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Introdução 
1. Dentre outros, há um problema fundamental, no plano teórico, que deságua 
em diversos problemas de organização, no plano prático: não dispomos de 
critérios normativos seguramente válidos à avaliação da efetividade da ação 
política. Como certificarmo-nos de que produzimos, efetivamente, uma ação 
política? O que é ação política? Como se produz a ação política? Quem é o 
sujeito que a produz? Quais os limites e obstáculos da ação política? Trata-se 
de questões fundamentais que, entretanto, parecem ter sido negligenciadas, 
graças à crença em uma suposta teoria acabada, portadora da verdade 
revolucionária e de determinada compreensão de como relacionam-se teoria e 
prática. 

2. Se, por um lado, na macropolítica, somos capazes de realizar complexas 
análises de conjuntura, esforçando-se por apontar condições objetivas, no 
contexto da luta de classes, para ação do sujeito político, por outro, na 
micropolítica, somos incapazes de compreender adequadamente a gênese e a 
dinâmica do processo de constituição do sujeito político, necessários à 
fundamentação de uma prática política consistente. 

3. Nos modelos vigentes de prática política – inclusive, aplicados ao 
movimento sindical – fornecidos pelos teóricos-práticos socialistas 
revolucionários – dentre outros, Lenin, Trotski, Luxemburgo, Gramsci –, há, 
além de pressupostos atualmente postos sob suspeita, um flagrante “déficit 
sociológico”, que, ao final, tem comprometido a eficácia da ação política. Isso 
se deve, como pretendemos afirmar nesta tese, dentre outros fatores, sobretudo, 
à negligência em relação à exigência de reflexão sobre os fundamentos da 
“práxis”. 
 

Teoria crítica: orientação para a emancipação e 
comportamento crítico 

 

4. Preliminarmente, a presente tese inscreve-se no interior de um domínio da 
crítica social denominado “teoria crítica”. A teoria tradicional não se confunde 
com a teoria crítica: enquanto aquela pretende apresentar uma “explicação mais 
adequada e mais abrangente” do funcionamento da sociedade capitalista, esta 
pretende analisar o funcionamento da sociedade capitalista, necessariamente, 
sob a perspectiva da emancipação humana, a partir de modelos autônomos 
autocríticos, produtores de diagnósticos do tempo, permanentemente 
reformulados e repensados, bem como ancorados na realidade social, tendo em 
vista a identificação de potencialidades e obstáculos à ação política. (cf. 



NOBRE, Marcos (org.). “Curso Livre de Teoria Crítica. Campinas : Papirus 
Editora, 1ª ed., 2008). 

5. A "teoria crítica" distancia-se do “marxismo ortodoxo”, enquanto teoria 
tradicional ou sistema teórico fechado: não parte de uma teoria unificada da 
realidade, como pretende Bukharin, em “Teoria do Materialismo Histórico” 
(1921); ou mesmo do ponto de vista privilegiado da totalidade pelo 
proletariado ou pelo Partido, como pretende Lukács, em “História e 
Consciência de Classe” (1923) – ainda que a “teoria crítica” seja tributária do 
filósofo húngaro.  

6. A teoria crítica, entretanto, é herdeira da tradição marxista. Assim como no 
modelo inaugurado pela “crítica da economia política” de Marx, à teoria 
crítica, “o resultado teórico encontra-se ancorado em contextos históricos 
determinados, comprometido com uma determinada maneira de compreender a 
forma presente de dominação”. Ainda, o mesmo modelo demonstra “como é 
possível se apropriar de teorias não-críticas para a elaboração de um 
diagnóstico crítico do presente”, tal como o trabalho interdisciplinar 
característico do campo crítico. (cf. NOBRE, Marcos. (org.), ibidem, p. 17) 

7. Aqui, nesta tese, não temos condições de resgatar o histórico da teoria 
crítica, a partir da denominada “Escola de Frankfurt” – dentre os mais 
consagrados pensadores, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin, Fromm, 
Habermas, Honneth –, nem tampouco as respectivas repercussões no interior 
do campo de esquerda. Como indicação, remetemo-nos, respectivamente, como 
obras exemplares, “A Escola de Frankfurt – história, desenvolvimento teórico, 
significação política”, de Rolf Wiggershaus (Rio de Janeiro : Difel, 2002); e 
“Considerações sobre o marxismo ocidental – Nas trilhas do materialismo 
histórico”, de Perry Anderson (São Paulo : Boitempo Editorial, 2004). 

