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Orientações para a luta sindical 
 

ABERTURA: 
 
Digamos que a coisa se passou assim: 
Chão de fábrica. Salário atrasado havia semanas. Todo mundo puto da vida. De repente, as máquinas foram parando, 
uma a uma, e os peões se juntaram, braços cruzados. Os chefes tentaram reagir, começaram a pressionar o pessoal 
para voltar ao trabalho. Quase conseguiram, até que alguém se lembrou e disse: “Chama já o Sindicato!”, e assim foi. 
Em meia hora o pessoal do Sindicato chegou e pediu para falar com a direção da fábrica. A negociação começou. 
 
Ou assim: 
Agência bancária. O gerente praticava assédio moral, pressionando funcionárias e funcionários para extrair o máximo 
de “produtividade”. Perseguia, infernizava, maltratava, porque queria cumprir as orientações da alta direção do banco. 
Um dia a turma achou que não dava mais. Numa rápida reunião, a proposta surgiu quase de bate-pronto: “Chama já o 
Sindicato!”. No dia seguinte, pintou manifestação na porta da agência! Com direito a megafone, faixas e distribuição de 
panfletos para os clientes e a população, denunciando o gerente e o banco.  
 
Ou então, desse jeito: 
Escola da rede pública. O governo continuava a descumprir a Lei do Piso do Magistério. Sem falar nas salas de aula 
lotadas e falta de condições para trabalhar. O Sindicato vinha convocando os trabalhadores da Educação para um 
grande protesto pelas principais avenidas da cidade. A categoria estava mobilizada, mas naquela escola não havia 
tradição de luta. O pessoal estava hesitante.  Até que uma colega jovem e recém-chegada disse: “Eu vou!”, animando  
todo mundo. A diretora bem que tentou impedir: “Vou cortar o ponto”, ia dizendo, mas desistiu quando um funcionário 
experiente falou bem alto: “Chama já o Sindicato!”... E a faixa com o nome da escola foi vista na marcha. 
 

INTRODUÇÃO: 
Pois bem: em todos os casos narrados, o desfecho desses conflitos entre patrão e trabalhadores, entre capital e 
trabalho, representou um avanço na luta, ao menos no curto prazo. Sabemos que nem sempre é assim. Na maioria das 
vezes nós trabalhadoras e trabalhadores levamos a pior! Mas a existência de sindicatos garante, em geral, alguma 
proteção para quem vive do próprio trabalho. Mais importante ainda: os sindicatos podem organizar as lutas da classe 
trabalhadora, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista material.  
 
Explicando melhor: ao criar condições para um permanente debate nas diferentes categorias profissionais — por 
intermédio da realização de reuniões, assembléias, congressos — e ao garantir a existência de instrumentos para a 
luta coletiva (sedes e subsedes, meios de comunicação, departamento jurídico), os sindicatos dão maior consistência à 
luta dos trabalhadores, permitem que a sua resistência ao capital se torne mais forte e mais “inteligente”. Desse modo, 
os sindicatos se tornam um obstáculo à exploração desenfreada da classe trabalhadora pelos patrões.  
Não é à toa que os capitalistas vivem querendo amordaçar os sindicatos... 
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“Liberdade sindical”, esse bicho existe? 
 
Os primeiros sindicatos surgiram no Brasil ainda em meados do século 19. A Imperial Associação Tipográfica 
Fluminense, fundada em 1853, está ligada à primeira greve conhecida no país, em 1858, a dos tipógrafos do Rio de 
Janeiro.  
 
No Brasil, porém, nunca houve ampla liberdade sindical. A polícia política foi criada na década de 1920 exatamente 
para reprimir o nascente movimento sindical, depois da vitoriosa greve geral de 1917. O Estado Novo (1937-1945) 
instituiu um sindicalismo oficial, fortemente atrelado ao Estado e monitorado pela repressão policial e política. No 
governo do general Eurico Dutra (1946-1951) os sindicatos foram perseguidos e sofreram intervenção. Um decreto 
antigreve levou muitos sindicalistas à prisão. O período de relativas liberdades políticas e sindicais iniciado em 1952 
terminou com o golpe militar de 1964.  
 
