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mas um partido de assalariados sem uma ideologia socialista rígida amplia 
as suas bases de recrutamento e lhe possibilita uma maior integração na 
sociedade brasileira, ao contrário do que acontecia com outros partidos de 
esquerda que adotavam o marxismo como ideologia oficial. 
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PARADOXOS DO SINDICALISMO 

 expansão e consolidação do sindicalismo, tal como existe atualmente 
nos países capitalistas desenvolvidos da América do Norte e da 

Europa Ocidental, requereram algumas condições econômicas, sociais, 
políticas e ideológicas que só se deram plenamente nessas partes do globo: 
uma industrialização sob economia de mercado, conduzida por uma classe de 
empresários privados, no interior de um sistema político democrático, 
fundado ideologicamente no liberalismo. Desse modo, a industrialização 
criou as bases sociais sobre as quais se assenta o sindicalismo, isto é, uma 
classe de trabalhadores fabris; a economia de mercado equiparou a força de 
trabalho a uma mercadoria cujo preço de venda e modo de utilização (salários 
e condições de trabalho) poderiam ser negociados pelos trabalhadores; a 
propriedade privada dos meios de produção criou o adversário ante o qual as 
associações de trabalhadores procuraram afirmar-se; a democracia política, ao 
se ampliar, possibilitou a organização da classe operária em partidos e 
sindicatos, quer dizer, permitiu sua expressão autônoma; as doutrinas liberais, 
por fim, ainda que inicialmente utilizadas pelos empregadores para obter a 
proibição das associações trabalhistas, criaram um quadro ideológico e 
valorativo que deslegitimava as formas de intervencionismo do governo 
visando ao controle dos sindicatos operários e legitimando os esforços dos 
trabalhadores para maximizar suas vantagens. Assim, paradoxalmente, o 
credo liberal das classes proprietárias acabou por favorecer a livre associação 
dos trabalhadores, permitindo certo grau de conflito social. 

Mas a consolidação do sindicalismo foi facilitada pela introdução de 
princípios e práticas de tipo socialista (intervencionismo estatal, leis sociais, 
limitações ao direito de propriedade, etc.) no interior de economias 
fundadas na competição e na propriedade privada. Foi nessa moldura, 
originalmente dominada pelas concepções do liberalismo, e posteriormente 
marcada por elementos socializantes, que as associações operárias 
encontraram o terreno mais propício para seu crescimento. 

O sindicalismo surge, assim, com o capitalismo privado, como todo 
mundo sabe. Questão mais complexa é saber se poderia existir sem ele. Em 
outras palavras: o desaparecimento do capitalismo implica necessariamente 
a morte do sindicalismo? Estariam os dirigentes sindicais – no seu esforço 
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para aumentar a influência e a força dos sindicatos e, consequentemente, 
enfraquecer o capitalismo e o poder patronal praticando um lento haraquiri, 
ao destruir o único hábitat que possibilita a sobrevivência do sindicato? 

Esse tipo de indagação não preocupou as lideranças sindicais nas 
fases iniciais de desenvolvimento do sindicalismo, quando este buscava se 
afirmar em confronto com a ordem burguesa, agitando bandeiras de 
transformações sociais que deveriam levar ao fim do capitalismo. Os grupos 
de trabalhadores qualificados, que lideravam o movimento operário, 
queriam precisamente a destruição do hábitat natural do sindicalismo, que 
era a economia de mercado. Dificilmente poderia ser de outro modo. Nesses 
anos – que para a Inglaterra poderíamos localizar no início do século XIX –, 
a industrialização nada mais significava do que mais lucros para os 
proprietários e mais trabalho para os operários; a democracia, numa época 
de sufrágio censitário, permitia a participação eleitoral apenas das classes 
altas; o liberalismo e o individualismo, por sua vez, eram invocados pelos 
proprietários, mas cada vez com menos êxito, para a obtenção de leis que 
proibissem a formação de associações que interferissem no livre jogo de 
mercado de trabalho, isto é, a oferta e a procura de mão de obra. 

Consequentemente, nas décadas de estruturação da sociedade e da 
economia capitalistas (que constituem as décadas de luta pelo desenvolvimento 
das associações trabalhistas), toda a lógica e a prática da vivência operária 
faziam crer que a “libertação da classe trabalhadora” tinha como condição 
sine qua non a abolição da propriedade privada. Nesses anos, os dirigentes 
das frágeis associações operárias, às vezes clandestinas, às vezes apenas 
toleradas pelos poderes públicos, estavam muito longe da criação de vínculos 
de interesses com a sociedade capitalista. 

