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Introdução  

 

O objetivo central deste texto é resgatar alguns elementos de autores clássicos do 

marxismo – Engels, Marx, Lênin e Gramsci –, buscando analisar criticamente como o 

debate em torno da noção de luta política e luta econômica pode contribuir para a 

análise do sindicalismo atual. 

Ao contrário das análises que preconizam uma nova sociedade, pós-industrial, 

pós-salarial, ou informacional, partimos do entendimento de que vivemos em uma 

sociedade capitalista, marcada pela contradição entre capital e trabalho e que repousa 

sobre a acumulação de capital.  

As transformações nas relações e condições de trabalho que ocorreram nas 

últimas décadas, marcadas pelas políticas neoliberais e pelos processos de 

reestruturação produtiva do capital, tiveram forte impacto sobre as organizações 

sindicais em todo o mundo. Esse contexto aparentava colocar em cheque as noções 

marxistas que se consolidaram em torno da análise do movimento sindical; suas 

principais concepções, como a discussão sobre a relação entre classe, sindicatos e 

partidos, foram deixadas de lado nas últimas décadas com as teses do fim da 

centralidade do trabalho e a ideologia do capitalismo como via única. 

No entanto, mesmo nesse cenário de enfraquecimento, o movimento sindical 

ainda tem se mostrado como um ator coletivo relevante nas lutas políticas do mundo 

contemporâneo.
1
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1
Apesar da importância de discutir a ação sindical em conjunto com os movimentos sociais de modo 

geral, optamos por centrar nossa análise na ação sindical. Sobre uma análise marxista dos movimentos 

sindicais, ver: Galvão, Andreia. Marxismo e Movimentos Sociais. Revista Crítica marxista, n. 32, 2011, 

p. 107-126; Mouriaux, René; Béroud, Sophie. “Para uma definição de movimento social”. In: Leher, 
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A participação dos sindicatos e centrais sindicais nas recentes mobilizações dos 

trabalhadores na França, Grécia, Portugal e Itália; o contexto de retomada da ação 

sindical e grevista no Brasil durante a década de 2000
2
; além do aumento da intervenção 

das centrais sindicais brasileiras em momentos políticos importantes, como nas eleições 

presidenciais, indicam que os sindicatos continuam sendo importantes espaços de 

mobilizações, ações e conflitos coletivos
3
. Ao contrário do que preconizavam os 

defensores da tese da crise ou decadência do sindicalismo, o movimento sindical tem 

demonstrado sua vitalidade e força política
4
. 

 Com o intuito de retomar a importante e atual discussão sobre a análise das 

organizações sindicais e refletir sobre o papel que o sindicalismo pode cumprir na 

transformação da sociedade capitalista, é que pretendemos fazer, neste artigo, um 

esforço inicial de retomar, numa perspectiva crítica, algumas importantes contribuições 

da teoria marxista. 

Entendemos que a ação sindical pode se dar no sentido de uma política 

reformista ou revolucionária, assim como conservadora e até reacionária. Dentro desse 

variado espectro político, sua atuação pode e deve ser explicada a partir de uma teoria 

que considere suas estratégias e práticas políticas, suas funções, estruturas e formas de 

organização dentro de um contexto, ou seja, dentro de uma conjuntura - seja do 

processo mais geral de acumulação do capital como também da própria relação que os 

sindicatos estabelecem com outros atores, como o patronato, o Estado e os partidos 

políticos. 

Engels, Marx e Lênin se debruçaram ativamente sobre as questões do 

movimento sindical. Para eles, os sindicatos são de grande importância para a 

                                                           
2
Armando Boito, Andréia Galvão e Paulo Marcelino, “Brasil: o movimento sindical e popular na década 

de 2000”. In: OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año X, Nº 26, octubre, 2009. Os autores mostram, por 

meio de uma análise das atividades grevistas, a recuperação da ação sindical no Brasil a partir de 2004, 

que resultou no aumento do número de greves e, em sua maioria, em ganhos salariais para os 

trabalhadores. No entanto, os autores destacam que essa recuperação não significou uma política sindical 

anticapitalista. 
3
Entretanto, esses processos não têm evidenciado um avanço no sentido da articulação das mobilizações 

sindicais com projetos políticos mais amplos. Mesmo as mobilizações sindicais do último período, citadas 

acima, aparecem desvinculadas dos partidos políticos, ou pelo menos, distantes de um projeto político de 

maior alcance. Por enquanto elas se restringem a manifestações defensivas.  
4
Alguns exemplos de trabalhos sobre a tese de crise do sindicalismo são: Leôncio Martins Rodrigues, 