A Ditadura Militar (1964-1985) caracterizou-se por um forte ataque aos direitos dos trabalhadores, a começar pela 
extinção da Estabilidade no Emprego (1966), substituída pelo FGTS. Uma das marcas desses períodos ditatoriais 
(Estado Novo, governo Dutra, Ditadura Militar) foi exatamente o “atestado ideológico” exigido de quem se candidatava 
às direções sindicais. Greves foram reprimidas e proibidas com violência.  
 
O arrocho salarial foi peça-chave no Estado Novo, especialmente após a entrada do Brasil na Segunda Guerra 
Mundial, quando se instituiu a “economia de guerra” em benefício da burguesia industrial, havendo um controle quase 
militarizado da força de trabalho: até para se casar, os operários precisavam pedir autorização... ao final da guerra, 
contudo, a classe trabalhadora saiu às ruas, em verdadeira “epidemia de greves”, em luta para recompor seus salários 
corroídos pela inflação. 
 
A Ditadura Militar também impôs um forte arrocho salarial, além de manipular os índices de inflação. Contudo, foi 
justamente a luta dos trabalhadores contra o arrocho e o custo de vida (“carestia”) um dos fatores mais importantes no 
processo de  derrubada da Ditadura.  
 
O movimento operário surgido em 1978, nas greves do ABC, criou um enorme problema político para os detentores do 
poder. Nos anos seguintes, nem a prisão das lideranças e a intervenção da Ditadura no Sindicato dos Metalúrgicos, 
nem as pressões do Exército contra os trabalhadores, nada disso bastou para deter o movimento. Na capital paulista 
os metalúrgicos também se organizaram: partiram para uma greve e tentaram tirar do comando do Sindicato o 
conhecido Joaquinzão, “pelego” que fazia o jogo dos patrões e do regime militar. 
 
Logo os bancários e diversas outras categorias passaram a se lançar à greve, a retomar sindicatos em mãos de 
“pelegos”, a se organizar em busca de seus direitos e reivindicações. Resultantes de toda essa movimentação, 
surgiram, em 1980, o Partido dos Trabalhadores (PT), e em 1983 a Central Única dos Trabalhadoras, a CUT, que 
procurava unificar e dar direção ao conjunto dos sindicatos combativos. 
 
Ao longo da década de 1980 o movimento sindical combativo se expandiu e conquistou vitórias importantes. A 
Constituição Federal de 1988, por exemplo, reconheceu o direito de greve, bem como garantiu aos funcionários 
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públicos o direito de constituirem sindicatos. Ao mesmo tempo, porém, a reivindicação de Estabilidade no Emprego 
foi rejeitada.  
 
 

O mundo de ponta-cabeça...  
No final dos anos 1980 o mundo mudou drasticamente. A derrocada dos governos socialistas do Leste Europeu, e logo 
em seguida o desmanche da União Soviética, fortaleceram o imperialismo norte-americano e enfraqueceram a 
esquerda, inclusive no Brasil. Na Europa e nos Estados Unidos ganhavam força uma nova ideologia e um novo modo 
de operar do capitalismo: o neoliberalismo. No Brasil, Collor derrotou Lula nas eleições de 1989. Ao tomar posse em 
1990, Collor implantou diversas medidas neoliberais. Começou atacando e destruindo alguns direitos históricos do 
funcionalismo público. 
 
Os governos Itamar e Fernando Henrique Cardoso (FHC) continuaram a “obra” de Collor. FHC privatizou empresas 
estatais, demitiu em massa, deprimiu a economia criando uma enorme legião de trabalhadores desempregados, criou o 
“fator previdenciário” — uma fórmula de cálculo que achata o valor das aposentadorias e das pensões. Mais ainda: 
FHC perseguiu os sindicatos, ao instituir, por lei, pesadíssimas multas a serem aplicadas às entidades sindicais que 
viessem a desobedecer decisões da Justiça do Trabalho (nas greves, os tribunais, geralmente muito conservadores, 
quase sempre decidem a favor dos patrões).  
 
