento do 

modelo de negociação, enquadramento e integração via ALCA.115” 

João Batista Lemos se recorda116 que a delegação venezuelana presente ao 

Fórum de Porto Alegre em 2001 tinha como principal bandeira de luta o completo 

rechaço à iniciativa estadunidense da ALCA, em completa consonância em 

relação ao que o governo cubano defendia naquele momento. O então deputado 

Nicolás Maduro estava presente e fazia parte das discussões sobre o movimento 

sindical, como membro da Força Socialista Bolivariana de Trabalhadores 

(FSBT). Até a fundação do ESNA, os sindicalistas venezuelanos procuraram 

acompanhar suas discussões, porém sem ocupar posições de liderança e 

articulação mais amplas — tarefas que vieram a ser coordenadas por 

sindicalistas do Brasil, de Cuba e do Uruguai.      

3.1 – Antecedentes: articulações antineoliberais e anti-imperialistas 

Ao longo de sete anos (entre 2001 e 2008), à medida em que líderes como Luiz 

Inácio Lula da Silva (Brasil, 2002), Néstor Kirchner (Argentina, 2003), Evo 

Morales (Bolívia, 2005), Tabaré Vásquez (Uruguai, 2005), Michele Bachelet 

(Chile, 2006), Daniel Ortega (Nicarágua, 2006) e Rafael Correa (Equador, 2007) 

obtiveram vitórias eleitorais favoráveis ao campo progressista da América Latina, 

o movimento sindical do continente ganhou, paulatinamente, maior relevância 

em grande parte dos países da região. Após um período de dificuldades na 

década anterior, a chamada “Onda Rosa” permitia a essas entidades uma ação 

transnacional conjunta. A própria derrubada do projeto da ALCA, em 2005, 

 
114 MOREIRA, 2018 – pp 87. 
115 SILVA e LORETO (2012) – pp 432.  
116 LEMOS, João Batista. Entrevista 1 [janeiro 2020] – op. cit.   
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demonstrou a coesão da nova força política do continente. De acordo com Moniz 

Bandeira,  

“A frustração pela ALCA, virtualmente sepultada pela oposição do Brasil, da 

Argentina e de seus sócios no Mercosul, constituiu uma grande derrota para os 

Estados Unidos, que não alcançaram seus objetivos políticos e estratégicos, com 

um projeto de incorporação subordinada de toda a América do Sul ao seu espaço 

econômico”117. 

Além da conjuntura política favorável, dois congressos sindicais foram 

fundamentais para alavancar a criação do ESNA. O primeiro ocorreu em 2005, 

em Havana (Cuba). Na ocasião, foi realizado o 15º Congresso da Federação 

Sindical Mundial (FSM), evento considerado como uma espécie de 

refundação118 da histórica entidade. Durante o encontro, que teve como anfitriã 

a Confederação de Trabalhadores de Cuba (CTC), a presença de sindicalistas 

de todos os continentes (em especial da América Latina) permitiu que as 

discussões a respeito do ESNA se concretizassem. O segundo evento ocorreu 

em dezembro de 2007, em Belo Horizonte (MG). Trata-se do congresso de 

fundação da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), 

entidade formada por sindicalistas de diversas correntes políticas e com atuação 

— principalmente, mas não exclusivamente — no Partido Comunista do Brasil 

(PCdoB) e no Partido Socialista Brasileiro (PSB). Segundo Batista Lemos, nos 

dias que antecederam a fundação da nova central sindical, dezenas de 

sindicalistas latino-americanos se reuniram na capital mineira para sacramentar 

a criação do ESNA. Como resultado prático, a “Carta de Princípios” da CTB 

trouxe uma convocação oficial para o lançamento do Encontro Sindical Nossa 

América. Nesse documento, a CTB elencava como prioridades, entre outros 

pontos119: 

“- Elaborar uma plataforma programática e reivindicatória com os principais 

problemas dos trabalhadores da América Latina; 

- Traçar uma agenda e um plano de ação que promova a unidade e a mobilização 

dos trabalhadores na defesa de seus direitos; 

 
117 MONIZ BANDEIRA, 2012 – pp 22. 
118 PACHO, 2016 – pp 60.  
119 MARTINS, 2008 – pp 82.  
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- Contribuir para o atual processo de integração dos povos e de mudanças 

profundas que se operam em diversos países da América Latina.” 

Além dos congressos organizados pela CTC e pela CTB, dois eventos “não 

sindicais” de grande porte e de caráter regional merecem fazer parte desta 

narrativa, pois ambos contaram com a presença de sindicalistas das 

organizações que viriam a liderar o processo de construção do ESNA. Em 

dezembro de 2004, foi organizado em Caracas (Venezuela) o 2º Congresso 

Bolivariano dos Povos. Na ocasião, coube ao próprio presidente Chávez a 

proposição de estimular a construção de uma central sindical latino-americana. 

O documento final do evento, entre outros pontos da conjuntura macropolítica, 

deixou clara a intenção de se criar uma nova organização de trabalhadores: 

“Nos comprometemos a trabalhar pela unidade da classe trabalhadora na América 

Latina e no Caribe, em busca de caminhos que levem à construção de cenários de 

ação, de luta política e de propostas alternativas. Para esse fim, propomos a 

conformação de uma equipe de trabalho que garanta as ações para estudar e dar 

os passos convenientes que permitam avançar rumo à construção de uma 

organização latino-americana de trabalhadores”120.  

Alguns meses depois, no final de abril de 2005, o 4º Encontro Hemisférico de 

Luta contra a ALCA, realizado em Havana (Cuba), deu um passo a mais na 

proposta que já vinha sendo discutida desde 2001. O combate à política externa 

dos Estados Unidos em relação ao continente americano define a linha política 

de todo o evento. “Pela primeira vez em muitos anos, o surgimento de governos 

latino-americanos não servis a Washington está contradizendo e complicando 

seus projetos colonialistas”121. Fredrik Söderbaum afirma que o Regionalismo se 

tornou um fenômeno cada vez mais complexo neste começo de século, “com 

múltiplas interações entre atores estatais e não estatais, instituições e 

processos, que mudaram por completo o panorama intelectual de quem o 

estuda”122. A integração emerge nesse novo cenário como estratégia principal 

 
120 “Declaração Final do 2º Congresso Bolivariano dos Povos”. Documento aprovado e 
divulgado em 09.12.2004. Disponível em < http://www.llacta.org/organiz/coms/com828.htm>. 
Consulta realizada em 21.01.2021. 
121 Declaração Final do 4º Encontro Hemisférico de Luta contra a ALCA. Documento divulgado 
em 30.04.2005. Disponível em 
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20110323110926/36ALCA.pdf>. Consulta realizada 
em 22. 01.2021.  
122 SÖDERBAUM (2019) – pp 05.  

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20110323110926/36ALCA.pdf
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para todos os setores sociais dispostos a lutar pelo desenvolvimento da região 

e contra os objetivos imperialistas: 

“Nas diferentes regiões do continente se veem cada vez mais lutas, muitas vezes 

com êxito, contra a privatização e a entrega de energia, da água, da educação, da 

saúde [...] Perfila-se cada vez mais a ideia de uma integração distinta, de blocos do 

Sul, de países em desenvolvimento, para encarar juntos o poder das ambições 

desmedidas do Norte”123. 

Com a participação efetiva de duas centrais sindicais (CTC, de Cuba, e a CTB, 

do Brasil), a fundação do ESNA sairia em breve do papel para finalmente se 

concretizar. “Nossa ligação com os cubanos era muito estreita, tínhamos muita 

identidade. Os cubanos tiveram grande protagonismo na fundação do ESNA”, 

destacou João Batista Lemos. Segundo o dirigente brasileiro, “eles tinham 

estrutura, tinham uma central sindical e eram uma referência na América Latina, 

com todo seu histórico de lutas anti-imperialistas mantidas por décadas”124. 

Paralelamente, a Confederação Sindical Internacional também criava, em março 

de 2008, uma nova entidade: a Confederação Sindical de Trabalhadores das 

Américas (CSA), esta como uma organização formal, com cargos bem definidos, 

sede própria e Estatuto. Como já mencionado anteriormente, a FSM, nesse 

mesmo período, já mantinha no continente a FSM-América, mas apoiou a 

fundação do ESNA.   

3.2 – A primeira edição do ESNA 

Entre 5 e 7 de maio de 2008, a cidade de Quito, no Equador, reuniu centenas de 

sindicalistas, vindos de 20 países de toda a América Latina, para colocar em 

prática o modelo de organização sindical regional que vinha sendo debatido nos 

últimos anos por entidades de todo o continente. O sindicalista cubano Ramón 

 
123 Declaração Final do 4º Encontro Hemisférico de Luta contra a ALCA – op. cit.  
124 LEMOS, João Batista. Entrevista 1 [janeiro 2020] – op. cit.   
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Cardona125 é quem reuniu, em um longo documento126, a maior quantidade de 

detalhes e observações a respeito da fundação do ESNA. O dirigente sindical 

dedicou mais de 50 anos às tarefas designadas pela Central de Trabalhadores 

de Cuba (CTC). Entre outros cargos, foi secretário-geral do Sindicato Nacional 

da Indústria Básica de seu país, membro do Conselho Nacional da CTC, 

secretário-geral da Federação Sindical Mundial – Seção América (FSM-América) 

entre 2000 e 2016 e membro do Secretariado da FSM entre 2000 e 2011. De 

acordo com seu relato, antes de se chegar ao nome “ESNA”, três alternativas 

foram discutidas: “Assembleia dos Trabalhadores da América Latina”, “Debate 

dos Trabalhadores Latino-Americanos e Caribenhos” e “Assembleia Sindical de 

Nossa América”127. Independentemente da forma como a nova organização 

seria chamada, havia uma preocupação em se diferenciar do modo como a 

Confederação Sindical Internacional (CSI) vinha debatendo a fundação da 

Confederação Sindical de Trabalhadores das Américas (CSA): 

“Desde o início, se concebeu que houvesse um sentido de inclusão mais amplo, em 

contraste ao caráter excludente e antidemocrático visto em 2007, no Panamá, 

quando se discutiu a criação de uma ‘nova central sindical internacional’ [...] Uma 

entidade que contava com o apoio da FSM-América deveria contar com documentos 

que não fossem subscritos apenas por entidades sindicais, mas também por 

intelectuais, trabalhadores informais, desempregados, organizações de mulheres e 

jovens, indígenas, aposentados e todos aqueles com algum vínculo trabalhista na 

região”128. 

Batista Lemos confirma a intenção de tornar o ESNA uma organização realmente 

ampla. Além da avaliação política com vistas a agregar também entidades dos 

movimentos sociais do continente, havia limitações estruturais em discussão. “É 

claro que se a gente construísse uma central sindical teríamos maior capacidade 

 
125 Cardona seria um dos dirigentes sindicais entrevistados para esta dissertação. Vivendo em 

Havana e afastado das tarefas políticas desde 2018, ele faleceu no dia 30 de novembro de 
2020, aos 80 anos. Depois de inúmeras tentativas por e-mail, o autor desta dissertação obteve 
em outubro de 2020 seu contato telefônico. A partir de então, houve uma troca intensa de 
mensagens por WhatsApp. Ele se colocou à disposição para uma entrevista, mas antes 
sugeriu a leitura de alguns documentos e relatórios de sua autoria a respeito do ESNA, da FSM 
e de sua visão pessoal sobre o sindicalismo. A entrevista ocorreria na primeira semana de 
dezembro de 2020.    
126 “A FSM e os ESNAs”. Documento pessoal e sem data elaborado por Ramón Cardona e 
enviado em meados de 2014 a dirigentes sindicais da América Latina.  
127 Idem.  
128 Ibidem.  
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de articulação, mas tínhamos um limite básico no Brasil: como montar uma 

estrutura sem a participação da CUT e da Força Sindical?”. Em termos práticos, 

Juan Castillo recorda que a primeira edição do ESNA ocorreu em Quito porque 

no começo de 2008 alguns sindicatos equatorianos sinalizaram que ofereceriam 

a estrutura necessária129 para o evento. “Estávamos nos primeiros meses de 

trabalho do presidente Rafael Correa”130, destaca o sindicalista uruguaio, que na 

ocasião encabeçaria a lista de dirigentes responsáveis pela condução política da 

recém-criada organização regional. De acordo com Batista Lemos, a escolha de 

Castillo como líder se deu pelo papel de neutralidade131 exercido pelo dirigente 

do Plenário Intersindical de Trabalhadores e Convenção Nacional de 

Trabalhadores (PIT-CNT) àquela época. “Nossa maior preocupação era 

construir a unidade de ação entre as principais organizações do continente. 