Porém, à medida que o capitalismo se expandia, crescia também o 
sindicalismo. As primitivas associações de trabalhadores, que organizavam 
uma minoria da classe, transformaram-se em organizações de massa, com 
enorme poder no interior das empresas, na economia e no sistema político das 
democracias capitalistas desenvolvidas. Os dirigentes sindicais passaram a 
administrar complexas máquinas burocráticas, com imensos recursos e força 
suficiente para afetar os rumos da política econômica e a gestão da sociedade 
e do Estado. Nesse passo, na medida em que os sindicatos se transformaram 
em instituições fundamentais da ordem industrial competitiva e democrática, 
seus dirigentes adquiriram também um poder sem paralelo em qualquer outro 
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regime. Consequentemente, passaram a associar seus interesses à continuidade 
do sistema. O resultado foi o abandono das concepções socialistas e 
revolucionárias de destruição do hábitat capitalista, que possibilita a existência 
e o poderio da instituição sindical. Desse modo, o fortalecimento do 
sindicalismo, em toda parte, levava-o a se afastar do socialismo revolucionário. 
(Se, na Europa Ocidental, os grandes sindicatos se mantiveram aliados aos 
partidos socialdemocratas, isso ocorreu porque também esses partidos 
abandonaram as ideias de estatização da economia e passaram a defender 
uma política de bem-estar social e de melhorias para os assalariados nos 
quadros de uma economia predominantemente de mercado.) Na medida em 
que ambos pareciam provir da mesma fonte – a classe operária – e que ambos 
lutavam contra um mesmo inimigo – a propriedade privada –, o socialismo e 
o sindicalismo tenderam a se confundir nos inícios do movimento operário. 
Porém, tão logo os sindicatos foram aumentando sua força e ampliando seu 
espaço no interior da sociedade capitalista, começou um longo e às vezes 
penoso processo de distanciamento orgânico entre eles e os partidos 
socialistas. A história do movimento operário está marcada por conflitos e 
acusações recíprocas entre dirigentes sindicais e dirigentes socialistas, 
conflitos tanto mais agudos quanto mais “radicais” fossem os primeiros. 

Deve-se notar que, especialmente no interior da socialdemocracia 
europeia (onde sindicato e partido começaram unidos por um mesmo ideal), 
os dirigentes sindicais, nas disputas entre “reformistas” e “revolucionários”, 
tenderam geralmente a apoiar as facções socialistas moderadas. Ocorre que 
os sindicatos são instituições de trabalhadores, enquanto o socialismo é uma 
elaboração ideológica de intelectuais. Os primeiros visam defender os 
interesses dos trabalhadores; seu fortalecimento amplia o poder das 
lideranças sindicais. O segundo serve para a ascensão dos intelectuais ao 
poder enquanto “classe para si”. O socialismo, como movimento de massas, 
é o resultado de um movimento operário liderado por intelectuais 
organizados num partido. Sem o apoio da classe operária, em particular, e 
das camadas populares, em geral, a intelligentsia (quer dizer, a 
intelectualidade radical) não pode chegar ao poder. Mas, para tanto, é 
necessário “reeducar” a classe operária, desviar os trabalhadores de sua 
orientação “economicista” e, fundamentalmente, retirá-los da influência de 
dirigentes sindicais preocupados unicamente com a obtenção de vantagens 
que só interessam aos trabalhadores assalariados e que não servem à 
destruição do sistema capitalista. 
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Nas primeiras fases da industrialização, a aliança entre líderes 
operários e intelectuais revolucionários se fez possível porque as lideranças 
sindicais eram fracas e porque o proletariado, de origem camponesa 
recente, necessitava das habilidades propagandísticas e organizatórias dos 
intelectuais, geralmente jovens estudantes ou ex-estudantes. 