De 2003 para cá, após a posse de Lula na Presidência da República, a situação econômica da classe trabalhadora 
melhorou em termos de poder de compra dos salários. Quanto ao movimento sindical, porém, houve apenas avanços 
modestos, como o reconhecimento das centrais sindicais pelo governo. A liberdade  sindical, quando considerados os 
locais de trabalho, praticamente não existe, especialmente no setor privado. A repressão patronal é muito forte, e 
muitas empresas chegam a intimidar seus funcionários para que eles não se filiem aos sindicatos.  
 
Uma década após o fim do governo neoliberal de FHC, e quase 30 anos depois do último governo militar, continuamos 
a sentir na pele os efeitos das suas políticas e dos seus discursos. Parcelas imensas da classe trabalhadora estão 
desmobilizadas. O desemprego diminuiu, mas o temor de perder o emprego ainda é grande. E os jovens que 
ingressam no mercado de trabalho parecem avessos a ingressar nos sindicatos.  
 
Por outro lado, o movimento sindical parece bem dividido. As centrais sindicais reconhecidas pelo governo são sete, e 
há duas centrais não oficiais, a CSP-Conlutas e a Intersindical. Surgem novos sindicatos, disputando a base de outros 
mais antigos.  
Diante de tamanhas dificuldades, que fazer? Como atuar no movimento sindical? Perguntas que tentaremos 
responder a seguir... 
 
 

TÓPICOS: 
1. Filiação, o primeiro salto de consciência... 
Depois de décadas de propaganda negativa e de medidas repressivas do governo e dos patrões contra os sindicatos 
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(primeiro na Ditadura Militar, depois durante os mandatos de Sarney, Collor, Itamar e FCH), as entidades de 
representação dos trabalhadores sofreram um grande baque. Perderam filiados antigos, muitos deles por causa do 
desemprego que torna o trabalhador inadimplente (sem grana para pagar as mensalidades). E deixaram de receber 
novos filiados, seja porque muitos jovens trabalhadores desconhecem os sindicatos, ou ignoram a sua importância, 
seja porque acham que “esse negócio de sindicato não está com nada”.   
Além disso, muitas categorias “encolheram”, sofreram uma redução numérica por causa da automação, ou 
informatização, introduzida em setores como a indústria automobilística, a indústria gráfica e editorial, os bancos e 
outros. O resultado de tudo isso foi um enfraquecimento da maioria dos sindicatos brasileiros. Na maioria deles, a parte 
da categoria que está filiada não passa dos 30%. 
 
A conclusão é óbvia: é preciso apostar na filiação dos trabalhadores aos seus respectivos sindicatos. É necessário 
investir na sindicalização da classe trabalhadora brasileira. Quando o trabalhador ingressa no Sindicato, filia-se e passa 
a contribuir com a manutenção da entidade, isso representa um salto de consciência modesto, mas essencial. Por isso, 
todo militante sindical que se preze deve ter entre as principais preocupações a sindicalização da sua base.    
Muitos sindicatos fazem convênios com empresas e oferecem determinados serviços como forma de atrair filiações. É 
uma concessão ao clientelismo, que devemos evitar. Nosso argumento central para filiar um trabalhador deve ser 
“político”, ou seja, convencê-lo de que o seu sindicato pode e deve representá-lo na defesa dos seus interesses, das 
suas condições de trabalho e de vida, na luta contra o capital e a exploração. 
 

2. Conhecer bem a profissão e a categoria 
O trabalhador disposto a participar da luta sindical deve conhecer bem a sua profissão, o seu trabalho. Para elaborar a 
tática correta é preciso “dominar o terreno”: conhecer razoavelmente a profissão, o local de trabalho, os principais 
problemas enfrentados pela categoria.  
Por outro lado, contar com o respeito profissional dos companheiros e companheiras no local de trabalho é uma 
qualidade que valoriza a atuação sindical. Quem tem liderança no local de trabalho e prestígio profissional entre os e 
as colegas desfruta de melhores condições para influenciar decisões de natureza sindical.  
 