Buscávamos a amplitude”132, destacou.  

No documento sobre os ESNAs elaborado por Ramón Cardona, o dirigente 

sindical cubano aborda o modo como a FSM observava a movimentação das 

entidades latino-americanas. É nítido que havia algum nível de desconforto, visto 

que a FSM-América estava em pleno funcionamento e precisava ser fortalecida. 

Diz o documento: 

“A FSM-América, não obstante ter concebido, projetado e impulsionado o propósito 

que estimulou a ideia de convocar o evento, descartou, em nome da unidade de 

ação, participar de sua convocação. Renunciou a qualquer tipo de protagonismo e 

assim se manteve escrupulosamente. [...] Isso não impedia, no entanto, apoiar 

publicamente a iniciativa, consciente de que os participantes seriam protagonistas 

de um acontecimento excepcional.133”       

 
129 Tradicionalmente, eventos sindicais com participantes de diversos países seguem um 
padrão organizativo: cada delegado/a ou convidado/a é responsável pelo deslocamento desde 
seu país de origem, cabendo à nação ou à organização sindical anfitriã o oferecimento de 
hospedagem, alimentação e transporte interno.  
130 Correa ocupou a Presidência do Equador entre 15.01.2007 e 24.05.2017. 
131 Castillo é atualmente o secretário-geral do Partido Comunista Uruguaio (PCU). Entre 2017 e 
2020, foi senador da República. Antes disso, entre 2012 e 2015, foi vice-presidente da Frente 
Ampla, coalizão de partidos de centro-esquerda em seu país. Como dirigente sindical, ocupou 
cargos de destaque por mais de uma década no PIT-CNT, entidade de caráter nacional e 
unitária do Uruguai, que até hoje mantém uma atuação independente em relação à Federação 
Sindical Mundial e à Confederação Sindical Internacional.  
132 CASTILLO, Juan. Entrevista 2 – op. cit. 
133 “A FSM e os ESNAs” – op. cit.  
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Doze anos depois, Batista Lemos avalia que essa relação com a FSM acabou 

por evidenciar uma contradição desde a fundação do ESNA. O dirigente 

brasileiro tinha convicção sobre a necessidade de fortalecer a Federação 

Sindical Mundial na América Latina, mas entende que a estratégia adotada se 

mostrou correta em termos políticos. Contudo, em termos estruturais 

(especialmente no que se refere a finanças) a construção do ESNA acabou 

trazendo à tona desafios mais complexos.  

“O ESNA coincidiu e interagiu com os governos progressistas, em nome da 

integração regional que era defendida por diversos líderes políticos. É muito difícil 

manter uma organização sem um comando definido e uma estrutura funcional, 

orgânica, com representação bem definida em cada país. O certo seria termos uma 

central sindical classista. Nós incomodamos muito, pois os comunistas em cada 

central passaram a definir sua presença em cada ESNA. [...] Teria sido melhor 

investir na FSM? Talvez fosse melhor não ter essa contradição. Mavrikos134 tinha 

essa visão, mas pelo ESNA nós poderíamos levar nossas ideias ao interior de cada 

central da América Latina — e dessa forma acabaríamos fortalecendo a FSM no 

continente. No entanto, o maior problema para a nossa estratégica sempre foi 

financeiro.”  

Divanilton Pereira, trabalhador petroleiro, ex-secretário de Relações 

Internacionais da CTB (2013-2017) e atual vice-presidente da central sindical 

(2017-2021), apresenta um outro elemento para descrever essa contradição. Na 

condição de secretário-geral adjunto da FSM desde 2016, ele afirma que há um 

problema nessa relação desde sua origem, por conta de diferentes concepções 

organizativas.  

“A CTB e grande parte do ESNA têm uma concepção frentista, baseada na realidade 

que temos no nosso continente, com seu desenvolvimento tardio, dependente e 

repleto de desigualdade social, com características neocoloniais. Esse ambiente 

exigia um espaço para agregar forças, um espaço de unidade para ampliar a relação 

política. Essa relação não podia se dar pelas siglas. Era uma tentativa de 

concertação que buscava uma ação unitária na América Latina”135.   

Para Divanilton Pereira, até o presente momento a FSM mantém uma concepção 

organizativa diferente. “Há muitos que veem a necessidade de demarcar espaço 

 
134 Referência ao dirigente sindical grego George Mavrikos, secretário-geral da FSM desde 
2005.  
135 PEREIRA, Divanilton. Entrevista 5 [julho 2021]. Entrevistador: Fernando Damasceno, por 
videoconferência. Arquivo MP3 (45 min). 
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para sua organização”, argumenta, antes de acrescentar que mesmo depois de 

mais de uma década não há consenso sobre o ESNA no Secretariado da 

Federação Sindical Mundial. “Sempre respeitamos isso, mas a CTB é 

independente e tinha convicção de suas opiniões [...] Do nosso ponto de vista 

nunca houve problemas, mas sempre houve esse ruído. Temos diagnósticos 

distintos e por isso há concepções distintas”136.   

Apesar das contradições e dificuldades relatadas, a primeira edição do ESNA 

permitiu que um alicerce político fosse estabelecido no movimento sindical da 

região. Por meio de seus 17 pontos, a já citada “Carta de Quito” causou impacto 

em dezenas de organizações sindicais do continente — grande parte delas 

compareceria ao evento seguinte, realizado em setembro de 2009, em São 

Paulo (Brasil). Um documento anexo e mais enxuto, intitulado “Proposta de 

Plataforma para a Unidade de Ação”137, cumpriu o pretendido papel de ampliar 

a quantidade de entidades nacionais dispostas a se unirem ao ESNA. A íntegra 

da lista de proposições permite a compreensão mais adequada das diretrizes e 

do debate lançados: 

“1. Defesa dos direitos trabalhistas e sociais 

• Pleno emprego. 

• O Estado deve assumir seu papel de indutor do desenvolvimento econômico e 

social. 

• Redução da jornada de trabalho sem redução de salário. 

• Contra a precarização do trabalho 

• Contra a privatização. 

• Universalização das políticas públicas (Educação, Saúde, Previdência Social e 

Transporte). 

• O ESNA assume a campanha ‘A Educação não é Mercadoria’. 

• Contra a discriminação no trabalho por motivo de gênero, etnia, religião e 

orientação sexual. 

2. Integração solidária e soberana  

• Solidariedade entre os povos e apoio às mudanças políticas e sociais. 

• Unidade contra a ofensiva militar do imperialismo e de suas forças aliadas 

conservadoras e corruptas da região. 

 
136 Idem.  
137 “Proposta de Plataforma para Unidade de Ação” – Anexo da já citada “Carta de Quito”.  
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3. Luta em defesa da soberania alimentar, em defesa da soberania sobre os 

recursos estratégicos, híbridos, a biodiversidade e a sustentabilidade 

ambiental”.  

3.3 – Consolidação do ESNA: uma organização sui generis  

Uma vez divulgadas a “Carta de Quito” e a “Plataforma para a Unidade de Ação”, 

o ESNA passou a dispor de uma capacidade mais ampla de interlocução junto a 

entidades sindicais de toda a América Latina. Ao final do primeiro Encontro, João 

Batista Lemos foi apontado como coordenador do Grupo de Trabalho eleito no 

Equador para conduzir a nova entidade em seus primeiros meses. Coube a ele, 

ainda em 2008 e no começo de 2009, liderar a articulação para concretizar a 

fundação da nova organização internacional e dialogar com sindicalistas de 

diversos países para construir uma espécie de Conselho Executivo do ESNA — 

fato que somente ocorreria com a edição realizada em São Paulo (Brasil), entre 

os dias 22 e 24 de setembro de 2009. 

Um ano e quatro meses separaram as duas primeiras edições do ESNA. Batista 

Lemos e Ramón Cardona destacam que, ao longo desse período, ambos 

articularam para que Juan Castillo, na condição de Coordenador Nacional da 

central sindical uruguaia PIT-CNT, passasse a ser reconhecido como o principal 

líder sindical da nova entidade. “Essa decisão foi tomada devido à nossa 

preocupação em ampliar o alcance do ESNA, na nossa busca por uma grande 

unidade de ação do sindicalismo latino-americano”, afirma Batista Lemos138. 

Brasileiros e cubanos entendiam que o sindicalismo uruguaio possuía uma 

característica fundamental para o fortalecimento do ESNA: a independência 

programática em relação à FSM e à CSI, fruto de um acordo histórico que até 

hoje mantém a central sindical do país sem qualquer vínculo formal com as duas 

organizações sindicais mundiais. Para Castillo,  

“Criar e manter uma central sindical unitária, ainda que em um país pequeno como 

o Uruguai, requer uma grande dose de habilidade política e também de capacidade 

de conviver com aqueles que pensam diferente. A forma prática que encontramos 

para isso, em termos de nos filiarmos a alguma organização sindical internacional, 

foi encontrar algum nível de neutralidade. No seio da nossa central há dirigentes 

marxista-leninistas, como eu, mas há também lideranças com outros tipos de 

 
138 LEMOS, João Batista. Entrevista 1 [janeiro 2020] – op. cit 
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pensamentos. Há um grupo, no qual me incluo, com mais afinidade política em 

relação à FSM, assim como sempre houve companheiros mais ligados à antiga 

CIOSL e atual CSI. Tentamos manter essa relação até hoje”139.  

Em 21 de maio de 2009, Castillo esteve na sede da CTB, em São Paulo, para 

discutir detalhes sobre a segunda edição do ESNA. Na ocasião, o sindicalista 

uruguaio concedeu uma entrevista ao website da central sindical brasileira. Entre 

outros temas, destacou que convidou líderes da CSA para se unirem ao ESNA:  

“Nossa intenção é que o Encontro Sindical Nossa América seja um instrumento 

unitário e que contribua concretamente para unificar o conjunto da classe 

trabalhadora. [...] Temos organizações autônomas, independentes, assim como 

entidades filiadas à FSM e à CSI. É possível e necessário construirmos uma unidade 

de ação. [...] Temos uma oportunidade histórica de debater as questões candentes 

do movimento sindical em meio a uma crise mundial do capitalismo, que faz da 

classe trabalhadora sua principal vítima.140”  

Apesar desse cuidado na escolha de Castillo como principal líder do ESNA, a 

participação dos cubanos (e, por conseguinte, da FSM) na condução política da 

nova entidade regional era evidente. Em janeiro de 2009, Ramón Cardona 

esteve em Belém, no Pará, para participar de uma reunião preparatória para o 

encontro que ocorreria em setembro, em São Paulo141. Em fevereiro, a FSM-

América emitiu um documento no qual manifestava seu apoio ao ESNA, ao 

mesmo tempo em que pretendia se isentar de qualquer protagonismo em sua 

articulação política: 

“A FSM, ao receber o convite [para a 2ª edição do ESNA], reitera sua satisfação por 

uma iniciativa que em sua primeira experiência alcançou resultados positivos e foi 

capaz de se manter ativa em seu propósito de contribuir para a unidade verdadeira 

do movimento sindical. [...] A FSM reitera sua satisfação por essa iniciativa e exorta 

a todas as nossas organizações sindicais filiadas a serem protagonistas de um 

 
139 CASTILLO, Juan. Entrevista 2 – op. cit. 
140 A entrevista não está mais disponível no website da CTB. Sua íntegra foi obtida no e-mail 

institucional da Secretaria de Relações Internacionais da central sindical, em mensagem 
enviada a dezenas de destinatários em 22.05.2009. 
141 A informação foi obtida no e-mail institucional da Secretaria de Relações Internacionais da 

CTB, em documento chamado “Apreciações da FSM-América acerca do cumprimento dos 
acordos de Belém para impulsionar o 2º ESNA”, anexado em mensagem enviada por Cardona 
no dia 20.04.2009.   
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acontecimento excepcional, que permitirá avançar na unidade de ação do 

movimento sindical da região.142”   

Em e-mail enviado para a CTB em 20 de abril de 2009, Ramon Cardona volta a 

mencionar o papel da FSM-América na formulação política do ESNA, além de 

manifestar seu desconforto com o diálogo junto a líderes da CSA:  

“Me surpreende que seja solicitado que a FSM apoie o ESNA, pois desde 8 de 

fevereiro já o fizemos (o documento segue em anexo). Ir além disso e fazer parte 

daqueles que convocam o ESNA talvez seja um argumento contra o caráter 

independente do evento. No meu juízo todos sabem, por nossa atuação, que somos 

parte vital dessa iniciativa. [...] Tenho a impressão que é adequado convidar a CSA 

a participar para evidenciar nosso caráter unitário, mas creio que teremos uma 

resposta vazia, que constituirá em um argumento adicional em nosso favor para 

demonstrar que na realidade eles não são unitários e que todo seu discurso a esse 

respeito é demagógico”143.   