Como regra geral, nos países em que a classe operária ou algumas de 
suas camadas ou frações tiveram melhores condições de se organizar 
autonomamente, a influência dos intelectuais foi menor. Especialmente 
entre os trabalhadores qualificados, de formação artesanal (que criaram os 
primeiros sindicatos de ofício), os salários mais elevados, a maior 
consciência grupal e um nível de instrução mais alto permitiram a ascensão 
de lideranças sindicais saídas do próprio meio operário que rechaçaram a 
interferência externa dos intelectuais socialistas nas “suas” bases. (A 
intelectualidade não perdoou essa fração da classe trabalhadora e a 
alcunhou, pejorativamente, de “aristocracia operária”.). 

Em alguns países de antiga industrialização, de tipo liberal (como a 
Inglaterra e os Estados Unidos), não houve a formação de uma 
intelligentsia, no sentido russo do termo. Os intelectuais rapidamente se 
profissionalizaram, aproveitando as oportunidades oferecidas pelo mercado, 
e a intelectualidade, enquanto grupo ou camada social, manteve-se afastada 
do movimento sindical e da política. Desse modo, a classe operária foi 
pouco afetada pelas ideologias socialistas, e o sindicalismo tomou feições 
mais moderadas e conservadoras. 

Leninismo e classe operária 

Em alguns outros países da Europa, em especial na Rússia czarista, a 
formação precoce de uma intelligentsia, mais dependente do emprego 
público do que da economia de mercado, fez com que o socialismo, como 
ideologia, precedesse o capitalismo e, consequentemente, nada tivesse a ver 
com o proletariado industrial.1 

                                                 
1 Antes do marxismo, na segunda metade do século XIX, o socialismo já estava bastante 
difundido na intelectualidade russa através do movimento “populista”, de onde saíram, aliás, 
os primeiros teóricos marxistas da Rússia. As concepções dos “populistas” e marxistas 
russos são facilmente acessíveis aos leitores brasileiros através de duas obras importantes: 
Dilemas do socialismo, coleção de textos de autores populistas e marxistas, com introdução 
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Lênin, apoiado em Kaustsky, é um dos que mais cruamente acentua a 
separação entre o socialismo e a classe operária: 

[...] a doutrina do socialismo surgiu das teorias filosóficas, históricas 
e econômicas que foram elaboradas pelos representantes instruídos 
das classes possuidoras, pelos intelectuais [...] Exatamente do mesmo 
modo, a teoria da socialdemocracia [leia- se hoje: do socialismo 
marxista] surgiu na Rússia com absoluta independência do 
desenvolvimento espontâneo, do movimento operário, como 
resultado natural e inevitável do desenvolvimento do pensamento 
entre os intelectuais revolucionários socialistas.2 

Os “intelectuais revolucionários”, aqui, eram os estudantes, pois, 
como assinala Lênin, na última década do século XIX, na Rússia, a teoria 
marxista constituía a “paixão universal dos jovens instruídos”.3 

Todo o Que fazer?, que em princípio é dirigido contra os 
“economicistas”, é uma exaltação dos intelectuais socialistas, uma rejeição 
do sindicalismo e um menosprezo implícito à classe operária empírica, a 
qual, sem a direção dos intelectuais, seria incapaz de avançar para formas 
superiores de consciência (socialista) e, consequentemente, de ser uma 
classe revolucionária: 

O movimento operário espontâneo não pode criar por si mesmo mais 
do que trade-unionismo (e inevitavelmente o cria), e toda política 
trade-unionista da classe operária é precisamente a política burguesa 
da classe operária. A participação da classe operária na luta política, 
e mesmo na revolução política, não transforma, de modo algum, a 
sua política em política socialdemocrata.4 

Segundo Lênin, os trabalhadores, sem os intelectuais, são capazes de 
entender apenas “que é necessário agrupar-se em sindicatos, lutar contra os 
patrões, conseguir do governo a promulgação dessa ou daquela lei 
necessárias para os operários, etc.”5 A classe operária, deixada a si mesma, 

                                                                                                                 
de Rubem César Fernandes (Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1982) e “Socialismo Russo e 
populismo”, Andrzej Waliki. In: Eric Hobsbawn, org. História do marxismo (Rio de Janeiro, 
Paz e Terra, 1984, v. 3, segunda parte: “O marxismo na época da Segunda Internacional”). 
2 Lênin, Que fazer? In: Obras escolhidas. Moscou, Ed. em Línguas Estrangeiras, 1941, t. 1, 
p.172. 
3 Ib., p. 171.  
4 Id., ib. p. 225. 
5 Ib., p. 173. 
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prossegue Lênin, luta apenas por medidas “cujo fim é remediar os males de 
sua situação”, quer dizer, segundo nossa interpretação, luta apenas por 
aquilo que interessa aos operários enquanto operários, mas não luta por 
aquilo que interessa à intelligentsia. Consequentemente, segundo Lênin, 

o objetivo da socialdemocracia consiste em combater a 
espontaneidade, consiste em desviar o movimento operário desta 
tendência espontânea do trade-unionismo de abrigar-se sob as asas da 
burguesia e atraí-lo para a asa da socialdemocracia revolucionária.6 