Destino do sindicalismo. Edusp, São Paulo, 1999; Sônia Larangeiras, “Há lugar para o sindicalismo na 

sociedade pós-industrial? Aspectos do debate internacional”. São Paulo em Perspectiva. São Paulo, n. 

12(1), pp. 174-183, 1998; Adalberto Moreira Cardoso. A Década Neoliberal e a crise dos sindicatos no 

Brasil. São Paulo, Boitempo, 2003. 
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organização e lutas da classe trabalhadora, mas, ao mesmo tempo, possuem limitações 

políticas que devem ser consideradas.  

Deste aspecto central se desdobram uma série de questões que acompanham os 

debates em torno do movimento operário, entre elas estão: a relação entre a luta por 

reformas e a luta por revolução, entre partido e sindicato, entre a “consciência 

socialista” e a “consciência sindical”, entre “classe em si” e “classe para si”, etc. Não 

pretendemos, neste artigo, discutir esses desdobramentos, portanto, nos restringiremos 

às potencialidades e limites da organização sindical como instrumento de luta das 

classes trabalhadoras e às particularidades da relação entre os aspectos econômicos e 

políticos na ação sindical 
5
.  

 

Sindicalismo e política 

 

Os sindicatos possuem, primeiramente, um objetivo imediato, que é 

caracterizado pela luta por melhores condições e relações de trabalho. Nas palavras de 

Marx: 

A única potência social que os operários possuem é seu número. Mas a 

quantidade é anulada pela desunião. Esta desunião dos operários se 

engendra e perpetua por uma concorrência inevitável. Os sindicatos 

nasceram dos esforços espontâneos dos operários ao lutar contra as ordens 

despóticas do capital, para impedir ou ao menos atenuar os efeitos dessa 

concorrência, modificando os termos do contrato, de forma a se colocaram 

acima da condição de simples escravos.
6
  

Em síntese, nesse aspecto básico da ação sindical, os sindicatos unificam os 

trabalhadores para lutarem por melhores condições de venda da mercadoria força de 

trabalho. Esta unificação se torna necessária, pois, como afirma Marx, os trabalhadores, 

individualmente e em competição, não possuem força para negociar com os capitalistas 

e permanecem em condições análogas à de um escravo. Estas ações são, portanto, 

caracterizadas pela resistência coletiva dos trabalhadores frente aos efeitos do 

capitalismo e não pela luta contra as causas desses efeitos.   

Por esse motivo, a ação sindical, em si, está enquadrada na ordem capitalista e 

surge da sua própria natureza
7
. Isto ocorre porque o próprio modo de produção 

capitalista possui características que possibilitam e favorecem a organização sindical, 

                                                           
5
Trabalharemos esses elementos no nível bastante geral, mas sem deixar de ressaltar a importância da 

análise histórica e dos elementos conjunturais. 
6
Friedrich Engels e Karl Marx, Sindicalismo. São Paulo, Ched Editorial, 1980, p.13. 

7
Vladimir Ilitch Lenin, Sobre os sindicatos. São Paulo, Livraria Editora Ciências Humanas, 1979, p. 46. 
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entre essas características estão: o trabalho coletivo e socializado, a compra e venda da 

força de trabalho por meio de um contrato, e a liberdade do trabalhador frente ao 

contrato de trabalho
8
.   

Isso não significa que o reconhecimento como direito, do sindicalismo e de suas 

atividades, não tenha sido conquistado em oposição aos interesses da burguesia, através 

de grandes conflitos. Tampouco significa, como veremos adiante, que o sindicalismo 

não possa, em ligação com outros projetos e atividades políticas, cumprir funções 

políticas que vão além de suas características próprias. 