O sindicalista cubano também enfatiza a articulação da CTB junto a importantes 

federações e confederações brasileiras e lamenta a ausência de outras centrais 

sindicais brasileiras nesse debate: 

“É muito importante o trabalho que a CTB está fazendo no Brasil, ao dialogar com 

a CONTAG, a FUP, a CSPB e a CONTEE144, entre outras, para que venham a 

aderir. Considero que a ausência de pronunciamento por parte das outras centrais 

sindicais brasileiras tem a ver com as orientações da CSA, que nos acusa de 

estarmos dividindo o movimento sindical.”145 

Com esse pano de fundo, a segunda edição do ESNA foi capaz de atingir os 

objetivos de seus líderes: em São Paulo, 85 organizações sindicais, 

representadas por 161 delegados, vindos de 21 países (Argentina, Bolívia, 

Brasil, Chile, Cuba, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Estados 

Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, 

 
142 A informação foi obtida no e-mail institucional da Secretaria de Relações Internacionais da 

CTB, em documento chamado “A FSM apoia o 2º ESNA”, anexado em mensagem enviada por 
Cardona no dia 20.04.2009. 
143 Trecho do corpo do e-mail da mensagem enviada por Cardona no dia 20.04.2009, acima 
citada. 
144 Cardona se refere, respectivamente, à Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura, à Federação Única dos Petroleiros, à Confederação dos Servidores Públicos do 
Brasil e à Confederação Nacional dos Trabalhadores de Estabelecimentos de Ensino.  
145 E-mail enviado por Ramón Cardona à SRI da CTB em 20.04.2009. 
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Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela)146, se reuniram por três 

dias para uma série de tarefas de ordem política, estrutural e organizativa. O 

evento contou com a presença do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, em 

nome do governo brasileiro. Furnas, Eletrobrás e o Ministério de Minas e Energia 

foram patrocinadores oficiais, com suas marcas exibidas nos materiais 

produzidos pela organização147.  

O debate político teve como pano de fundo a crise econômica mundial, que 

àquele momento já atingia as principais nações do planeta. Seu caráter “acaba 

por implicar uma combinação de crises: econômico-financeira, energética, 

ambiental e alimentar”, dizia o documento convocatório para o Encontro148. A 

ação defendida pelo ESNA diante desse cenário era a consolidação da 

integração regional, estimulada pela série de vitórias eleitorais da chamada 

“Onda Rosa”. Tal fenômeno, de acordo com a visão política do ESNA, se deu 

como consequência da “dinâmica de resistência dos trabalhadores e dos povos 

nos últimos 20 anos. [...] Essa é a razão pela qual baseamos nossa expectativa 

de avançar da defensiva para a ofensiva popular”149. O documento é bastante 

enfático ao defender a estratégia de governos e movimentos sociais da região: 

“Não haverá crescimento com desenvolvimento produtivo e justiça social para os 

nossos países se nos mantivermos isolados. A América Latina e o Caribe formam o 

continente da esperança. Suas riquezas são incalculáveis, porém sua inserção no 

mundo dependerá exclusivamente da força e da legitimidade que seus processos 

de integração puderem alcançar. Os países hegemônicos aspiram nos manter 

divididos para que possam assinar acordos de livre comércio em seu exclusivo 

benefício. Respondamos com a integração.150”  

Entre as principais tarefas discutidas pelo conjunto de sindicalistas que se reuniu 

em São Paulo, confirmou-se que o ESNA seria uma organização sindical sem 

sede firmada em nenhum país da região. Oficializou-se também uma 

 
146 Números e países participantes fazem parte de uma brochura trilíngue (PORT-ESP-ING) 
elaborada pela CTB após o 2º ESNA. Além dos delegados, o evento foi acompanhado por 
organizações sindicais observadoras vindas do Chipre, Congo, Índia, Japão, Espanha, Portugal 
e Vietnã.  
147 As logomarcas das companhias citadas estão na contracapa da Brochura Oficial do 2º 
Encontro Sindical Nossa América. Na página 4 do mesmo material há uma foto na qual o 
embaixador aparece com destaque.  
148 Brochura oficial do 2º Encontro Sindical Nossa América – pp 11.  
149 Idem – pp 12 e 13 
150 Ibidem – pp 14.  
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Coordenação Operativa, espaço no qual cada organização nacional poderia 

assumir um compromisso para garantir que a agenda aprovada para o ESNA 

fosse cumprida. A Coordenação Geral, conforme a articulação feita por meses, 

ficou sob a responsabilidade da PIT-CNT, do Uruguai, representada por Juan 

Castillo. João Batista Lemos, pela CTB, se tornou Coordenador Técnico. A 

Coordenação para Formação e Pesquisa ficou sob responsabilidade da CTC, de 

Cuba, que indicou Raymundo Navarro para o cargo. Entidades sindicais 

nacionais da Argentina (Comunicação) e da Nicarágua (Finanças) 

complementaram a lista151.  

Ramón Cardona, no documento que elaborou a respeito de suas impressões 

sobre o papel da FSM em relação ao ESNA, recorda que o conjunto de 

sindicalistas foi capaz de reafirmar a necessidade de integração e também de 

propor alternativas concretas para a crise que se avolumava em 2009. Segundo 

o dirigente,  

“... o sindicalismo comprometido com o progresso social pode e deve jogar um 

grande papel na definição de nosso destino comum, desde que seja capaz de 

superar o economicismo e elevar o nível de suas mobilizações e batalhas no âmbito 

político”152.  

Para Divanilton Pereira, naquele momento o contexto regional em que o ESNA 

se inseria expressava um novo ambiente político, no qual não cabia mais tão-

somente um sindicalismo reivindicativo, mas sim uma outra concepção, de 

caráter classista, “capaz de disputar a grande política, as grandes plataformas e 

os rumos dos governos progressistas”153. Após sua segunda edição, em São 

Paulo, o ESNA daria mostras, em curto espaço de tempo, de que havia 

alcançado um novo patamar em suas conexões. 

3.3 – Chávez e Ortega: ápice da relação do ESNA junto a atores estatais 

Com os bons resultados obtidos no evento realizado em São Paulo, a 

Coordenação Operativa do ESNA começou a colocar em prática as resoluções 

definidas e aprovadas. Projetos nas áreas de Comunicação e Formação 

 
151 Uma Coordenação Ampliada foi formada por organizações nacionais do Peru, México, 
Colômbia, Venezuela, Porto Rico, Equador e Estados Unidos. O Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra (MST), do Brasil, também fez parte do grupo.  
152 “A FSM e os ESNAs” – op. cit.  
153 PEREIRA, Divanilton. Entrevista 5 – op. cit.  
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começavam a ser elaborados por seus respectivos responsáveis. Definiu-se, 

também, que a terceira grande reunião presencial da organização ocorreria no 

ano seguinte, na Venezuela. Apesar da definição antecipada, a concretização do 

novo evento — e a conseguinte aproximação com o governo de Hugo Chávez 

— exigiu uma grande capacidade de articulação dos líderes sindicais.  

O movimento sindical venezuelano passou por profundas transformações após 

a chegada de Chávez ao poder. Até 1998, a maior organização sindical do país 

era a Confederação de Trabalhadores da Venezuela (CTV), historicamente 

alinhada à ORIT-CIOSL. Desde o começo de seu primeiro mandato, Chávez teve 

atritos com a entidade e tratou de enfraquecê-la politicamente, a princípio com a 

criação da Força Socialista Bolivariana de Trabalhadores (FSBT), em 2000, e da 

União Nacional de Trabalhadores (UNETE), em 2003. No entanto, diversos 

problemas internos levaram à criação de uma nova organização em 2008, a 

Central Socialista de Trabalhadores (CST)154. De acordo com o pesquisador 

Roberto López Sánchez, o presidente venezuelano falhou na tentativa de 

reorganização do movimento sindical do país, condição que levou à criação de 

diversas tendências entre os trabalhadores que defendiam seu projeto. “O 

esforço governamental em termos de organização sociopolítica se limitou a 

construir estruturas que resolvessem a questão da participação eleitoral”, 

argumenta155.  

Cientes desse cenário, os líderes do ESNA sempre reconheceram a importância 

do projeto de Chávez para o fortalecimento da classe trabalhadora na América 

Latina, ao mesmo tempo em que procuravam dialogar de modo hábil com as 

diferentes tendências do movimento sindical venezuelano. Poucas semanas 

antes da fundação do ESNA, Batista Lemos esteve no país, em abril de 2008, 

para prestigiar o 2º Congresso da FSBT. Em entrevista ao website da CTB, ele 

relatou suas impressões: 

“A decisão mais importante foi a FSBT sair da União Nacional de Trabalhadores 

(UNETE) para fundar a sua própria central. Para eles, a UNETE se esgotou e já não 

cumpre mais o papel de inserir os trabalhadores no processo revolucionário 

bolivariano. É importante esclarecer que a UNETE surgiu como contraponto à 

 
154 SANCHÉZ (2012) – pp 147.  
155 Idem – pp 153. 



50 
 

corrupta e golpista Central de Trabalhadores Venezuelanos (CTV). Na UNETE 

coexistem atualmente diversas correntes sindicais, com organizações separadas, 

mas ela já não responde mais à necessidade de uma organização dos 

trabalhadores à altura das tarefas exigidas pela revolução bolivariana. A FSBT 

entende que é fundamental para a revolução o protagonismo dos trabalhadores. Os 

novos atores que surgiram neste processo, os demais movimentos sociais de 

diversas naturezas, devem ser aliados naturais dos trabalhadores. Mas, para intervir 

positivamente, os trabalhadores precisam participar de forma organizada para dar 

uma orientação de classe ao desafio histórico representado pela revolução.156”  

Dois anos depois, a articulação de Batista Lemos e outros líderes do ESNA 

resultaria em um grande apoio dos sindicalistas venezuelanos para a nova 

entidade latino-americana. A FSBT esteve presente nas edições de 2008 e 2009 

e aceitou fazer parte da Coordenação Ampliada do ESNA. O coordenador 

político internacional da FSBT, Jacobo Torres de León, passou a atuar como o 

principal interlocutor da Venezuela nas reuniões do grupo. No entanto, nos 

bastidores houve certo temor em relação ao nível de apoio que seria oferecido 

em 2010 para a realização da terceira reunião oficial da organização, devido às 

contradições existentes entre as diferentes correntes sindicais no país. No final 

de 2009, Ramón Cardona enviou um e-mail para a CTB157, direcionado a Batista 

Lemos:  

“Em relação à reunião do Grupo Coordenador do 3º ESNA, reforço as apreciações 

expostas acerca da necessidade de melhorar a capacidade de reação ante os 

acontecimentos. Falei com Jacobo depois de conversar contigo. Vou lhe telefonar 

para dizer os resultados de seu trabalho para a reunião que teremos em 22 de 

janeiro, a respeito da qual, aliás, eu não tinha notícias. Falei com ele sobre a reação 

de desconhecimento por parte de Nicolás Maduro158 sobre a realização do 3º ESNA; 

me disse que obterá uma resposta; eu, como te disse, estou à disposição de ir, pois 

estou de acordo com você sobre a ideia de a FSM estar presente”. 

O apoio massivo do governo da Venezuela e a participação de diferentes 

tendências sindicais do país na terceira edição do ESNA (inicialmente marcada 

para novembro, mas depois antecipada para julho de 2010) preocupavam os 

 
156 “Batista comenta encontro ‘Nossa América’ e congresso sindical bolivariano”. Publicado no 
website da CTB. Disponível em < https://ctb.org.br/sem-categoria/batista-comenta-encontro-
qnossa-amcaq-e-congresso-sindical-bolivariano/>. Consulta realizada em 12.04.2021.  
157 E-mail enviado por Ramón Cardona à Secretaria de Relações Internacionais da CTB em 
17.12.2009.  
158 O atual presidente da Venezuela era, na ocasião, ministro das Relações Exteriores do país.  

https://ctb.org.br/sem-categoria/batista-comenta-encontro-qnossa-amcaq-e-congresso-sindical-bolivariano/
https://ctb.org.br/sem-categoria/batista-comenta-encontro-qnossa-amcaq-e-congresso-sindical-bolivariano/
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principais líderes da entidade e também a direção da Federação Sindical 

Mundial. Havia reais motivos reais para tanto, em vista de um histórico de 

tensões na relação entre sindicais e o chavismo (em dezembro de 2001, a 

Central dos Trabalhadores da Venezuela chegou a convocar uma greve 

geral159). Em 18 de fevereiro, Jacobo de León escreveu um e-mail para a CTB160: 

“Antes que pensem ou me perguntem, me comprometo a garantir a presença da 

UNETE, FSBT, CST, da Frente de Trabalhadores do PSUV [Partido Socialista Unido 

da Venezuela] e de todas as organizações sindicais relevantes do país, assim como 

irei agendar as reuniões com os ministérios”.   