Se nos regimes capitalistas a convivência entre o socialismo e o 
sindicalismo foi-se tornando problemática, nos regimes socialistas ela se 
revelaria impossível. Muito cedo, a Revolução Russa evidenciou que o 
sindicalismo, como instituição de representação autônoma dos trabalhadores, 
era incompatível com o socialismo, quer dizer, com a ascensão da intelligentsia 
revolucionária ao poder, com a estatização e a centralização da economia e 
com a eliminação da economia de mercado. 

Antes da tomada do poder, os bolcheviques não tinham uma ideia 
precisa das funções a serem desempenhadas pelos sindicatos numa economia 
e num Estado dirigidos pelo “proletariado”, ou pelo “seu” partido. Nos 
primeiros meses que se seguiram à tomada do poder, os principais dirigentes 
do Partido Comunista divergiram no tocante à política que o partido deveria 
adotar diante dos sindicatos, que, na verdade, nunca haviam sido 
instituições importantes na sociedade russa. Apesar disso, na maioria da 
liderança comunista, foi-se consolidando a convicção de que eles não só 
deveriam ser subordinados ao partido, como também deveriam ser 
“estatizados”. Assim, já no I Congresso dos Sindicatos de toda a Rússia, em 
janeiro de 1918, foi aprovada uma resolução estabelecendo que, com o 
avanço do socialismo, “os sindicatos transformam-se, inevitavelmente, em 
organismos do Estado socialista, nos quais a participação de todas as 
pessoas empregadas numa indústria constitui parte de seu dever para com o 
Estado”.7 Nesse mesmo congresso, foi aprovada outra resolução que 
incorporava as comissões de fábrica (surgidas depois da Revolução de 
Fevereiro e da queda da autocracia czarista) ao “sistema centralizado dos 
sindicatos”. Esses, por sua vez, ficavam encarregados de zelar pela 

                                                 
6 Ib., p. 180. Sublinhado no original 
7 E. H. CARR. La Revolución Bolchevique; 1917-1923. Madrid, Alianza Editorial, 1972. 
v.2, p. 117-23. 
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disciplina no trabalho e de estabelecer normas de produtividade para cada 
ofício ou categoria de trabalhadores.8 

Durante a fase que ficou conhecida como “Comunismo de Guerra” 
(verão de 1918 – primavera de 1921), os sindicatos foram transformados 
num dos principais instrumentos de recrutamento dos trabalhadores para o 
esforço militar, ocupando-se da distribuição da mão de obra nos setores 
considerados mais importantes. 

A militarização dos trabalhadores 

Em fins de 1920, uma longa discussão envolveu a cúpula do Partido 
Comunista relativamente à atitude a ser adotada ante os sindicatos e a força 
de trabalho. Como se sabe, a posição mais dura foi defendida vigorosamente 
por Trotski. Este, apoiado então por Bukharin, recomendava a “militarização 
do trabalho”, quer dizer, a imposição da organização e da disciplina militar 
aos operários, o que parcialmente foi feito. Ã medida que se aproximava o 
fim da guerra civil, as tropas em disponibilidade foram sendo transformadas 
em “exércitos revolucionários do trabalho”. Trotski queria que os problemas 
da indústria soviética, arruinada pelos efeitos da revolução e da guerra civil, 
fossem enfrentados da mesma forma, ou seja, através da militarização da 
classe operária: 

A militarização do trabalho é impensável sem a militarização dos 
próprios sindicatos, sem o estabelecimento de um regime em que 
cada operário se sinta um soldado do trabalho que não pode dispor de 
si mesmo livremente; quando recebe uma ordem para transladar-se, 
tem que cumpri-la: se não o fizer será um desertor que deve ser 
castigado. Quem deve ocupar-se disso? O sindicato. Ele cria o novo 
regime. Isto é a militarização da classe operária.9 