3. Sindicalista combativo-a e seu papel 
O sindicalista combativo deve ser o elo de ligação entre a categoria e o Sindicato, precisa “fazer a ponte” entre esses 
dois pólos. Deve ser uma referência para os companheiros e as companheiras de trabalho: alguém em quem eles 
tenham confiança para fazer uma confidência, pedir uma orientação, ou organizar um protesto.  
No dia a dia da sua relação com os e as colegas, ou de sua atuação como diretor de um sindicato, é fundamental que o 
militante se oriente pelos princípios históricos da CUT — os princípios do sindicalismo combativo. E que princípios são 
estes que devem guiar o militante sindical combativo? 
 
Independência dos sindicatos e do movimento sindical perante patrões, governos, partidos, igrejas e outras 
organizações é o primeiro desses princípios. Quem toma as decisões é a categoria, os trabalhadores, guiados por seus 
próprios interesses, e de modo totalmente independente dos interesses patronais, governamentais, partidários ou 
outros quaisquer. Sindicatos e sindicalistas não podem ter rabo preso com ninguém, do contrário vão comprometer a 
luta. 
É claro que o militante sindical pode (e deve) ter atuação partidária. Isso é totalmente legítimo, democrático, desejável. 
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O que é errado é subordinar a luta sindical aos interesses e conveniências deste ou daquele partido. Ou curvar-se à 
vontade do governo. Sempre que alguma lei ou medida governamental ferir os direitos da classe trabalhadora, o papel 
do sindicalista combativo é se colocar contra ela, sem vacilar, mesmo que ele apóie aquele governo. 
Democracia interna, respeito à vontade da base, solidariedade de classe são outros princípios que não podem ser 
deixados de lado. Sem eles, o Sindicato torna-se uma entidade burocratizada, sem vida, e onde um pequeno grupo de 
diretores se reveza nos cargos principais e aos poucos se distancia da classe. 
 

4. Ferramentas de luta no local de trabalho 
O local de trabalho é onde se dá o enfrentamento direto dos trabalhadores com o capital. Por isso, o movimento 
sindical tem insistido na ideia de reforçar a organização dos trabalhadores nos locais de trabalho, sejam fábricas, 
agências bancárias, repartições públicas, escolas, redações etc. Contudo, a ideia de criação de Comissões de Fábrica 
(CF) e de Organizações no Local de Trabalho (OLT) esbarra na repressão patronal, que intimida os trabalhadores; na 
desmobilização destes; e na ausência de leis que garantam esse direito.   
Algumas CF foram conquistadas pelos metalúrgicos nos anos 1980 e 1990,  mas essa experiência não se expandiu. 
No entanto, os trabalhadores podem se organizar informalmente, sem CF ou OLT. Além disso, eles dispõem também 
de outra alternativa: a participação na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Os membros da CIPA, ou 
cipeiros, são eleitos por seus colegas de setor e gozam de estabilidade. A condição de cipeiro permite ao trabalhador 
engajado na luta, portanto, não só maior envolvimento nas questões de saúde e segurança do trabalho, mas 
igualmente maiores possibilidades de participação na luta sindical, graças à imunidade garantida por lei.    
 
A maioria das empresas privadas procura identificar e punir os trabalhadores que se envolvem com a luta sindical. Por 
isso é preciso tomar os cuidados necessários para preservar o emprego de quem apóia a luta, mas não goza de 
estabilidade. Certas empresas chegam a demitir até mesmo diretores de sindicatos, que legalmente têm imunidade e 
não poderiam ser demitidos.  
No setor público também ocorrem perseguições, especialmente no poder executivo (em todos os níveis de governo), 
nos órgãos de administração direta e principalmente na administração indireta, como nas empresas públicas e 
autarquias, que têm maior liberdade para demitir os ativistas sindicais.  
 