8. Ainda, nesta tese, por conta do escasso tempo de elaboração, também, 
deliberadamente, cometeremos uma falta retórica, enquanto modo de exposição 
metodológica: trataremos, sobretudo, dos bloqueios e possibilidades de ação 
política inscritas na própria estrutura burocrática da instituição sindical, no 
contexto de um determinado diagnóstico sobre o tempo presente; para, em 
momento oportuno, tratarmos de outros debates fundamentais, desde a questão 
do método propriamente dito, passando pelos pressupostos e deficiências dos 
modelos vigentes de prática política, até o debate mais aprofundado acerca do 
diagnóstico geral do tempo presente. Ainda assim, na medida do possível, 
pretendemos apontar breves considerações a respeito de cada lacuna, como 
forma de situar o debate particular sobre os problemas do movimento sindical 
dentro do debate geral sobre a ação política. A medida deve-se à necessidade 
de apontarmos imediatamente para algumas possibilidades de mudança à 
próxima gestão do sindicato, 2017-2020, tendo em vista a instituição de 
princípios, diretrizes e propostas concretas alternativas, a serem executadas 
com urgência, sobretudo, diante de um contexto político reconhecidamente 
conturbado. 

9. Eis a indagação: de que maneira a teoria crítica poderia contribuir para a 
solução dos problemas de organização do movimento sindical? 
 



Bloqueios à ação política no interior da estrutura 
burocrática da instituição sindical 

 

10. A primeira constatação pode ser inferida a partir do subtítulo: a estrutura 
burocrática da "instituição sindical", atualmente, define os limites da ação 
política (Tese 1). Aqui, há que diferenciar-se o "movimento sindical" 
("sindicato como fato") e a "instituição sindical" (“sindicato como direito”). O 
"movimento sindical" ou o “sindicato como fato” remete-se à formação da 
coletividade e à necessidade de organização dos trabalhadores, que aponta para 
a extrapolação dos limites da instituição sindical. A "instituição sindical" ou 
“sindicato como direito”, por sua vez, remete-se à exigência de legalização da 
classe trabalhadora, como estratégia de dominação ou controle pelo sistema 
capitalista. Tal diferenciação permite-nos: a) compreender os limites da 
atuação do sindicato, enquanto instituição; b) distinguir, no interior do 
movimento sindical, a ação política formal (necessariamente, submetida às 
exigências da legalidade) da ação política real (exercício da liberdade política, 
entre os imperativos do Direito e da Justiça); c) compreender os limites da 
atuação do sindicato, enquanto coletividade submetida à dominação ou 
controle. Para uma reflexão sobre o tema, conferir “A legalização da classe 
operária”, de Bernard Edelman (São Paulo : Boitempo Editorial, 2016). 

11. Há, portanto, um conflito primário entre a instituição sindical e o 
movimento sindical: enquanto aquela deve restringir a ação política ao rol de 
possibilidades permitido pelo ordenamento jurídico do Estado, este exprime 
demandas que ultrapassam os limites permitidos pelo enquadramento sindical, 
apontando, graças à interferência de agentes externos ao âmbito sindical – 
partidos políticos e movimentos sociais –, para a unificação da luta geral da 
classe trabalhadora. Tal conflito primário, entretanto, assume um novo patamar 
de complexidade, em conflito secundário, ao polarizar-se em duas tendências 
antagônicas: a “tendência classista” e “tendência corporativista”. 

12. A “tendência classista” aponta para a passagem das demandas concretas e 
imediatas da categoria particular de trabalhadores às demandas abstratas e 
últimas da classe trabalhadora. Em contrapartida, ao inverso, a “tendência 
corporativista” aponta para passagem das demandas abstratas e últimas da 
classe trabalhadora às demandas concretas e imediatas da categoria particular 
de trabalhadores. Como reflexo dessa polarização entre forças antagônicas, 
enquanto a “tendência classista” engendra, dentre outros problemas, o 
aparelhamento da instituição sindical e a burocratização do movimento 
sindical, por sua vez, a “tendência corporativista” engendra, ante a indisposição 
para assumir o controle da instituição sindical, a apatia política e o 
esvaziamento do movimento sindical, como reação ao controle da burocracia 
sindical. 