Gramsci, no período em que foi editor do semanário L’ Ordine Nuovo, defendeu 

nas páginas do jornal uma caracterização do movimento sindical
9
. Para o autor, os 

sindicatos são os organizadores dos trabalhadores enquanto assalariados e não como 

produtores. Nesse sentido, o sindicato está integrado à ordem capitalista porque 

funciona como comerciante, negociador e organizador da mercadoria força de trabalho. 

Por conta dessas funções o sindicalismo está vinculado à legalidade capitalista e tende a 

não deixar que a guerra de classes se desenvolva 
10

. 

Por isso, na opinião de Gramsci, o sindicalismo, através de seus meios e 

controles, não é capaz de levar os trabalhadores à atuação pela transformação da 

sociedade capitalista e pelo fim das classes sociais. Nesse sentido, os sindicatos não são 

revolucionários. Suas palavras são contundentes: 

(...) deve-se concluir que o sindicalismo não é meio para a revolução, 

não é um movimento da revolução proletária, não é a revolução que se 

realiza, que acontece: o sindicalismo não é revolucionário, a não ser 

pela possibilidade gramatical de unir as duas expressões.
11

   

                                                           
8
Armando Boito Jr., “Pré-capitalismo, capitalismo e resistência dos trabalhadores: nota para uma teoria da 

ação sindical”. In: Crítica Marxista, n. 12. São Paulo, Boitempo, 2001, p. 77-104. O autor ressalta que 

essa liberdade do trabalhador frente ao contrato de trabalho é limitada, pois o trabalhador pode escolher 

para quem vender sua força de trabalho, porém não pode decidir se vai vendê-la ou não. Além disso, a 

igualdade formal do trabalhador e do capitalista frente ao contrato de trabalho “induz o trabalhador a 

perceber a exploração como uma relação contratual livre entre indivíduos iguais, ignorando sua própria 

situação de classe”, p. 95. 
9
Antonio Gramsci e Amadeo Bordiga, Conselhos de Fábrica. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1981. É 

importante ressaltar que esses artigos escritos por Gramsci estão inseridos em um contexto italiano (1919-

1920) de discussões em torno na relação entre sindicato, conselhos de fábrica e partido. Além disso, no 

último artigo da coletânea publicada nesse livro, o autor parece amenizar as críticas ao sindicalismo, 

afirmando alguns elementos positivos da ação sindical (p. 100-6). 
10

Idem, ibidem. 
11

 Idem, ibidem, p. 62. 
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No artigo “Possibilidades e limites do sindicalismo”,
 12

 Perry Anderson a partir 

de autores como Marx, Lenin e Gramsci, aponta que os sindicatos são, dialeticamente, 

oposição ao capitalismo e parte dele. Isso porque, ao mesmo tempo em que resistem à 

distribuição de renda, encarnam a diferença entre capital e trabalho confirmando o 

princípio de distribuição desigual. Isso ocorre porque a ação sindical não questiona o 

capitalismo como sistema social já que os trabalhadores não possuem internalizado um 

horizonte socialista, de auto-abolição. Os sindicatos são entendidos, então, como reflexo 

passivo das formas de organização capitalista da força de trabalho. 

Lênin
13 

partindo de uma diferenciação feita por Engels no prefácio de 1874 do 

livro “A guerra dos camponeses alemães”, desenvolve o que seriam três formas ou 

direções da luta operária: econômico-prática (sindical), teórica e política
14

.  

A luta sindical ou econômica é, em si, como vimos, “a luta coletiva dos 

operários contra os patrões, para vender vantajosamente sua força de trabalho, para 

melhorar suas condições de trabalho e de existência” 
15

. Lênin ressalta que esta luta é 

conseqüência do próprio desenvolvimento espontâneo do movimento operário e que 

devido às diferentes condições de trabalho nas diferentes categorias e profissões, possui 

um caráter forçadamente dividido em categorias. Além disso, outro aspecto da luta 

econômica é importante para Lenin: este tipo de luta está submetido à ideologia 

burguesa, pois é, como afirmamos, próprio da natureza do capitalismo 

O autor estabelece, e isto é importante em sua análise, uma relação entre a 

estrutura de determinada organização, seja o partido político ou o sindicato, e o 

conteúdo da ação dessa organização. Além disso, cada forma ou direção da luta possui 

métodos e meios próprios, que não devem ser separados de forma estanque, mas 

precisam ser diferenciados. O método típico da luta sindical é, como sabemos, a 

atividade grevista. 