Bukharin, por sua vez, teorizando sobre a fase de transição que a 
União Soviética atravessava (o chamado período de acumulação socialista 
primitiva), fazia as seguintes considerações: 

[...] no próprio nome de uma real e não fictícia liberdade da classe 
operária, é necessário abolir a “liberdade de trabalho” (isto é, a 

                                                 
8 Id., ib., p.121. 
9 Discurso de Trotski no IX Congresso do Partido, em março de 1920. Citado por E. H. 
CARR, Op. cit., p. 225. 
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liberdade de mudar de emprego). Ela não mais se adapta a uma 
“economia planejada” regularmente organizada e a uma correspondente 
distribuição da força de trabalho. Consequentemente, um regime de 
trabalho obrigatório e de distribuição estatal da força de trabalho, sob 
a ditadura do proletariado, já expressa um grau de organização 
relativamente elevado de todo o aparelho e de estabilidade do poder 
proletário como um todo.10 

No polo oposto às posições defendidas por Trotski e Bukharin, no 
interior do próprio Partido Comunista, estava a facção que ficou conhecida 
sob o nome de “Oposição Operária”, chefiada por Alexandra Kollontai e 
Shlyapnkov. Enquanto a maior parte da liderança bolchevique entendia que, 
para combater a miséria e a desorganização econômica, seria preciso 
ampliar o elenco de medidas coercitivas sobre os trabalhadores, a Oposição 
Operária entendia que, ao contrário, a reorganização da economia deveria 
passar por uma maior participação dos operários na gestão das empresas e 
pela entrega da direção geral da economia aos sindicatos operários. Embora 
a Oposição Operária não contestasse o papel dirigente do Partido 
Comunista e a repressão a outras facções políticas, as teses de Kollontai e 
sua facção foram consideradas “sindicalistas” e contaminadas por concepções 
“anarquistas”. No X Congresso do Partido, em março de 1921, as teses da 
Oposição Operária obtiveram somente dezoito votos, enquanto as de 
Trotski-Bukharin receberam cinquenta votos e a “Resolução dos Dez”, 
chefiados por Lênin, foi aprovada com 336 votos.11 

Na concepção de Lênin, que foi a da esmagadora maioria dos 
dirigentes comunistas, os sindicatos continuavam como instituições auxiliares 
do Estado e do partido, colaborando para o aumento da produção e da 
produtividade. Dizia Lênin: 

Os sindicatos devem ser o colaborador mais ativo e imprescindível 
do poder estatal, cuja direção, em todo o seu trabalho político e 

                                                 
10 Nicolai Bukharin, Economics of the transformation period. New York, Bergman Publishers, 
1971, p. 158. (1ª ed., 1920.) Nicolai Bukharin chega a afirmar que um “sistema universal de 
trabalho obrigatório” que sob o capitalismo significa a “escravidão das massas de trabalhadores 
[...] na ditadura do proletariado nada mais é do que a auto-organização do trabalho pelas 
massas” (p. 118). 
11 E. H. CARR, Op. cit., p. 238. 
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econômico, está a cargo da vanguarda consciente da classe operária, 
do Partido Comunista.12 

Para tanto, segundo Lênin, os sindicatos deveriam contribuir para 
evitar greves e conflitos, preparar administradores de origem operária, 
realizar uma tarefa de propaganda e de educação dos trabalhadores em 
favor do aumento da produção, elaborar tarifas e normas de abastecimento, 
ocupar-se da manutenção da disciplina no trabalho através de “tribunais 
disciplinares” e, especialmente, procurar fazer com que as amplas massas 
de trabalhadores tivessem boas relações com os técnicos e especialistas 
burgueses, quer dizer, com a chefia das empresas estatizadas: 

Custe o que custar, devemos conseguir que os técnicos, como 
camada social particular que continuará a sê-lo até que se atinja o 
mais alto grau de desenvolvimento da sociedade comunista, vivam 
melhor sob o socialismo que sob o capitalismo.13 

Mesmo não advogando explicitamente a “militarização” dos 
sindicatos e da classe operária, as ideias de Lênin estavam muito próximas 
das de Trotski. Embora devessem procurar agir principalmente através da 
educação e persuasão dos trabalhadores, os sindicatos, dizia Lênin, “como 
participantes do Poder estatal, não podem se negar a participar da coerção 
[...] devendo trabalhar em estilo militar”.14 