Ainda no primeiro trimestre, uma comitiva de líderes do ESNA foi à Venezuela 

para discutir os preparativos do evento. Em 12 de março, Batista Lemos fez um 

longo relato a Ramón Cardona a respeito da viagem e das reuniões com 

ministros e dirigentes sindicais do país. De acordo com o sindicalista brasileiro, 

a reunião com o então chanceler Maduro “superou as expectativas”, pois este 

garantiu apoio total ao ESNA e propôs duas ações concretas: criar um fundo 

econômico para financiar fábricas recuperadas de multinacionais e a fundação 

de um instituto de formação sindical, a ser dirigido por representantes das 

centrais sindicais da região. “As duas propostas vão ao encontro da nossa 

conversa a respeito de como buscar recursos para o sindicalismo classista no 

continente”161, escreveu Batista Lemos. Na mesma mensagem, o dirigente da 

CTB falou a respeito de outra reunião, desta vez com a ministra do Trabalho, 

Maria Cristina Iglesias, e confirmou a data e o local em que 3ª edição do ESNA 

seria realizada: de 22 a 24 de julho, em Caracas.  

A mensagem de Batista Lemos mereceu uma nova longa resposta de Ramón 

Cardona. Entre outros pontos, o secretário-geral da FSM-América demonstrou 

satisfação pelo apoio do governo venezuelano e fez alguns alertas em relação a 

recentes movimentações da Confederação Sindical das Américas (CSA) no 

sentido de se aproximar do ESNA:  

“Entendo que as propostas apresentadas por Nicolás tendem a atender, como você 

disse, o sustento do sindicalismo classista no continente. Seria uma abertura 

 
159 MOREIRA, Gabriel Boff (2018) – pp 64.  
160 E-mail enviado por Jacobo de León à Secretaria de Relações Internacionais da CTB em 

18.02.2010. 
161 E-mail enviado por João Batista Lemos à FSM-América em 12.03.2010. 
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sensacional para pensarmos em aspirações além das que temos hoje, tão limitadas 

pela ausência de recursos financeiros. [...] Por outro lado, creio que esse tema não 

deve ser tratado ‘abertamente’ pela Comissão Ampliada do ESNA, mas somente no 

Grupo de Trabalho, a fim de que evitemos gerar expectativas e demandas que 

sejam impossíveis de satisfazer. [...] É preciso que estejam alertas para a possível 

chantagem da CSA no sentido de fazer parte do ‘núcleo duro’ do ESNA”162.  

Diante desse cenário promissor, o secretário-geral da Federação Sindical 

Mundial, George Mavrikos, entendeu que sua participação no evento seria 

importante naquele momento, apesar da constante preocupação da FSM-

América em relação a seu papel na condução política do ESNA. Esse assunto 

foi tratado com cuidado pelos sindicalistas latino-americanos. Coube a Batista 

Lemos abordar o tema por meio de uma longa carta, enviada ainda no mês de 

março de 2010 para a sede da FSM, na Grécia. O dirigente sindical brasileiro 

abordou especificidades do movimento sindical latino-americano, destacou as 

mudanças pelas quais o sindicalismo classista passou desde o fim da União 

Soviética, da importância de Cuba para apontar uma linha política e das 

mudanças positivas dos últimos anos: 

“Hoje, o quadro é outro. Vivemos uma crise sistêmica do capitalismo imperialista. 

Em nosso continente, sobretudo, há transformações progressistas e 

revolucionárias, de governos que reivindicam a construção do socialismo, como na 

Venezuela, no Equador e na Bolívia. Cuba, por sua vez, se mantém firme como 

exemplo de resistência revolucionária. [...] Se a crise é do capitalismo, não será com 

mais capitalismo que encontraremos uma solução definitiva para a crise. É por isso 

que surge como necessidade a resistência unitária dos trabalhadores, mas também 

o fortalecimento de um sindicalismo classista, de orientação anticapitalista, que hoje 

é representado em nível mundial pela FSM. 163” 

Mais adiante, Batista Lemos justifica o caráter amplo do ESNA, ratificando a 

aposta na unidade de ação e na integração latino-americana:  

Vemos o ESNA como algo que vai além da construção da unidade de ação das 

centrais sindicais em torno de uma plataforma comum e antineoliberal. O ESNA é 

também um espaço onde a FSM, por meio da FSM-América e do companheiro 

Ramón Cardona, se apresenta com suas propostas e programa. O ESNA é hoje 

uma alternativa para a construção de uma central sindical latino-americana de 

 
162 E-mail enviado por Ramón Cardona à SRI da CTB em 15.03.2010. 
163 Carta assinada por João Batista Lemos e enviada para George Mavrikos em 23.03.2010, 
por meio do e-mail institucional da Secretaria de Relações Internacionais da CTB.    
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caráter classista e é por isso que a CSA vê no ESNA um movimento que ameaça 

sua hegemonia em nosso continente. Por tudo isso, cremos que sua presença no 

3º ESNA é muito importante. O evento ocorrerá entre os dias 22 e 24 de julho, com 

total apoio do governo Chávez.164”  

Mavrikos foi a Caracas, acompanhou os três dias de discussões e esteve ao lado 

de Hugo Chávez na cerimônia de encerramento do evento. O dirigente da FSM 

afirmou, na ocasião, que a América Latina despertava a atenção de todo o 

mundo naquele momento, por oferecer uma alternativa política de caráter 

progressista em meio à crise econômica que assolava o mundo.  

“Os acontecimentos e o desenvolvimento político da América Latina servem de 

exemplo para todo o mundo. As eleições que ocorreram agora na Colômbia, por 

exemplo, foram acompanhadas por todo o mundo. O mesmo acontecerá no Brasil 

em outubro, naturalmente. A classe trabalhadora da Europa segue o que se passa 

por aqui muito de perto e considera esse desenvolvimento positivo. Ela considera 

que o movimento sindical do continente tem o caráter classista. [...] Este Encontro 

na Venezuela é, portanto, fundamental para que novos avanços sejam conquistados 

pela classe trabalhadora.165” 

O documento final aprovado pelos delegados presentes ao 3º ESNA refletia o 

momento de crise econômica que atingia diversas partes do planeta. A respeito 

da América Latina, destacava os avanços políticos da chamada “Onda Rosa” e 

atacava com veemência a “militarização do continente”, num reflexo da crise que 

envolvia a Colômbia e a Venezuela em meados de 2010. Entre outros trechos, 

o “Manifesto de Caracas” dizia que “estamos vivendo um tempo de emancipação 

de nossos povos”166, no qual a luta contra o antigo colonialismo se transformou 

em luta contra o capitalismo e o imperialismo. Em relação à chamada “Onda 

Rosa”, destacava que 

“A primeira década do século 21 mostrou os avanços da crítica às políticas 

hegemônicas de cunho neoliberal, principalmente na América do Sul, demonstrado 

em governos de coalizão onde, em alguns casos, a esquerda e os movimentos 

 
164 Idem.  
165 Entrevista concedida ao autor deste trabalho, que acompanhou o 3º ESNA como jornalista 
contratado pela CTB. Íntegra disponível em <https://ctb.org.br/sem-categoria/diante-da-crise-
fsm-busca-propor-saidas-e-coordenar-a-luta-dos-trabalhadores/>. Acessado em 18.03.2021. 
166 “Manifesto de Caracas”. Íntegra do documento, em espanhol, disponível em 
http://encuentrosindical.org/wp-content/cargas/2014/09/III-ESNA-en-Caracas-Venezuela-
2010.pdf.  

https://ctb.org.br/sem-categoria/diante-da-crise-fsm-busca-propor-saidas-e-coordenar-a-luta-dos-trabalhadores/
https://ctb.org.br/sem-categoria/diante-da-crise-fsm-busca-propor-saidas-e-coordenar-a-luta-dos-trabalhadores/
http://encuentrosindical.org/wp-content/cargas/2014/09/III-ESNA-en-Caracas-Venezuela-2010.pdf
http://encuentrosindical.org/wp-content/cargas/2014/09/III-ESNA-en-Caracas-Venezuela-2010.pdf
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populares, com matizes, contradições e diferentes graus e amplitude e 

profundidade, puderam levar sua voz e suas propostas”167.  

Esse documento, no entanto, não explicitava nenhuma das ações concretas 

articuladas pelos líderes do ESNA com o governo venezuelano. Nem mesmo 

iniciativas da área de Formação, que acabaram se desenvolvendo, foram 

abordadas de modo oficial. Esse possível respaldo, simbolizado pela presença 

de Hugo Chávez na cerimônia de encerramento da terceira edição, só seria 

mencionado em caráter público pelo uruguaio Juan Castillo um dia após o 

evento. “Vimos aqui um encerramento brilhante, com a presença do comandante 

Chávez. Isso nos deixa com desafios ainda mais importantes para o futuro”, 

afirmou168. Na ocasião, o coordenador-geral do ESNA também se referiu a outros 

importantes aspectos da reunião. Ele destacou a abrangência dos debates e 

enxergou um “salto de qualidade” em relação às duas edições anteriores, 

ocorridas no Equador e no Brasil. Castillo destacou também a importância das 

mudanças que ocorriam naquele momento em diversos países do continente: 

“A classe trabalhadora e o movimento sindical contam com outros setores sociais e 

populares para juntos gerar uma maior consciência política em busca de novos 

avanços. Vários avanços estão ocorrendo em vários países. Há uma coincidência, 

mas não há modelos para isso. Na Venezuela há experiências valiosas, que talvez 

não sejam aplicáveis ao Brasil e ao Uruguai, mas são respeitáveis e devem ser 

assimiladas pelos trabalhadores.169”  

Ao final dos debates, o documento mais importante que seria produzido em 

Caracas foi intitulado “Declaração de Princípios e Objetivos do ESNA”, cujo 

conteúdo é fruto de uma convicção de seus principais dirigentes: para que a 

entidade fosse devidamente escutada entre seus pares na região e entre os 

movimentos populares latino-americanos, com a capacidade de influenciar 

efetivamente os governos da chamada “Onda Rosa”, fazia-se necessário 

redobrar a aposta no discurso da unidade de ação, na integração regional e na 

 
167 Idem.  
168 Entrevista in loco para o autor desta dissertação, publicada originalmente no website da 
CTB e republicada no website do ESNA: http://encuentrosindical.org/?p=2435. Consulta em 
18.04.2021.  
169 Idem.  

http://encuentrosindical.org/?p=2435
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formação de lideranças sindicais em todo o continente. Entre outros trechos, o 

documento afirma que170: 

“Uma quantidade importante (e nunca suficiente) de trabalhadores e trabalhadoras 

de nossa América construímos um espaço de unidade, debate, reflexão e 

coordenação, com a finalidade de contribuir para a unidade de ação, a solidariedade 

e a luta de nossa classe toda. Não perguntamos de onde vêm, mas queremos, 

juntos, direcionar até onde iremos, ao lado de nossa classe e nossos povos. [...]  

Podemos, queremos e devemos ser parte dessa trama histórica. A transformação 

de nossa América passa necessariamente pela integração econômica, política e 

social dos povos da região.”  

Ramón Cardona define o período entre 2010 e 2011, marcado pela realização 

das edições do ESNA na Venezuela e na Nicarágua, como a fase de “maior 

maturidade”171 da organização. O dirigente sindical cubano usou dois critérios 

para construir sua avaliação: número de entidades sindicais que se aproximaram 

do ESNA e a ampliação de sua capacidade de interlocução com diferentes 

atores, sejam eles governamentais ou não. A convocatória para a reunião que 

ocorreria na capital nicaraguense, Manágua, entre 25 e 27 de agosto de 2011, 

refletia essa visão: “A integração deixou de ser um discurso politicamente correto 

para se tornar uma possibilidade a partir da mudança política que se opera em 

nossos países”172, dizia o documento, que também se furtava a apresentar 

propostas de caráter macroeconômico para os governos da região. “A partir do 

ESNA, preocupados na distribuição de renda e da riqueza, somos conscientes 

de que nossa batalha ideológica central passa por discutir que modelo produtivo 

e de desenvolvimento proporemos”173. Cerca de 350 organizações sindicais e de 

movimentos sociais da América Latina manifestaram interesse em acompanhar 

o evento na Nicarágua174.  