Para Lênin a luta econômica também pode possuir um caráter político, por 

exemplo, por meio da luta por legislações que estabeleçam redução da jornada de 

trabalho ou melhores condições de trabalho. Isto não significa, na visão do autor, que a 

luta econômica tenha se transformado em uma luta política em seu sentido pleno, mas 

                                                           
12

Perry Anderson, “Possibilidades e limites do Sindicato”. In: Oitenta, vol. 3, Porto Alegre: L & PM 

Editores,  outono de 1980. 
13

Vladimir Ilitch Lenin, Que fazer? São Paulo: Editora HUCITEC, 1978. 
14

Sobre essas três formas da luta operária, nos restringiremos a tratar da luta política e da luta econômica. 
15

Idem, ibidem, p. 33. 
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que a luta econômica ampliou seu terreno de atuação, exigindo reformas econômicas 

aos governos.  

Mas afinal o que é luta política? Na nossa leitura, a luta política, em seu sentido 

pleno - definido por Lênin - é a luta entre as classes pelo poder político da sociedade. 

Em outras palavras, é a luta do movimento operário pela superação do capitalismo. Luta 

que deixa de ser política quando se caracteriza pela segmentação ou corporativismo. A 

luta política é uma luta da classe e não de um setor isolado.  Além disso, não é uma luta 

que se restrinja as questões operárias. Esta luta, segundo Lênin, deve levar em conta o 

conjunto das relações das classes entre si, com o Estado e com o governo
16

.  

Seguindo essas contribuições de Lênin, para Perry Anderson, a consciência 

revolucionária necessita de base política cultural e, por isso, o autoconhecimento da 

classe operária está indissoluvelmente ligado a um entendimento teórico e prático das 

relações de todas as classes da sociedade moderna entre si, adquirido apenas através da 

vida política
17

, por isso o partido seria o representante de uma ruptura com o meio 

natural da sociedade capitalista.  

 

Potencialidades da ação sindical 

 

As análises de Marx, Engels e Lênin, sintetizadas acima, não devem ser 

interpretadas como se estes autores não vissem a importância do sindicalismo para a 

luta política do movimento operário. As próprias palavras de Marx são esclarecedoras, 

nesse sentido:  

Além de sua função imediata de reação contra as dúbias manobras do capital, 

os sindicatos devem atuar como centros de organização da classe operária, 

com vistas a sua radical emancipação. Devem ajudar todo movimento social e 

político de igual tendência. 
18

 

Os autores viam com clareza a importância da luta sindical tanto para a chamada 

“guerra de guerrilhas” cotidiana entre o capital e o trabalho, ou seja, a luta econômica, 

quanto para a luta pela abolição da sociedade de classes 
19

. 

A luta sindical, na visão dos autores, é uma “escola de guerra”, “escola de 

socialismo”. Através da luta sindical e econômica, os trabalhadores podem passar a se 

                                                           
16

Idem, ibidem, p. 62. 
17

Idem, ibidem, p. 45. 
18

Engels e Marx, Sindicalismo, cit., p.14. 
19

A Losovsky, Marx y los sindicatos. México: Editorial Grijalbo, 1969, p. 9. 



 

7 

 

ver enquanto classe e enxergar a oposição de interesses com as classes e frações de 

classes burguesas. Poderíamos dizer, portanto, em uma linguagem mais recente, que a 

ação sindical pode impulsionar a construção da identidade de classe. 