A concepção leninista do papel dos sindicatos se relacionava com a via 
pela qual a quase totalidade dos dirigentes bolcheviques imaginava reorganizar 
a economia e chegar ao socialismo: a restauração da grande indústria era 
considerada necessária para a “libertação da classe operária do jugo do 
capitalismo e para o triunfo do socialismo”. Isso, na conjuntura da época, 
como Lênin deixava perfeitamente claro, exigia a “concentração integral de 
todo o Poder em mãos das administrações das fábricas” que deveriam ser 
exercidas segundo o “princípio da direção unipessoal das empresas”.15 

Para que a “direção unipessoal das empresas” tivesse o “máximo de 
liberdade e de manobra” para “aumentar a produção sem perdas e com 
lucros” – prosseguia Lênin –, “toda a intervenção direta dos sindicatos na 
                                                 
12 Lênin “O papel e as tarefas dos sindicatos nas condições da NEP”. Obras escolhidas, 
Buenos Aires, Problemas, 1946. v. 4. p. 601-2. 
13 Ib., p. 607. 
14 Ib. p. 605. 
15 Ib., p. 601. 
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administração das empresas, nessas condições”, deveria “ser considerada 
indiscutivelmente nociva e inadmissível”.16 

As teses sobre “o papel e as tarefas dos sindicatos nas condições da 
nova política econômica”, redigidas por Lênin entre 30 de dezembro de 1921 
e 12 de janeiro do ano seguinte, foram posteriormente aprovadas pelo Comitê 
Central do Partido Comunista. De modo geral, elas estabeleceram o modelo 
das funções reservadas aos “sindicatos” (e, consequentemente, às lideranças 
sindicais) nas economias socialistas. O resultado da estatização da economia 
e do regime político de partido único implicou a liquidação do movimento 
sindical e a subordinação dos novos “sindicatos” e da classe trabalhadora aos 
“empresários estatais”, numa extensão que só poderia se aproximar da 
situação dos sindicatos sob-regime fascista e nacional-socialista. 

Conclusão 

Por ironia da História, o, sindicalismo se mostrou mais compatível 
com o capitalismo do que com o socialismo, com o qual originalmente 
apareceu associado. Ocorre que, paradoxalmente, tudo o que o movimento 
operário inicialmente combatia quando da formação do capitalismo 
revelou-se condição, necessária para o desenvolvimento do sindicato, ou 
seja, é preciso que haja liberdade de trabalho, que a força de trabalho seja 
considerada uma mercadoria e que os trabalhadores possam negociar as 
condições de sua venda. Para tanto, cumpre que o sistema de valores 
dominantes na sociedade e os fundamentos da ordem jurídica aceitem a 
legitimidade do lucro. É dessa condição, rejeitada pelas concepções 
antiliberais, que nasce a possibilidade desta contrapartida do poder patronal 
e da lógica do lucro que é o sindicalismo. Nas economias estatais (e em 
outras formas de dirigismo econômico, como no fascismo), teoricamente a 
empresa produz para atender aos objetivos da coletividade. Ela tem funções 
sociais, como um serviço destinado a atender aos interesses gerais. Essa 
concepção do papel da empresa e da atividade econômica, que parece 
moralmente justa, tem uma consequência: se a empresa não está orientada 
para o lucro, se não “explora” seus empregados, se não há mais 
proprietários e assalariados, se seu objetivo é “servir à comunidade” e se, 
no conjunto, toda a economia está “racionalmente” planejada, não só o 

                                                 
16 Ib., p. 601. 
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trabalho se transforma num dever como não cabe aos trabalhadores e suas 
associações procurarem maximizar suas vantagens específicas prejudicando 
a “coletividade”. Consequentemente não há lugar para o movimento 
sindical e para o conflito. 

A sobrevivência do sindicalismo enquanto instituição depende, pois, 
de sua habilidade de desenvolver ações em defesa de seus associados, ou dos 
trabalhadores em seu conjunto, quer dizer, de ações antipatronais, mas sem 
que isso, no limite, conduza à destruição do adversário. Em outras palavras: 
os sindicatos, para garantir sua sobrevivência, devem ser antipatronais, mas, 
não anticapitalistas, o que significa dizer também que o limite do poder 
sindical é a sobrevivência da empresa e da economia de mercado. 