No intervalo entre as duas edições do ESNA mencionadas por Ramón Cardona, 

a Federação Sindical Mundial realizou seu 16º Congresso, na Grécia, em abril 

de 2011. Na condição de uma das líderes do ESNA e disposta a investir em sua 

 
170 “A FSM e os ESNAs” – op. cit.  
171 Idem. 
172 “Convocatória para o 4º Encontro Sindical Nossa América”. Versão em espanhol disponível 
em <http://encuentrosindical.org/?p=3675>. Acessado em 15.04.2021.   
173 Idem.  
174 “A FSM e os ESNAs” – op. cit.  
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atuação internacional, a CTB jogou grande peso no evento, levando para Atenas 

36 dirigentes sindicais175. No Congresso anterior, realizado em Cuba, no ano de 

2005, as correntes sindicais que viriam a compor a CTB ainda atuavam na CUT. 

O espaço foi considerado como fundamental para a afirmação da central sindical 

brasileira além de suas fronteiras continentais. Com apoio dos latino-

americanos, George Mavrikos foi reeleito secretário-geral da FSM e João Batista 

Lemos se tornou um dos vice-presidentes da entidade. A liderança exercida em 

nível regional pelos sindicalistas da CTB começava a ser reconhecida em 

esferas de atuação mais elevadas.   

Esse mesmo grau de importância por parte da CTB em relação aos temas 

internacionais se refletiu mais uma vez na 4ª edição do ESNA, na Nicarágua. 

Dos 337 delegados presentes, 50 eram brasileiros que representavam a central 

sindical e dezenas de seus sindicatos filiados176. O evento foi realizado no 

auditório da Biblioteca da Universidade Nacional de Engenharia do país, com 

grande apoio estatal. Cerca de um mês antes da reunião, Fredy Franco, dirigente 

da Federação Nacional de Trabalhadores da Nicarágua (FNT), enviou um e-mail 

à CTB confirmando essa relação:  

“Nosso compromisso fundamental como organização anfitriã vai garantir a 

hospedagem de 150 delegados, alimentação, local, transporte interno, meios 

técnicos, impressão de materiais e equipe de som. Não temos como assumir 

nenhuma passagem de avião. A FSLN [Frente Sandinista de Libertação Nacional] 

e particularmente o comandante Daniel Ortega enviaram o secretário de Relações 

Internacionais a tratar conosco, expressando sua vontade de apoiar o ESNA”177.    

A mensagem gerou a expectativa de que, assim como havia ocorrido na 

Venezuela, com Hugo Chávez, o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, 

pudesse comparecer em algum momento ao evento. Em poucos meses o ex-

líder da Revolução Sandinista concorreria à reeleição, fato que não passou 

 
175 O autor deste trabalho não acompanhou in loco o Congresso da FSM, mas escreveu uma 
série de matérias jornalísticas a respeito do evento, na condição de assessor da CTB.  
176 O autor deste trabalho acompanhou in loco o evento.  
177 Mensagem de 08.07.2011 enviada ao e-mail institucional da Secretaria de Relações 
Internacionais da CTB. 
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despercebido às centenas de delegados que se deslocaram por Manágua 

naquele período178.  

Em virtude do alto número de participantes, a organização do 4º ESNA decidiu 

propor três oficinas temáticas de debates, com o objetivo de produzir 

documentos e estratégias para o ESNA nos campos da (1) Integração Regional, 

(2) Plataforma e Plano e Ação e (3) Programa de Formação e Pesquisa. Os mais 

de 300 sindicalistas foram divididos em três grandes grupos, de modo a 

aprofundar os debates sobre cada um dos temas propostos. O resultado final 

dessas discussões foi resumido por Salvador Valdés179, então secretário-geral 

da Central de Trabalhadores de Cuba (CTC). Em seu discurso na plenária final 

do evento, era necessário “transformar a crise mundial em uma oportunidade, o 

que requer propostas alternativas para a luta e a busca de saídas” 180. O tema 

da integração, sempre presente nos discursos dos cubanos, obteve grande 

destaque:  

“Para os trabalhadores e os povos da América Latina, cada vez mais somos 

conscientes de que a fórmula possível para enfrentar a crise e encontrar verdadeiras 

saídas dependerá de que encontremos diferentes variantes que nos levem a uma 

efetiva integração. Isso constitui um objetivo essencial deste e de outros encontros 

sindicais. [...] Iniciativas como a ALBA, a UNASUL e proximamente a CELAC 

(Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos), a criação do Banco 

do Sul, o estabelecimento de uma moeda regional, mostram o rumo que nossos 

povos podem seguir para a sua real e total independência”181.  

 

Conforme a expectativa dos líderes do ESNA, Daniel Ortega participou da 

cerimônia de encerramento do evento. No entanto, sua fala foi muito mais breve 

do que a de Chávez, um ano antes, na Venezuela. O presidente fez uma rápida 

explanação sobre o papel dos trabalhadores para as mudanças necessárias ao 

continente e retificou sua confiança no papel desempenhado pelo sindicalismo. 

 
178 Ortega seria reeleito em 6 de novembro. Em agosto, as ruas de Manágua estavam repletas 
de cartazes com a figura do presidente, ao lado da mensagem: “Por uma Nicarágua solidária, 
cristã e socialista”.  
179 Valdés deixou o movimento sindical em 2013, quando se tornou um dos cinco vice-
presidentes do Conselho de Estado de Cuba. É membro do Politburo do Partido Comunista de 
Cuba (PCC). Desde 2018, é vice-presidente do Conselho de Ministros do país. 
180 Trecho do discurso de Salvador Valdés – Plenária final do 4º ESNA – Arquivo pessoal do 
autor.  
181 Idem.  
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“Tenho a convicção de que, por meio da luta, ouviremos algum dia uma 

declaração como a do ESNA nas Nações Unidas. Nesse dia, o capitalismo e o 

imperialismo estarão encurralados”182. O secretário-geral da FSM, George 

Mavrikos, não compareceu desta vez à reunião, mas enviou uma carta a seus 

organizadores e delegados, por meio da qual reforçou os laços da entidade 

internacional com o sindicalismo latino-americano. “Fazemos um chamado aos 

filiados e amigos da FSM para que, dentro desse marco, contribuam para o êxito 

dos debates em Manágua, para que o ESNA seja um fórum atual, militante e 

classista”183.  

A partir de sua edição nicaraguense, o ESNA passou a ter uma estrutura mais 

ampla de coordenação, com 19 entidades sindicais: CTB (Brasil, PIT-CNT 

(Uruguai), CTC (Cuba), CTA (Argentina), FNT (Nicarágua), COB (Bolívia), CUT 

(Chile), CGTP (Peru), CUT-A (Paraguai), CTE (Equador), CUT (Colômbia), Nova 

Central (Brasil), UNETE (Venezuela), Plataforma Sindical Centro-Americana e 

Funtap (México), Intercâmbio Sindical (EUA), Flatec, ANE e Coordenadora 

Sindical (Porto Rico). Na mesma ocasião, a Coordenação Operativa passou a 

ter a seguinte configuração: Coordenação-geral: Juan Castillo (PIT-CNT, do 

Uruguai); Secretaria técnica: João Batista Lemos (CTB, do Brasil); Secretaria de 

Formação: Raymundo Navarro (CTC, de Cuba); Secretaria de Comunicação: 

Victor Mendivil (CTA, da Argentina); Secretaria de Finanças: Gustavo Porras 

(FNP, da Nicarágua). Apesar desses avanços organizativos e do aprimoramento 

no diálogo junto aos governos progressistas da região, a partir de 2012 o ESNA 

iniciaria uma fase de menor capacidade de interlocução e de mobilização no 

continente.  

3.4 – Perda de influência do ESNA: causas externas e internas 

Não é possível apontar apenas um motivo ou somente uma determinada decisão 

política como responsável pela perda da influência do ESNA em meados da 

década de 2010. Após a realização de sua quarta edição, em 2011, na 

 
182 “Daniel Ortega prestigia cerimônia de encerramento do 4º ESNA” – Texto deste autor 
publicado no website da CTB. Disponível em https://ctb.org.br/noticias/internacional/daniel-
ortega-prestigia-cerimonia-de-encerramento-do-4o-esna/. Acessado em 08.05.2021.  
183 “FSM ratifica apoio e confirma presença na 4ª edição do ESNA, na Nicarágua” – carta 
publicada no website da CTB. Disponível em https://ctb.org.br/noticias/internacional/fsm-ratifica-
apoio-e-confirma-presenca-na-4o-edicao-do-esna-na-nicaragua/. Consulta em 11.05.2021.  

https://ctb.org.br/noticias/internacional/daniel-ortega-prestigia-cerimonia-de-encerramento-do-4o-esna/
https://ctb.org.br/noticias/internacional/daniel-ortega-prestigia-cerimonia-de-encerramento-do-4o-esna/
https://ctb.org.br/noticias/internacional/fsm-ratifica-apoio-e-confirma-presenca-na-4o-edicao-do-esna-na-nicaragua/
https://ctb.org.br/noticias/internacional/fsm-ratifica-apoio-e-confirma-presenca-na-4o-edicao-do-esna-na-nicaragua/
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Nicarágua, a organização ainda gozou de grande prestígio em nível regional e 

global, mantendo-se capaz de dialogar com representantes de governos, 

empresas e outras entidades de movimentos sociais. Seu programa de formação 

de novas lideranças sindicais vinha sendo colocado em prática com êxito, mas 

a partir de 2012 fatores estruturais internos e aspectos da macropolítica latino-

americana passaram a influenciar negativamente suas atividades.  

A quinta edição do ESNA, realizada no México, entre 21 e 23 de maio de 2012, 

ainda refletiu a boa articulação comandada por João Batista Lemos, Juan Castillo 

e Ramón Cardona, com o apoio das outras entidades que passaram a compor 

sua linha de frente. A “Onda Rosa”, por sua vez, já dava sinais de que o cenário 

de avanço dos partidos considerados progressistas na região começava a refluir 

(no Paraguai, por exemplo, o presidente Fernando Lugo foi destituído do cargo 

em um processo que durou menos de 24 horas e que viria a gerar uma crise 

diplomática junto aos demais membros do Mercosul). Em meio a esse cenário, 

uma crítica se tornava cada vez mais comum entre líderes sindicais do 

continente: o ESNA deveria passar a se tornar menos teórico e mais prático, sob 

o risco de se transformar numa versão sindical do Fórum Social Mundial. Esse 

ponto de vista já havia sido motivo de discussões na quarta edição do ESNA, na 

Nicarágua. Na ocasião, o então vice-presidente da CTB, Nivaldo Santana (atual 

secretário de Relações Internacionais da central sindical brasileira), destacou a 

qualidade dos debates, mas explicitou a crítica que começava a ganhar força: 

“Precisamos dar um passo além, com lutas unitárias e planos de ação que sejam 

concretos. A CTB reafirma seu compromisso de envidar todos os esforços para 

que no Brasil sejam implementadas as resoluções aqui tomadas”184.  

No México, 215 delegados internacionais (representando 97 entidades sindicais 

e movimentos sociais), vindos de 21 países185 acompanharam as discussões da 

quinta edição do ESNA, realizada no mesmo formato de oficinas introduzido na 

Nicarágua. A organização do evento conseguiu algo raro no país: unir todas as 

principais entidades e tendências sindicais mexicanas186 na sede do Sindicato 

de Eletricitários, em meio a uma onda de protestos contra o presidente Felipe 

 
184 “Daniel Ortega prestigia cerimônia de encerramento do 4º ESNA” – op. cit.  
185 Relatório produzido pela assessoria técnica do ESNA após o evento.  
186 Idem. Cerca de 300 sindicalistas mexicanos acompanharam os três dias de debates.  
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Calderón, que se encontrava nos meses finais de seu mandato. Esse cenário 

conturbado se refletiu nos documentos produzidos pelo 5º ESNA, que denunciou 

uma série de ataques aos direitos trabalhistas cometidos nos últimos anos pelo 

governo local. 

Ao contrário das duas edições anteriores, desta vez a CTB enviou uma 

delegação mais modesta à Cidade do México (foram oito membros de sua 

Direção Nacional, além de outros 14 dirigentes de sindicatos e federações 

filiadas)187.O Documento Político da reunião atualizou sua Plataforma de Lutas 

e seu discurso sobre o tipo de integração regional necessária para o continente. 