Lênin mostra esse papel ao analisar as greves:  

Assim, as greves ensinam os operários a unirem-se, as greves fazem-nos ver 

que somente unidos podem agüentar a luta contra os capitalistas, as greves 

ensinam os operários a pensarem na luta de toda a classe operária contra 

toda a classe patronal e contra o governo autocrático e policial, 
20

 

 e ao analisar o papel da greve econômica para a Revolução russa de 1905:  

Se a grande massa dos explorados não tivesse visto diante de si os exemplos 

diários de como os operários dos diferentes ramos da indústria obrigavam 

os capitalistas a melhorar, de modo direto e imediato, a sua situação, não 

haveria sido possível de modo algum atrair as referidas massas para o 

movimento revolucionário.
21 

Para os autores, a luta sindical pode e deve estar articulada com a luta política. É 

essa articulação que permite que o sindicalismo supere as barreiras impostas por suas 

características. A articulação pode ocorrer de diversas formas e pode, em determinados 

momentos, ser tão profunda que constitua um todo inseparável
22

.  

   É nesse sentido que Marx afirma na resolução de 1871 da Associação 

Internacional de Trabalhadores: “que na classe operária, o movimento econômico e a 

atividade política estão ligados entre si indissoluvelmente” 
23

. 

Anderson, como mostra Boito Jr.
24

, não vê com toda a clareza essa articulação 

ao analisar o papel da greve. Ela não é entendida, pelo autor inglês, como arma política 

em seu sentido pleno, já que como “simples ausência”, teria sua eficácia limitada e 

levaria, no máximo, à conquista de direitos e melhores condições de vida, sem impacto 

na luta pela conquista do poder.   

Anderson não se atentou que, apesar da greve em si não poder proporcionar a 

tomada do poder, ela pode em articulação com a luta política impulsionar a luta pelo 

                                                           
20

Lenin, Sobre os sindicatos, cit., p. 49. 
21

Idem, ibidem, p. 259. 
22

Armando Boito Jr., O sindicalismo de Estado no Brasil: uma análise crítica da estrutura sindical. 

Campinas, Editora da Unicamp, 1991, p. 229-35. O autor mostra essa articulação, através de dois 

exemplos históricos: a Revolução russa de 1905, na qual as greves econômicas de massa (método típico 

da luta econômica) se transformaram em insurreição política (método máximo da luta política) e a 

Revolução Sandinista em 1979, na qual a greve política de massa, contra a ditadura de Somoza, apoiou e 

fortaleceu a insurreição sandinista. 
23

Marx apud Losovski, op. cit., p. 12. 
24

Boito Jr., O sindicalismo de Estado no Brasil, cit., p. 234. 
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poder político ou mesmo produzir uma crise política que possibilite a disputa pelo 

poder
25

.  

Apesar dessa ponderação, o autor não deixa de ver o papel dos sindicatos para a 

acumulação de forças da classe trabalhadora, na medida em que podem produzir uma 

identidade sócio-política da classe operária:  

Ela [a classe operária] se conhece como classe apenas através de suas 

instituições coletivas, cuja forma mais elementar é o sindicato. (...). Os 

sindicatos produzem sempre a consciência de classe, isto é, a consciência da 

identidade específica do proletariado como força social, em seus próprios 

interesses na sociedade. Isso não é o mesmo que a consciência socialista – a 

visão hegemônica e a vontade de criar uma nova ordem social, que somente 

em um partido revolucionário pode criar. Mas uma é estágio necessário 

para a outra.
26

 

É preciso, entretanto, analisar com cuidado essa diferenciação proposta por 

Lenin, entendendo essas formas de luta de modo articulado, como parte de um processo, 

como aponta Galvão: 

A separação entre luta sindical e luta política não permite perceber a 

relação entre os dois níveis, a articulação que se pode estabelecer entre a 

luta reivindicativa (sindical), luta para influir e participar do governo (luta 

política reformista) e luta pelo poder (luta política revolucionária). Essas 

dimensões não podem ser vistas como estanques, pois o caráter imediato 

das reivindicações sindicais não as torna menos importantes, não impede 

que elas se vinculem com objetivos mais amplos. É preciso pensar a luta de 

classes com um processo não linear, que articula as esferas econômica e 

política e passa por vários níveis. Assim, mesmo que a movimentação dos 

trabalhadores não seja consciente e organizada, que a resistência à 

dominação seja difusa, ela ainda pode provocar efeitos importantes para os 

desdobramentos da luta de classes. 
27

 

Estas observações contribuem ao ressaltar a importância da articulação entre a 

luta política e a luta econômica para a análise tanto do sindicato como de outros 

movimentos sociais. As considerações da autora propõem que a luta política e a luta 

econômica sejam encaradas como dimensões, esferas ou níveis da luta de classes, 

possibilitando caracterizar de diferentes formas a atuação de acordo com a articulação 

desses elementos. 