5. Ferramentas das entidades sindicais 
Todo sindicato precisa de instrumentos de luta coletiva. Ferramentas que podem ajudar não somente nos momentos de 
acirrado enfrentamento contra os patrões, como campanhas salariais e greves, mas também nas batalhas cotidianas, 
maiores ou menores, entre o trabalho e o capital.  
 
Os meios de comunicação (“mídias”) utilizados para informar a categoria e dialogar com ela são essenciais, desde o 
tradicional panfleto ou boletim até o jornal impresso regular (diário, semanal ou quinzenal), atualmente reforçados por 
meios digitais: blogues, portais, correio eletrônico, redes sociais... Os sindicatos maiores editam revistas e livros, 
produzem vídeos e filmes. A Revista do Brasil é publicada mensalmente por um consórcio de sindicatos cutistas.  
Há uma série de experiências interessantes de comunicação sindical, que procuram ir além do noticiário estritamente 
sindical ou específico das categorias. A TVT de São Bernardo do Campo tem produzido uma programação diversificada 
e de alta qualidade, transmitida pela Internet. O importante é que os trabalhadores possam contar com mídias 
confiáveis e que representem uma alternativa à mídia tradicional,  alinhada com os interesses patronais.   
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O departamento jurídico também é uma valiosa “arma” dos sindicatos, pois as disputas na justiça são frequentes e 
comuns. As empresas e os sindicatos patronais dispõem de equipes de advogados numerosas e bem pagas. Portanto, 
os sindicatos precisam montar e qualificar suas próprias equipes.  
Normalmente, os departamentos jurídicos dos sindicatos atendem muitos casos no “varejo”, isto é: ações judiciais 
individuais de trabalhadores contra empresas. Porém, por mais importantes que sejam as ações individuais, o 
Sindicato não deve perder de vista que o papel principal a ser desempenhado por seus advogados tem relação com as 
causas coletivas, que afetam a maior parte ou mesmo o conjunto da categoria.    
Todo sindicato de certo porte conta com um assessor econômico ou algum tipo de convênio com o Dieese, órgão de 
assessoramento mantido pela CUT e outras centrais. A “dobradinha” entre a assessoria econômica e a assessoria 
jurídica é fundamental para auxiliar a categoria e a direção sindical em momentos como as campanhas salariais, os 
dissídios coletivos, ou a assinatura de acordos coletivos com os patrões. E também em temas complicados como as 
questões relacionadas à Previdência do funcionalismo público, ao Imposto de Renda etc. 
O Sindicato também dispõe de ferramentas “políticas”. São as assembléias, plenárias, congressos, debates e todo tipo 
de reuniões com os filiados, que cumprem uma função importantíssima ao organizar a categoria e preparar os 
trabalhadores. E os cursos de formação política entram nessa conta, pois os sindicatos têm a obrigação de preparar e 
renovar as lideranças da categoria (falaremos mais de formação no item 9). 
 
Os sindicatos nacionais, as federações de sindicatos e as confederações dispõem de instrumentos e estruturas 
semelhantes, porém mais amplas. Algumas dessas entidades representam dezenas de milhares, ou mesmo centenas 
de milhares de trabalhadores, espalhados pelo território nacional. A Fasubra, por exemplo, representa 150 mil, e a 
Condsef mais de 500 mil. A “distância” entre as entidades nacionais e suas bases é enorme. Portanto, o desafio de 
comunicar-se com os trabalhadores é ainda maior.  
 

6. Algumas das principais bandeiras da CUT 
Desde sua fundação, a Central Única dos Trabalhadores foi construindo as suas “bandeiras” de luta. Essas bandeiras 
representam os principais objetivos de curto e médio prazo da classe trabalhadora brasileira, na sua luta contra o 
capital e por melhores condições de trabalho e de vida. Caso sejam conquistadas, significarão avanços muito 
expressivos, históricos.  
 