“Defendemos uma integração de novo tipo, fundamentada na solidariedade, na 

cooperação e na complementariedade”188, diz o texto. “Somos interessados em 

participar articuladamente nos espaços e experiências de participação social 

existentes ou naqueles que venham a se constituir nesses âmbitos”189. A boa 

articulação com as entidades sindicais mexicanas resultou na organização de 

um Curso de Formação de Lideranças, sob a responsabilidade do ESNA, em 

meados de agosto daquele ano.  

Assim como nas outras edições, no México o tema da integração regional fez 

parte de todos os debates. Ramón Cardona, em seu documento sobre os 

ESNAs, atribui a seu grupo de sindicalistas, em parceria com a FSM, a tarefa de 

orientar e coordenar a classe trabalhadora do continente nesse aspecto. 

“Precisamos afiançar o compromisso de aprofundar os processos de mudanças 

econômicas e sociais, tanto em nível nacional quanto regional, sem a ingerência 

imperialista, tal como na ALBA e recentemente na UNASUL e na CELAC”190.  

Não houve alterações na composição da Coordenação do ESNA. Pela primeira 

vez desde 2008, seus líderes definiram que no ano seguinte não haveria uma 

nova reunião191. Já se evidenciavam alguns limites estruturais da entidade, ao 

 
187 Ibidem.  
188 “Documento Político do 5º ESNA” – Arquivo pessoal.  
189 Idem.  
190 “A FSM e os ESNAs” – op. cit.  
191 Em e-mail enviado para Fredy Franco, da Federação de Trabalhadores da Nicarágua (FNP), 
em 31.05.2012, Batista Lemos escreveu: “Depois de largas reflexões da Coordenação, vimos 
que seria importante (excepcionalmente), dada a situação da América Latina, convocar o 
próximo Encontro daqui a dois anos. O próximo será em Havana, em 2014. Essa decisão tem 
por objetivo fortalecer e aumentar os programas de Formação, Pesquisa e Assistência Técnica, 
assim como o nosso Plano de Ação”.  
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passo em que alguns de seus líderes, como Batista Lemos e Juan Castillo, 

começavam a assumir outras tarefas políticas em seus países. Em 2014, Cuba 

seria a anfitriã da sexta edição. Decidiu-se por encontros bianuais, pelo 

desenvolvimento de debates e reuniões em âmbito nacional (sob a 

responsabilidade de cada entidade participante da organização) e pelo 

investimento em seminários de formação por todo o continente192. O último 

parágrafo da Declaração Final do 5º ESNA resumiu quais seriam as tarefas do 

próximo período:  

“Fortalecer politicamente o ESNA e potencializar sua organização diante dos 

capítulos nacionais e diversos mecanismos de articulação e interação regional. 

Necessitamos continuar nossas campanhas de mobilização e participação nas lutas 

dos trabalhadores e nossos povos, articulando crescentemente iniciativas conjuntas 

no âmbito local, regional e mundial. Para ter êxito em nossos desafios, requer-se 

aprofundar os caminhos da unidade dos trabalhadores e o movimento popular193”. 

Alguns meses depois do evento no México, a FSM organizou uma reunião em 

São Paulo para fazer um balanço de suas atividades recentes na América do 

Sul, além de direcionar suas ações para o próximo período. Cardona e Batista 

Lemos estiveram presentes, além de diversos sindicalistas do continente. 

Apesar de o ESNA não ser o principal ponto de discussão, seu alcance nos 

últimos anos colocou-o na pauta. Cardona, na condição de principal líder da 

FSM-América, destacou que o ESNA havia contribuído muito para desfazer a 

“imagem demoníaca”194 da Federação junto a diversas entidades sindicais latino-

americanas. No entanto, o dirigente cubano deixou claro que havia uma 

hierarquia que não poderia se inverter: “O ESNA não será um fórum que pautará 

as ações da FSM, mas sim o contrário. É a Federação que, de maneira 

organizada e coletiva, dará direção ao ESNA”, sustentou. “Se não temos dinheiro 

como a CSI e a CSA, temos ideias e nossos princípios da ação sindical classista”, 

complementou195.   

 
192 Relatório produzido pela assessoria técnica do ESNA após o evento.  
193 “Declaração final do 5º Encontro Nossa América”. Disponível em: 
<http://encuentrosindical.org/wp-content/cargas/2014/09/V-ESNA-en-M%C3%A9xico-
2012.pdf>. Consulta em 10.05.2021.  
194 O autor acompanhou a referida reunião, ocorrida em 10.12.2012, na condição de jornalista. 
As informações são baseadas em anotações pessoais e num relatório produzido pela 
assessoria técnica da FSM.  
195 Idem.  

http://encuentrosindical.org/wp-content/cargas/2014/09/V-ESNA-en-M%C3%A9xico-2012.pdf
http://encuentrosindical.org/wp-content/cargas/2014/09/V-ESNA-en-M%C3%A9xico-2012.pdf
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Batista Lemos, na condição de principal articulador do ESNA e como um dos 

vice-presidentes da FSM, não se contrapôs a Cardona diretamente, mas 

apresentou seu ponto de vista sobre qual deveria ser o papel de cada entidade 

na América Latina. Ele reafirmou a aposta na integração regional, no diálogo com 

os blocos regionais do continente (citou a ALBA, a UNASUL e a CELAC) e definiu 

o ESNA como “um espaço de unidade de ação para reforçar a luta anti-

imperialista e até mesmo ampliar contatos, com o objetivo de reforçar o campo 

no qual a FSM atua”196. O que poderia soar como algum tipo de diferença entre 

os dois dirigentes, na verdade era visto como uma parceria complementar, de 

acordo com Cardona: 

“Os princípios do ESNA são afins aos da FSM. Sustentamos valores similares. A 

FSM surgiu a partir da ideia de unidade e é por esse ideal que ela persiste. Seus 

congressos sempre foram abertos a quaisquer trabalhadores que quisessem 

participar e contribuir para as discussões. [...] Isso serviu para atrair sindicatos 

independentes, estabelecendo alternativas sindicais críveis e desenvolvendo uma 

frente comum anti-imperialista de luta por democracia e pelos interesses mais 

legítimos dos trabalhadores. Impulsionar o ESNA é impulsar o movimento sindical 

que luta, é fazer com que a FSM avance”197.   

Uma vez discutido qual seria o papel da FSM e do ESNA na articulação do 

movimento sindical e político da América Latina, o ano de 2013 começaria no 

Brasil com uma série de agendas que afetariam diretamente a articulação do 

ESNA. A CTB realizou, em agosto, seu 3º Congresso Nacional, em São Paulo. 

Na ocasião, João Batista Lemos deixou o cargo de secretário de Relações 

Internacionais da central sindical. Pouco tempo depois, em novembro, ele 

deixaria também o cargo de secretário Sindical do PCdoB, durante o 13º 

Congresso realizado pelo partido. As duas decisões estavam interligadas, pois 

a partir daquele ano o antigo metalúrgico assumiria tarefas distintas no campo 

político, tornando-se presidente do PCdoB no estado do Rio de Janeiro.  

Batista Lemos não deixou de imediato suas tarefas como dirigente do ESNA, 

mas ele admite que a partir daquele momento a CTB demorou certo tempo para 

definir quem realmente iria representar a central sindical junto à entidade 

regional. “A nossa transição realmente foi complicada, devido às tarefas 

 
196 Ibidem.  
197 “A FSM e os ESNAs” – op. cit.  
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nacionais que me foram atribuídas. Eu me mantive presente, em algum nível, até 

meados de 2016, mas é preciso admitir que o ESNA foi ficando em segundo 

plano”198, afirmou. Dentro da estrutura da CTB, o cargo de Batista foi ocupado 

pelo petroleiro Divanilton Pereira199, em um momento no qual a organização 

brasileira ampliava sua capacidade de atuação internacional em nível mundial200. 

Como consequência, a FSM concedeu à CTB, em 2016, no seu 17º Congresso, 

o cargo de secretário-geral adjunto (o segundo em sua hierarquia).  

Coube a Divanilton Pereira assumir a tarefa no Secretariado da FSM. Segundo 

o dirigente, houve consequências políticas, estruturais e organizativas no seio 

da Secretaria de Relações Internacionais da CTB, com aspectos positivos e 

negativos nesse período de transição. Havia alguns anos que ele acompanhava 

eventualmente Batista Lemos em determinadas agendas fora do Brasil, de modo 

que, segundo sua avaliação, a transição política no ESNA e nos diálogos com 

organizações latino-americanas ocorreu sem maiores prejuízos a partir de 2013. 

No entanto, a possibilidade de assumir um cargo na FSM surtiu efeitos 

imprevistos nos anos seguintes: 

“Minha saída da Secretaria de Relações Internacionais ocorreu por conta de minhas 

tarefas junto à FSM. Nesse ponto, a transição não foi devidamente organizada. Diria 

que foi, até certo ponto, traumática, pois se deu num cenário posterior ao golpe de 

2016 [referência ao impeachment de Dilma Rousseff], quando deixamos de ter as 

condições materiais necessárias para o exercício da política de Relações 

Internacionais”201.     

Antes desse período de indefinição, em 5 de março de 2013 o presidente Chávez 

viria a falecer. Nenhum dos dirigentes entrevistados para este trabalho atribui à 

sucessão venezuelana um prejuízo na relação entre o ESNA e o governo do 

país. Contudo, é indiscutível que Chávez era um dos símbolos principais da 

“Onda Rosa”. Para Fabrício Pereira da Silva, a morte agravou a crise política no 

país, com consequências diretas para a macropolítica regional:  

“Esse não é um tema de pouca monta, considerando-se que desde o início do 

processo refundador Chávez serviu como intérprete, articulador, símbolo e 

 
198 BATISTA LEMOS, João. Entrevista 1 – op. cit.  
199 O petroleiro foi o secretário de Relações Internacionais da CTB entre 2013 e 2017.  
200 A partir de 2014, a CTB passou a ter presença constante nas Conferências Internacionais 
do Trabalho, da OIT e em fóruns como o BRICS Sindical. 
201 PEREIRA, Divanilton. Entrevista 5 – op. cit.  



64 
 

intelectual orgânico de sua base de sustentação. [...] Evidencia-se dificuldade para 

substituir sua liderança, e a partir daí pode-se questionar a capacidade de 

reprodução do processo para além da existência física do líder”202.  

Apesar desse tipo de percalço, no decorrer de 2013 o ESNA ainda manteve seu 

nível de articulação elevado por todo o continente. O próprio Nicolás Maduro, já 

na condição de sucessor de Chávez, afirmou no dia 7 de maio, durante visita ao 

Uruguai, que estava disposto a rearticular o movimento sindical da América 

Latina, com o objetivo de criar uma nova central sindical continental. Crítico ao 

modelo sindical da CSI/CSA, o presidente venezuelano citou o ESNA como 

referência durante conversa na sede da PIT-CNT, na presença de Juan Castillo.  

“Quando teremos um bloco realmente poderoso na América Latina e no Caribe? 

Já temos a CELAC, mas deveríamos ter uma frente sindical de trabalhadores da 

CELAC numa sede central”203, afirmou Maduro, para em seguida colocar 

Caracas como candidata a sede, de modo a aproximar as centrais sindicais de 

toda a região. Para ele, a defesa dos governos progressistas deveria ser tarefa 

central do movimento sindical “até a independência plena e verdadeira de nossos 

países”.   

A citação de Maduro resultou em um turbilhão político nas semanas seguintes. 

Em 10 de maio, Juan Castillo enviou mensagem para a Coordenação Operativa 

do ESNA, relatando contatos feitos por sindicalistas de diversos países 

mencionando a “CELAC Obrera”, dispostos a fazer parte da futura entidade. Na 

mesma semana, entidades sindicais venezuelanas convocaram a CTB para uma 

reunião de trabalho nos dias 28 e 29 de maio, em Caracas, para tratar de três 

temas: conjuntura política internacional; a organização, em São Paulo, de uma 

Jornada de solidariedade com a Revolução Bolivariana; e a construção da 

“CELAC Obrera”, com a possível participação do presidente Maduro204. Apesar 

do impacto inicial, jamais o projeto foi adiante. Em alguns momentos, líderes 

sindicais da Venezuela chegaram a discutir a criação de uma “ALBA Obrera”, 

iniciativa que tampouco saiu do papel.  