Compreender a luta política e a luta econômica dessa forma auxilia no 

entendimento das organizações sindicais e suas ações, pois num conflito econômico 

podem estar presentes elementos da dimensão política da luta de classe, seja de forma 

explícita pelos participantes do conflito que buscam explicar sua dimensão política ou 

                                                           
25

Anderson, op. cit., p. 51. 
26

Idem, ibidem, p. 52. 
27

Andréia Galvão, Neoliberalismo e Reforma trabalhista no Brasil. Campinas, Tese de Doutorado em 

Ciências Sociais – Universidade Estadual de Campinas, 2003, p. 48. 
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de forma latente, sem que os participantes explicitem ou enxerguem essa dimensão. Um 

exemplo desse último caso é uma mobilização ou greve econômica que por sua 

expansão passe a ter uma dimensão política, como foi a Revolução russa de 1905. 

 Somente a análise que busque articular essas dimensões permitirá enxergar o 

alcance político potencial da organização sindical e ajudará a definir corretamente sua 

estratégia. Para um sindicato de estratégia sindical socialista ou classista, por exemplo, é 

fundamental explicitar a dimensão política dos conflitos econômicos cotidianos
28

. 

 

 

Conclusão 

 

As análises de Marx e Engels e a sistematização proposta por Lênin trazem 

importantes contribuições para analisarmos o alcance político da ação do movimento 

operário e popular da atualidade. Nesse sentido, é importante destacar que  a luta 

política, a consolidação de uma coletividade unificada em torno de uma identidade de 

classe e a conformação de um coletivo que age mesmo que para reivindicações 

econômicas, dependem de um processo que não é linear, natural ou definitivo. A ação 

sindical é resultado de múltiplas determinações. 

No entanto, a relação específica que os trabalhadores estabelecem com o capital, 

numa sociedade capitalista, define suas potencialidades próprias tanto para conformar 

coletivos de luta sindical quanto de articular as dimensões econômica e  política da luta 

de classes.  

Essas dimensões não podem ser encaradas como propriedades exclusivas de 

determinada forma de organização dos trabalhadores, seja a forma partido, sindicato ou 

movimento popular. Como são dimensões elas podem se interligar em diferentes tipos 

de organizações.  Por isso, é importante entendermos as categorias definidas por Lênin, 

através de uma perspectiva dialética que leve em conta a inter-relação entre essas duas 

dimensões da luta. Isso é importante para não cairmos na postura de negação completa 

do papel revolucionário do sindicalismo, da qual se aproxima Gramsci, mas também 

para não deixarmos de ver as barreiras e características próprias desse tipo de 

organização.  

                                                           
28

Mariana Figueiredo, Um alternativa sindical? A negação do ‘propositivismo’ no sindicalismo 

metalúrgico paulista. Campinas, Dissertação de Mestrado em Ciência Política, Unicamp, 2007 p. 59-67. 
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Além disso, é necessário compreender a diferença qualitativa entre a luta 

econômica de um setor da classe operária por melhores condições de trabalho, da luta 

do conjunto da classe “para influir e participar do governo”, essa diferença trará, sem 

dúvida, conseqüências diferentes. O que não fica suficientemente claro nas definições 

de Lênin. 

Outro aspecto importante é que, enquanto ferramenta metodológica, a 

articulação entre as citadas dimensões da luta de classes deve ser localizada no tempo e 

no espaço quando trazidas para análise concreta da atuação dos sindicatos atuais. Nesse 

sentido, não podemos perder de vista o impacto da ideologia dominante sobre os 

sindicatos nas últimas décadas, em especial, o ataque frontal das idéias e políticas 

neoliberais, além do afastamento dos sindicatos da perspectiva de transformação, como 

resultado do descenso das idéias socialistas. Soma-se a isso o processo de 

burocratização que distanciou muitos sindicatos da luta pela transformação social. 

 