A redução da jornada legal de trabalho para 40 horas semanais é uma dessas bandeiras. Nos últimos anos, a 
desregulamentação do trabalho, a falta de fiscalização do Ministério do Trabalho e o avanço do neoliberalismo 
ampliaram as jornadas a um ponto extremo, especialmente no setor de serviços. A bandeira da redução da jornada 
legal vai na contramão dessa tendência do capitalismo brasileiro de aumentar a exploração do trabalho pela via das 
jornadas abusivas.    
 
Imediata adesão do Brasil à Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que proíbe a demissão 
sem motivo, ou “sem justa causa”, é outra reivindicação estratégica, pois em nosso país os patrões têm total liberdade 
para demitir os trabalhadores. O grau de rotatividade no emprego é altíssimo no Brasil: as empresas demitem de 
tempos em tempos, com a única finalidade de achatar os salários, já que o trabalhador que entra vai receber menos do 
que aquele que sai.  
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A ampla liberdade sindical é uma bandeira permanente da CUT e de todo o sindicalismo combativo. Já vimos, lá 
atrás, que existem fortes restrições à liberdade sindical no Brasil, o que nada mais é do que um reflexo das enormes 
limitações da nossa democracia. Esta é portanto uma bandeira política, extremamente necessária. 
Outras bandeiras da CUT que merecem destaque são o combate sem tréguas ao trabalho escravo e ao trabalho 
infantil, duas gravíssimas distorções da sociedade brasileira que sobrevivem em pleno século 21.   
 
 

7. Os “temas transversais” 
No período mais recente, o sindicalismo brasileiro voltou sua atenção para os chamados temas transversais, passando 
a relacionar-se com outros movimentos sociais e a preocupar-se com questões que, embora afetem o mundo do 
trabalho, não integravam a agenda do movimento sindical.  
Hoje tanto os maiores sindicatos quanto a CUT possuem secretarias especializadas, cuja tarefa é acompanhar e 
organizar essas novas frentes de luta contra a discriminação e os preconceitos (de raça, de gênero e outros). A luta 
pela igualdade racial ou étnica, conduzida pelas numerosas organizações do movimento negro no Brasil, e que tem 
alcançado conquistas notáveis, está presente na ação sindical há anos. Também as questões de gênero, que dizem 
respeito às reivindicações e lutas das mulheres (movimento feminino) e às dos gays de ambos os sexos (movimento 
gay), vêm ganhando espaço dentro da central e de muitos sindicatos.  
Se é verdade que, infelizmente, o racismo, o machismo e a homofobia continuam fortes tanto na sociedade brasileira 
como entre os sindicalistas, é igualmente verdade que agora já é mais fácil lutar contra o preconceito e as atitudes 
discriminatórias que incidem na relação de trabalho. Assédio sexual, assédio moral, salários menores, preterição na 
carreira são algumas das práticas cruéis que ocorrem no ambiente de trabalho e que devemos denunciar e combater 
implacavelmente.  
Outra questão que entrou na agenda do movimento sindical são as lutas específicas dos portadores de deficiências. 
Esse segmento da classe trabalhadora merece uma atenção especial, que normalmente é sintetizada em uma palavra: 
acessibilidade. Não se trata apenas, porém, de acesso físico aos locais ou de facilidades de deslocamento, de  leitura, 
de audição etc. Claro que isso tudo é fundamental! Mas os portadores de deficiências precisam de empregos, nos 
quais possam desenvolver suas habilidades e capacidades de trabalho. 
 

8. Importância da formação política 
O movimento sindical precisa formar seus “quadros”, ou seja, dirigentes que tenham capacidade de refletir sobre a 
realidade e pensar políticas e linhas de ação para as suas categorias profissionais. Muita gente boa entra na luta 
sindical inteiramente “verde”, ou seja, inexperiente, munida de uma grande vontade de lutar, mas sem o conhecimento 
necessário. 
A formação política é indispensável para melhorar a qualidade das direções sindicais, por meio de cursos e outras 
atividades que capacitem os diretores e outros militantes. Por intermédio dela, será possível ao militante sindical 
inteirar-se dos meandros da exploração do trabalho pelo capital; entender a complexidade da sociedade brasileira; 
aprender algo do cenário mundial e nacional da luta entre capital e trabalho; compreender o que distingue a frente 
sindical das demais frentes de massa. 
 