 
202 PEREIRA DA SILVA (2015) – pp 19.  
203 Release distribuído pela Agência Venezuelana de Notícias. Disponível em 
<http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-maduro-propone-crear-una-central-obrera-
sindical-celac>. Consulta feita em 15.05.2021.   
204 E-mail da Secretaria de Relações Internacionais da CTB enviado em 13.05.2013 para 
Batista Lemos e outros dirigentes da central sindical.  

http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-maduro-propone-crear-una-central-obrera-sindical-celac
http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-maduro-propone-crear-una-central-obrera-sindical-celac
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As duas últimas edições do ESNA simbolizam o período de declínio no qual a 

organização adentrou em meados da década de 2010, apesar de terem sido 

realizadas em países considerados como fundamentais para a fundação e para 

a condução dos trabalhos da entidade: Cuba (2014) e Uruguai (2016). Juan 

Castillo já havia assumido tarefas na Frente Ampla, no Uruguai, mas ainda se 

manteve como coordenador-geral da organização latino-americana após a 6ª 

reunião, ocorrida em Havana. Da mesma forma, Batista Lemos iniciou sua 

transição mantendo-se no cargo até 2016.  

Fredrik Söderbaum vê as iniciativas regionais pelo mundo afora como 

construções sociais. Como tais, elas são organismos “permanentemente em 

disputa, assim como politicamente contestados”205. Desta feita, exatamente por 

terem essas características e por serem formadas por seres humanos que 

representam atores estatais e não estatais, o pesquisador atesta, sem meias 

palavras: essas instituições falham, como quaisquer outros projetos sociais. 

Ainda de acordo com Söderbaum, tais iniciativas “podem ser desfeitas por dentro 

ou por fora, frequentemente pelas mesmas forças que as construíram”206.  

O evento ocorrido em Cuba foi agendado de modo a coincidir com outras duas 

datas importantes: as comemorações do 1º de Maio, Dia Internacional do 

Trabalhador, e o Congresso comemorativo dos 75 anos de fundação da Central 

de Trabalhadores de Cuba (CTC). Assim, entre 4 e 5 de maio de 2014, 455 de 

delegados, vindos de 30 países e representando 181 organizações207 debateram 

as tradicionais pautas abordadas pelo ESNA. Apesar de contar com uma 

saudação de Raúl Castro e com a presença de Salvador Valdés (ex-dirigente 

sindical alçado ao cargo de vice-presidente do Conselho de ministros de Cuba), 

a “Declaração de Havana”, divulgada ao final da reunião, trouxe poucas 

novidades em relação aos documentos anteriores. A tríade “integração-

soberania-unidade” foi mantida como elemento norteador das atividades de seus 

membros. Um item, no entanto, explicitou algumas das dificuldades enfrentadas 

por sua coordenação no que diz respeito ao fortalecimento organizacional da 

entidade: 

 
205 SÖDERBAUM (2019) – pp 12.  
206 Idem.  
207 Relatório produzido pela assessoria técnica do ESNA. 
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“O desafio é cada dia maior. Havana espera que construamos desde já o salto 

qualitativo e quantitativo que o Encontro Sindical Nossa América necessita para ser 

a principal ferramenta unitária classista na América Latina. Nesse sentido, voltamos 

a mencionar a necessidade de dotar o ESNA de algumas ferramentas orgânicas e 

de infraestrutura, tais como: a) algum mecanismo de aporte financeiro periódico; b) 

potencializar a coordenação e a eficácia para acioná-la; c) uma cobertura orgânica 

para disputar espaços em nível institucional e internacional; d) um lugar físico de 

funcionamento”208.       

Entre 2015 e 2016, a eleição de Maurício Macri, na Argentina, e o impeachment 

de Dilma Rousseff, no Brasil, representaram duros reveses para a “Onda Rosa” 

— e, por conseguinte, aos movimentos sociais que mantinham relações 

próximas com os dois governos. O enfraquecimento do chamado “kirchnerismo” 

e a ascensão de Michel Temer trouxeram mudanças drásticas na condução da 

política e da economia nos dois maiores países da América do Sul. Com a 

Venezuela em crise e diversos problemas internos a enfrentar, o diálogo que 

existia entre o movimento sindical da região e esses governos se reduziu 

drasticamente. Para Juan Castillo, é inegável associar a ascendência do ESNA 

à “Onda Rosa”. 

“Eu não costumo fazer análise a partir do que é possível ou impossível, mas sem 

dúvida a eleição de vários governos com os quais tínhamos uma forte ligação foi 

essencial para a criação do ESNA. Passamos a ter, na Presidência, nos Ministérios 

e em diversos órgãos governamentais de diversos países companheiros com os 

quais tínhamos acesso direto, sem interlocutores e com afinidade de ideias. Isso 

fortaleceu muito o nosso movimento e nos permitiu vislumbrar maior participação 

nas decisões e nas políticas da região”209.  

Com o impacto da derrota na Argentina e em meio ao processo de impeachment 

de Dilma Rousseff no Brasil, o ESNA realizou sua sétima edição no Uruguai, 

entre 31 de março e 2 de abril de 2016. No decorrer de 2015, a PIT-CNT decidiu 

indicar seu secretário-geral, o metalúrgico Marcelo Abdala, para ocupar o cargo 

de Juan Castillo. Coube ao novo coordenador-geral conduzir os trabalhos de 

articulação política da organização latino-americana. Nesse período, Divanilton 

Pereira — o secretário de Relações Internacionais da CTB que sucedeu a Batista 

 
208 Declaração do 6º ESNA. Disponível em http://encuentrosindical.org/wp-
content/cargas/2014/09/VI-ESNA-en-La-Habana-Cuba-2014.pdf. Consulta feita em 07.05.2021.  
209 CASTILLO, Juan. Entrevista 2 – op. cit.  

http://encuentrosindical.org/wp-content/cargas/2014/09/VI-ESNA-en-La-Habana-Cuba-2014.pdf
http://encuentrosindical.org/wp-content/cargas/2014/09/VI-ESNA-en-La-Habana-Cuba-2014.pdf
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Lemos — acumulava o cargo de coordenador da FSM para o Cone Sul e não 

veio a ocupar formalmente nenhum espaço na Direção do ESNA. 

Apesar dos contratempos organizativos e estruturais, 180 delegados, 

representando 70 organizações sindicais e de movimentos sociais do continente, 

vindos de 19 países210, estiveram em Montevidéu, no prédio da Universidade de 

la República, para os três dias de discussões do 7º ESNA. Divanilton Pereira foi 

o principal representante da CTB no evento, cujo ponto alto ocorreu na cerimônia 

de abertura, que contou com a presença do ex-presidente uruguaio José “Pepe” 

Mujica. A Declaração final expõe uma análise dura sobre a realidade do 

continente, em contraste com o tom propositivo de documentos semelhantes 

anteriores. “A desigualdade e o empobrecimento generalizado de nossos povos 

é consequência direta do regime capitalista e de suas propostas para a saída da 

crise”211, diz o texto, que não se furta a apontar erros políticos dos governos que 

protagonizaram a “Onda Rosa” e as próprias limitações do ESNA diante desse 

cenário. As soluções apontadas, no entanto, repetem o conteúdo das 

declarações anteriores: 

“Nosso desafio aponta a construir a ofensiva popular com uma subjetividade para 

mudanças econômicas e sociais, pela soberania alimentar, energética e financeira, 

de modo a afirmar a soberania popular por meio de um processo de integração dos 

povos da América Latina”.  

Os anos seguintes demonstrariam, de modo inequívoco, que o ESNA precisaria 

se reinventar para que pudesse se adaptar à nova conjuntura do continente. A 

ligação umbilical com os resultados eleitorais da “Onda Rosa” evidenciaria seus 

limites e parte de sua fragilidade. Somente o ideário em defesa da integração 

regional e da unidade da classe trabalhadora não foi suficiente para que o ESNA 

mantivesse a relevância de anos atrás. Esse processo de reestruturação, ainda 

em curso em meados de 2021, viria a sofrer duros golpes com a eleição de Jair 

Bolsonaro, no Brasil, e o advento da pandemia do novo coronavírus, no começo 

de 2020. Antes disso, porém, outros reveses precisariam ser enfrentados pelos 

novos líderes do Encontro Sindical Nossa América.  

 
210 Relatório produzido pela organização do evento.  
211 “Declaração de Montevidéu”. Disponível em <http://encuentrosindical.org/?p=8304>. 
Consulta feita em 13.05.2021.  
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CONCLUSÃO 

Há um grande alinhamento entre historiadores e cientistas políticos sobre o 

marco que deu início à chamada “Onda Rosa”: a eleição de Hugo Chávez, na 

Venezuela, em 1998. O mesmo não ocorre, por sua vez, quando se discute qual 

teria sido o desfecho desse período caracterizado pela sequência de vitórias 

eleitorais de candidatos e partidos considerados como progressistas na América 

Latina. É indiscutível, no entanto, que esse grupo sofreu uma série de reveses 

no decorrer da segunda década do século 21. A destituição do presidente 

Fernando Lugo, no Paraguai, em 2012, a vitória nas urnas de Mauricio Macri, na 

Argentina, em 2015, e o impeachment de Dilma Rousseff no Brasil, em 2016, 

são três exemplos que se somam às turbulências socioeconômicas que 

afetaram, na mesma quadra histórica, países como a Venezuela, o Equador e a 

Bolívia, tidos como as experiências mais radicais no campo da esquerda latino-

americana212.   

Em sua primeira década de existência, o ESNA refletiu os altos e baixos da 

“Onda Rosa”, mas atribuir seus êxitos e limitações apenas aos resultados 

eleitorais da região é uma compreensão equivocada. À primeira vista, a relação 

entre governos considerados progressistas e o movimento sindical tende a ser 

vista como positiva, mas há nuances que passam despercebidas por quem não 

participa ativamente desse fenômeno. Para Joílson Cardoso, vice-presidente da 

CTB, trata-se de um desafio constante estabelecer uma separação clara entre 

partidos, governos e o movimentos sociais.  

“Não deve ser algo antagônico, mas é preciso manter certa independência. Por 

contradição, quando precisávamos estar mais mobilizados na luta sindical, isso não 

ocorreu. Muitos projetos e políticas que defendíamos foram adotados, mas quando 

a gente perde os governos isso deixa de ocorrer”213.  

Ainda de acordo com Cardoso, que é também dirigente nacional do Partido 

Socialista Brasileiro (PSB), essa relação de proximidade trouxe prejuízos jamais 

imaginados anteriormente pelos líderes sindicais do Brasil, tradicionalmente 

alocados no campo da oposição. Ao se referir aos governos comandados pelo 

 
212 PEREIRA DA SILVA (2019) – pp 165.  
213 CARDOSO, Joílson – Entrevista 4 – op. cit.  
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Partido dos Trabalhadores, ele destaca que diversas entidades sindicais se 

enfraqueceram após investirem anos a fio na formação de seus dirigentes.    

“O governo muitas vezes nos tira quadros, nomes nos quais investimos a vida toda. 

E muitos, ao irem pro governo, se embriagam com o poder e acham que chegaram 

ao paraíso. Aí viram as costas para o movimento. Isso foi muito sério enquanto 

estávamos na CUT. Depois que fundamos a CTB isso também precisa ser motivo 

de análise”214.     

O ESNA não passou alheio a esse tipo de fenômeno. Dois de seus principais 

líderes (Batista Lemos e Juan Castillo) foram designados a cumprir tarefas 

políticas em seus respectivos partidos nacionais entre 2013 e 2015. Ambos 

contavam com um nível de experiência e de articulação junto a outros líderes 

sindicais da América Latina e do restante do mundo que, naquele momento, não 

encontrava paralelo em suas respectivas organizações sindicais. Batista Lemos 

vê problemas nessa transição, mas prefere atribuir as dificuldades pelas quais o 

ESNA passou a aspectos de ordem político-econômica no continente.  

“Alguns de nós saímos para cumprir outras tarefas, mas ao mesmo tempo tivemos 

uma contraofensiva neoliberal pesada na região. Acima disso tudo, começamos a 

ver uma mudança na materialidade das relações de trabalho. A terceira revolução 

industrial mudou por completo essas relações. Isso mudou o sujeito social e afetou 

diretamente a classe trabalhadora. Antes tínhamos categorias como ferroviários e 

depois metalúrgicos na linha de frente. Hoje temos uma grande desorganização.215” 

Para o dirigente do PCdoB, a maior parte dos líderes sindicais do Brasil e da 

América Latina ainda não conseguiu compreender adequadamente a 

profundidade das mudanças pelas quais o mundo do trabalho está passando no 

século 21: 

“É como se tivéssemos fábricas sem muros, simbolizados pelos trabalhadores da 

Uber. Cada qual trabalha com sua própria ferramenta. Ao mesmo tempo, a 

terceirização foi vingando e fortalecendo o neoliberalismo. Isso se reflete em uma 

grande crise de representação nas entidades sindicais”216.  

