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MTD! Essa luta é pra valer! 

•    O MTD (Movimento dos Trabalhadores Desempregados) é um movimento de caráter classista, 
anti-autoritário, anti-reformista e revolucionário. Defendemos a organização dos trabalhadores 
desempregados, não-empregados e sub-empregados, caminhando para a conquista dos meios de 
produção. Nosso projeto amplo é a construção de uma sociedade socialista, fraterna e justa, sem 
explorados e nem exploradores; 

•    Entendemos que a luta dos trabalhadores e trabalhadoras deve ser conduzida por eles próprios, 
sem intermediários (governos, políticos, partidos, vanguardas, etc.). Assim defendemos a 
autogestão dos meios de produção, a autonomia e o federalismo. Apoiamos todos os outros 
movimentos classistas, que se organizem pela base, de forma horizontal e anti-autoritária; 

•    Nossas lutas e reivindicações não se esgotam apenas em agendas pontuais, mas se intensificam 
num programa geral de transformação. Portanto, não nos limitamos à satisfação de necessidades de 
curto prazo. Depois das conquistas imediatas, não passamos a responsabilidade da fase posterior de 
organização social a governos, partidos, etc. Ou seja, superadas as dificuldades materiais iniciais, 
teremos mais condições de continuar na luta autônoma e revolucionária; 

•    Também defendemos a ruptura incondicional com o modelo de organização social capitalista, 
que atualmente passa pela fase neoliberal. Entendemos que este sistema se faz perverso para os 
trabalhadores e a população em geral, em função da concentração de capital e das riquezas nas 
mãos da minoria, que constrói toda a máquina de exploração, repressão e de controle político e 
econômico; 

•    Defendemos a autogestão do solo urbano, a reforma agrária e o uso dos recursos ambientais 
pelos povos que deles dependem e a auto-sustentabilidade do planeta para todos os seres; 

•    O MTD apóia as lutas internacionais (na América Latina e no resto do mundo) afinadas com 
nossas premissas básicas, indicadas nesse documento; 

•    O MTD se organiza em torno de núcleos de base e na divisão de tarefas por comissões 
(1.comunicação/cultura; 2.formação política; 3.nucleamento/articulação; e 
4.estrutura/projetos/finanças); 

•    Como movimento classista, nossa luta se direciona ao fortalecimento dos espaços das classes 
populares, de moradia ou trabalho, como subúrbios, periferias, favelas e ocupações do movimento 
sem teto; 

•    Instituímos como disciplina militante: a responsabilidade, o comprometimento, a autodisciplina 
e a ética, que são motores da organização autônoma e de massas. Essas premissas devem ser 
observadas por todos os membros do MTD, individualmente, para o fortalecimento do coletivo. 
Assim, cada militante deve respeitar o que foi discutido, analisado e aprovado em assembléia 
interna, sua instância máxima deliberativa. Qualquer decisão individual, que violar as disposições 
desta assembléia estará sujeita a sanções, determinadas pelo coletivo; 

•    É garantido a todo militante, no momento de seu ingresso, como parte do compromisso ético do 
MTD, esclarecimento sobre todos os pontos da Carta de Princípios. 