9. Luta “econômica” ou luta “política”? 
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Muita gente pensa que a atividade sindical é puramente “econômica”. Quer dizer, ao enviar seus representantes para a 
mesa de negociação com os patrões, ou ao entrar em greve, os objetivos de uma determinada categoria profissional 
normalmente são apenas econômicos: reivindica, por exemplo, reajuste salarial de 15%, aumento na Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR), reajuste de 10% nos benefícios etc. É verdade: a finalidade imediata é mesmo essa. 
Porém, também é verdade que a luta sindical tem uma outra face, menos visível: uma face “política”.  
Quando lutam para aumentar a massa salarial — e com isso tomar do capital uma fatia do produto do seu próprio 
trabalho maior do que aquela que lhes foi reservada pelos patrões — os trabalhadores se fazem sujeitos do seu próprio 
destino. É claro que aqui não estamos falando deste ou daquele sindicato, desta ou daquela categoria, mas da classe 
trabalhadora em sua totalidade.  
 
Ao questionar as magras migalhas que normalmente lhe são deixadas pelo patronato, a classe trabalhadora contesta a 
própria ordem capitalista. A sua insubmissão ameaça os lucros do capital e, caso se alastre (como nas greves gerais), 
pode colocar em risco todo o sistema.  
É por isso que os capitalistas frequentemente recorrem à repressão policial para intimidar os trabalhadores, 
desarticular e derrotar as greves. É por isso que se diz que toda greve tem uma dimensão política (e isso é bom!). 
Evidentemente, algumas lutas sindicais, e particularmente determinadas greves, adquirem uma conotação política mais 
forte do que outras. É o caso das lutas do funcionalismo público, que colocam em xeque certas políticas de governo 
(municipal, estadual ou federal). Ou de categorias como os bancários, que ao entrar em greve desafiam o mais rico e 
poderoso setor da economia brasileira.  
Mas vale a pena lembrar que algumas ações sindicais podem ser diretamente, ou totalmente políticas. Quando os 
sindicatos de jornalistas pedem ao Tribunal do Trabalho que reconheça a “cláusula de consciência”, que permite a 
esses profissionais deixarem de cumprir uma tarefa que violente suas convicções pessoais (como uma reportagem 
sensacionalista, por exemplo), essa é uma luta política, pois diz respeito à liberdade dos jornalistas de trabalharem da 
maneira que eles (e não os patrões!) consideram correta e adequada.  
Quando estivadores boicotam o carregamento ou descarregamento de um determinado navio — ou porque pertence a 
um país que sofreu um golpe de Estado; ou porque transporta lixo atômico, ou sucata nociva ao meio ambiente — esse 
também é um gesto político. Significa que a categoria dos estivadores repudia a atitude do seu país a que pertence 
aquele navio.   
 
Os sindicatos e centrais devem debater com os trabalhadores e apontar essa interessante relação entre a luta 
econômica e a luta política. Mesmo porque, é bom lembrar, nas sociedades capitalistas é a economia que determina a 
política. É por essa razão que os poderosos grupos empresariais privados que controlam a economia são também os 
que influenciam, ou tentam ditar, os rumos da política nacional.  
 

10. Serviço público, patrimônio da população 
Apesar de todo o desmonte do setor público realizado por FHC e por diversos governadores privatistas (especialmente 
os do PSDB), o Estado brasileiro, em seus diversos níveis e esferas, resistiu aos ataques e tem condições de oferecer 
à sociedade os serviços essenciais mínimos. O serviço público é um patrimônio da população! E os funcionários 
públicos são os responsáveis por manter e “tocar” o serviço público, garantindo a qualidade do atendimento à 
população.   
 