Essa análise vem ao encontro de uma percepção destacada pela historiadora 

Larissa Correa, em sua tese de doutorado. Ela chama a atenção para a escassez 

 
214 Idem.  
215 BATISTA LEMOS, João – Entrevista 1 – op. cit.  
216 Idem.  
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de estudos que interliguem as relações internacionais com o movimento sindical 

brasileiro. Para ela, observá-lo como parte de uma história mais ampla, que ao 

mesmo tempo influencia e é influenciado pelas correntes ideológicas 

internacionais e pelas conjunturas externas, “pode ser fundamental para se 

compreenderem determinadas escolhas das lideranças, seus discursos e 

ações”217. O historiador Marc Bloch complementa: “Nunca se explica plenamente 

um fenômeno histórico fora do estudo de seu momento”218. Com o fim da “Onda 

Rosa”, a América Latina viu o surgimento de um fenômeno diametralmente 

oposto. Depois da vitória de Mauricio Macri, na Argentina, em 2015, e do 

impeachment de Dilma Rousseff, no Brasil, em 2016, entre 2017 e 2019 a região 

passou por 14 processos eleitorais. Três deles ocorreram em 2017 (Equador, 

Chile e Honduras); outros seis em 2018 (Paraguai, Costa Rica, Brasil, 

Venezuela, México e Colômbia); e, por fim, mais cinco em 2019 (Guatemala, El 

Salvador, Panamá, Argentina e Bolívia). Além disso, em 2018 Cuba ainda viu 

Miguel Díaz-Canel substituir Raúl Castro no comando do país. Uma nova 

configuração geopolítica saiu das urnas nesse período, tendo como sombra o 

neoconservadorismo de Donald Trump nos Estados Unidos. De acordo com o 

historiador Carlos Malamud, se nos últimos anos era difícil que os governos 

latino-americanos alcançassem consensos em temas sensíveis da agenda 

regional e internacional, “essa possibilidade é agora muito mais complicada do 

que antes”219.  

Uma das consequências diretas desse novo arranjo político, reconfigurado em 

torno de uma agenda conservadora, foi a criação do Grupo de Lima, em agosto 

de 2017. Formado por 11 países da região220, seu principal objetivo era tomar 

medidas para lidar com a crise da Venezuela. Para o economista Enrique García, 

tais mudanças reforçam uma tendência do regionalismo para o continente, 

marcada pela “ausência de consensos para impulsionar processos de integração 

que permitam a efetiva inserção da América Latina na nova realidade geopolítica 

e socioeconômica internacional”221. Esse cenário, ainda segundo García, segue 

 
217 CORREA (2013) – pp 29.  
218 BLOCH (2002) – pp 60.  
219 MALAMUD (2020) – pp 102.  
220 Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Guiana, Honduras, Peru, 
Panamá e Paraguai, além do Canadá.  
221 GARCÍA (2020) – pp 52.  
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marcado por “uma grande fragmentação e proliferação de instituições, com 

resultados pouco efetivos”222.  

García se refere a instituições governamentais, mas a descrição se encaixa 

perfeitamente a uma organização como o ESNA, composta por atores não 

estatais de diferentes países. Fredrik Söderbaum, quando defende a 

necessidade de repensar o regionalismo no século 21, diz que o tradicional foco 

em estados-nação acabou por gerar “representações superficiais”223. Segundo 

o autor, quando se observam as regiões como construções sociais, formadas 

por diferentes atores, isso implica em organismos com contestação política, em 

disputa permanente. Exatamente por esse tipo de característica, as experiências 

regionais “vão falhar, assim como qualquer outro projeto social”224. Isso implica 

“em uma luta política entre várias forças que vão além da definição de região, de 

como ela deveria se organizar politicamente e de como se dá sua inserção numa 

ordem global”225.    

Após a edição do ESNA realizada no Uruguai, em 2016, definiu-se que o formato 

bianual seria mantido. A Argentina receberia a oitava reunião oficial da entidade. 

No entanto, no decorrer de 2017 não foram encaminhados os tradicionais 

preparativos para organizar um evento de dimensão continental. Sem o apoio do 

governo local, o movimento sindical argentino não foi capaz de preparar a 

estrutura necessária para receber dirigentes sindicais de dezenas de países. Em 

paralelo, no Brasil ocorria uma transição na Secretaria de Relações 

Internacionais da CTB. Divanilton Pereira, já na condição de membro do 

Secretariado da FSM, elaborou um documento em abril de 2018 no qual deixa 

nítido que os três principais países da Coordenação do ESNA necessitavam se 

rearticular. Como meta para os anos de 2018 e 2019, ele sugere atualizar a 

estratégia da CTB para a América Latina, em especial junto à CTC, de Cuba, e 

a PIT-CNT, do Uruguai.226  

 
222 Idem.  
223 SÖDERBAUM (2019) – pp 10. 
224 Idem – pp 12.  
225 Ibidem.  
226 “Balanço Político da CTB na Secretaria Geral Adjunta da Federação Sindical Mundial – 
2016/2017”. Documento enviado para a Secretaria de Relações Internacionais da CTB em 
04.04.2018.  
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A Coordenação do ESNA só iria se reunir em março de 2018, em Salvador 

(Bahia), para redefinir quais seriam seus desafios para o próximo período. Na 

ocasião, estava claro que a Argentina não iria receber uma nova edição do 

Encontro naquele ano. Era necessário, no entanto, dar passos no sentido de 

rearticular os trabalhos de diálogo junto a entidades sindicais do continente. No 

seio da CTB, o caminho encontrado foi designar um novo dirigente para 

representar a central sindical brasileira no ESNA. O escolhido foi Aurino 

Pedreira, presidente da Federação dos Metalúrgicos da Bahia. Segundo ele, 

naquele momento a entidade regional estava “hibernando”227. A partir da reunião 

de Salvador, essa Coordenação, liderada agora pelo uruguaio Marcelo Abdala, 

passaria a se reunir com mais frequência228. A prioridade, de acordo com 

Pedreira, era a reconstrução do ESNA. 

“Qual o papel dos trabalhadores em nível internacional? Como o ESNA poderia 

contribuir para a luta política da América Latina, em meio a tantas mudanças? Como 

enfrentar os ataques (e até mesmos alguns golpes) que vimos em certos países? 

[...] Houve uma série de alterações no termômetro político. Isso sempre esteve em 

pauta dos nossos debates, tudo muito contextualizado.229” 

Entre as discussões, com frequência surgia o formato organizativo que o ESNA 

deveria adotar. Desde antes de sua fundação, havia dirigentes que defendiam a 

constituição de uma central sindical latino-americana, com sede, estatuto e todas 

as formalidades características de uma entidade desse porte. Em 2018 esse 

debate ressurgiria, sem grandes consequências práticas. Para Batista Lemos, 

tal decisão deveria ter sido tomada entre 2012 e 2014. “Algo bancado pelas 

centrais sindicais e por movimentos sociais. Hoje a gente vê isso com mais 

clareza. A questão da territorialidade é muito importante para a organização dos 

trabalhadores”, defende230. Aurino Pedreira vê um cenário mais complexo: 

Talvez se tivéssemos construído uma central sindical nosso protagonismo seria 

mais intenso. Mas não fazemos análise com ‘se’. [...] O ESNA dialogava com 

diversas forças na região. Talvez a criação de uma central sindical naquele período 

 
227 PEDREIRA, Aurino. Entrevista 6 [maio 2021]. Entrevistador: Fernando Damasceno. 

Videoconferência (40 min). 
228 Num intervalo de dois anos (até fevereiro de 2020, pouco antes do início da pandemia), um 
pequeno grupo se reuniria no Uruguai, na Argentina e em Cuba para discussões 
programáticas). 
229 PEDREIRA, Aurino. Entrevista 6 – op. cit.  
230 BATISTA LEMOS, João. Entrevista 1 – op. cit.  
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levaria muitas entidades a seguir por um determinado caminho, de modo a excluir 

outros, com graves prejuízos para o conceito de unidade. O ESNA, por maiores que 

tenham sido suas movimentações, tinha dificuldades de consolidar uma unidade 

mais ampla. Por isso ele seguiu sendo um movimento, um encontro sindical.231”  

As dificuldades enfrentadas pelo movimento sindical no Brasil a partir de 2016 

tiveram reflexo imediato nas relações internacionais de suas principais 

entidades. Michel Temer assumiu a Presidência naquele ano munido de uma 

pauta liberal, na qual a Reforma Trabalhista ganhou prioridade junto ao 

Congresso Nacional. Em 2017, foi extinta a contribuição sindical compulsória, 

mecanismo que descontava um dia de trabalho por ano de cada cidadão com 

contrato profissional formalizado. O montante arrecadado anualmente era 

dividido da seguinte forma: 60% dos recursos eram destinados ao sindicato de 

base; 15% iam para as federações; 10% para as centrais sindicais; 5% para as 

confederações; os 10% restantes eram destinados ao Fundo de Amparo ao 

Trabalhador.  A partir de 2018, a estrutura operacional e de recursos humanos 

que era mantida com o dinheiro desse imposto foi reduzida drasticamente232. Em 

geral, os sindicatos de base conseguem manter outras fontes de receita233, mas 

as federações, confederações e centrais sindicais ainda não encontraram uma 

alternativa de sustentabilidade. Para Aurino Pedreira,  

“O ESNA não é uma central sindical, uma instituição concebida, mas um movimento 

que adapta sua capacidade organizativa em função do que ocorre em cada país. 

Essa junção resulta em uma perspectiva mais intensa, mas também maiores 

dificuldades organizativas. Isso levou ao que chamo de fase de hibernação.234”     

É nesse cenário que a CTB passa a manter suas relações junto ao ESNA e à 

FSM. Com as mudanças no cenário geopolítico, caracterizado pela ascensão do 

ideário de extrema-direita identificado com Donald Trump, a aposta na 

integração regional perdeu força. “Como é que de um ciclo progressista desse 

porte, duramente conquistado, a gente sai para um ambiente de ultradireita, de 

 
231 PEDREIRA, Aurino. Entrevista 6 – op. cit. 
232 Segundo relatório produzido pela Tesouraria da CTB, a central sindical recebeu R$ 15,4 
milhões da contribuição compulsória em 2017. Em 2018, o valor foi reduzido para R$ 1,4 
milhão.  
233 Mensalidade de trabalhadores filiados e taxa na negociação por Participação de Lucros e 

Resultados são as mais comuns. 
234 PEDREIRA, Aurino. Entrevista 6 – op. cit. 
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neofascismo? Isso expressa uma insuficiência nossa”235, argumenta Divanilton 

Pereira. Para o dirigente, um fenômeno afetou em cheio as organizações 

sindicais não apenas da América Latina, mas de diversas regiões do planeta:  

“Disputar governos era necessário ou não? Havia um chamado ao diálogo junto aos 

sindicalistas. Houve, sim, uma institucionalização. Isso comprometeu a nossa 

inserção junto a uma nova classe trabalhadora. Quando houve uma mudança do 

ambiente político, o reflexo foi direto. [...] Essa ruptura de ciclo impactou em todas 

as dimensões. Relevou a fragilidade do sindicalismo não somente na América 

Latina, mas no mundo. Subestimamos adversários e escolhas”236. 

A trajetória da primeira década de existência do ESNA corrobora a opinião do 

dirigente da CTB e da FSM. Contudo, além da institucionalização, das 

dificuldades estruturais e da inércia para se adequar a um novo cenário 

geopolítico na região, o movimento sindical não foi capaz de acompanhar as 

transformações da contemporaneidade. Apesar de ser uma organização não 

estatal, o ESNA só foi capaz de elevar o protagonismo da classe trabalhadora 

quando estabeleceu alianças estratégicas com agentes governamentais. Na 

prática, essa relação atestou uma debilidade apontada por Fredrik Söderbaum 

nos estudos sobre experiências baseadas no Regionalismo: a ênfase 

tradicionalmente vinculada aos Estados-nação “leva a uma frágil e superficial 

conceitualização de espaço regional”237. Em tempos nos quais a informalidade 

no mercado de trabalho é crescente, em que as novas tecnologias extinguem 

profissões tradicionais (sem qualificar adequadamente a mão de obra que se vê 

desamparada) e em um cenário de aprofundamento da desigualdade nas 

nações em desenvolvimento, seria natural que alguma representação social com 

uma identidade ou solidariedade diversa da nacional ou da governamental 

emergisse como líder natural de um processo de resistência ou de rearticulação. 

Seja em nível nacional, regional ou global, esse ainda é um espaço a ser 

ocupado.    

  

 
235 PEREIRA, Divanilton. Entrevista 5 – op. cit. 
236 Idem.  
237 SÖDERBAUM (2013) – pp 11.  
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