13. Indaga-se: de que maneira articulam-se os conflitos primário e secundário, 
enquanto hipótese que produz o fenômeno do bloqueio à ação política no 
interior da instituição sindical? A instituição sindical, ao assumir a forma de 
organização estatal, produz a burocracia sindical (Tese 2). A “elite 
burocrática sindical”, grupo distinto de militantes, vinculados aos interesses 
dos agentes externos ao âmbito sindical – partidos políticos e movimentos 



sociais – , paradoxalmente, ao invés de contribuir para a “tendência classista”, 
i.e., para a passagem das demandas concretas e imediatas da categoria 
particular às demandas abstratas e últimas da classe trabalhadora, passa a 
investir na “tendência corporativista”, reforçando a restrição da ação política ao 
rol de possibilidades permitido pelo ordenamento jurídico, como forma de 
domínio e controle da “instituição sindical”. De maneirar sintética: a elite 
burocrática sindical, para manter-se no controle da instituição sindical, tende 
a reforçar, no movimento sindical, tanto a tendência corporativista, quanto a 
subordinação ao Estado (Tese 3). Para uma análise sociológica dos fenômenos 
oligárquicos no interior das instituições políticas do movimento operário, 
remetemo-nos ao clássico “Para uma sociologia dos partidos políticos na 
democracia moderna – investigação sobre as tendências oligárquicas da vida 
dos agrupamentos políticos”, de Robert Michels (Lisboa : Edições Antígona; 
2001). 

14. Evidentemente, há particularidades e sutilezas nos modos de expressão dos 
detentores do poder da instituição sindical. Em maior ou menor grau, a elite 
burocrática sindical deve, como forma de legitimação, enfatizar o propósito da 
“luta pelos direitos da categoria e da classe trabalhadora em geral”. Entretanto, 
em determinadas categorias de trabalhadores, como a do funcionalismo público 
– na qual a submissão à ordem burocrática representaria a submissão elevada à 
segunda potência; i.e., a burocracia da administração pública e a burocracia 
sindical – os discursos radicais contra a tendência corporativista e contra a 
subordinação do Estado atingem o grau máximo de hipocrisia. Aqui, reside o 
aspecto ideológico do discurso oficial do sindicato, enquanto aparelhado pelo 
grupo hegemônico: se, na prática, a elite burocrática sindical reforça a 
tendência corporativista e a subordinação ao Estado, no discurso, em maior ou 
menor grau, invertem-se os polos, apontando-se, hipocritamente, para a 
radicalidade da ação, seja contra a tendência corporativista, seja contra a 
subordinação do Estado (Tese 4). Entretanto, uma vez que, como afirmado 
acima, seria graças à interferência de agentes externos ao âmbito sindical – 
partidos políticos e movimentos sociais – que as  demandas ultrapassariam os 
limites permitidos pelo enquadramento sindical, apontando para a unificação 
da luta geral da classe trabalhadora, indaga-se qual seria a razão pela qual a 
elite burocrática sindical tende a boicotar a própria ação política efetiva. Eis a 
resposta: a elite burocrática sindical, por uma necessidade intrínseca à 
burocracia sindical, necessita boicotar a ação política efetiva no movimento 
sindical, a fim de que a instituição sindical possa tornar-se passiva em relação à 
outra instituição eleita como principal instrumento de luta, isto é, o Partido 
(Tese 5). De outro modo, é pela necessidade estrutural intrínseca à burocracia 
sindical - e não pela mera disposição de vontade dos dirigentes sindicais - que a 
instituição sindical reforça, no movimento sindical, a tendência corporativista e 
a subordinação ao Estado.  

15. Também, a elite burocrática sindical deve promover mobilizações, como 
forma de simulacro da ação política efetiva. Aqui, mais uma vez, a distinção 
entre “instituição sindical” e “movimento sindical” é válida: a ação política 
empreendida pelo movimento sindical, enquanto enquadrada no interior da 
ordem imposta pelo ordenamento jurídico do Estado, tende a perder seu 
potencial transformador, bem como converter-se em ação política não efetiva 
ou meramente performática (Tese 6). Das campanhas salariais às mobilizações 



por demandas pontuais, todas as ações políticas efetivas encontram-se 
bloqueadas. Aqui, também, remetemo-nos à análise da “instituição sindical”, 
enquanto aparelho ideológico de Estado, realizada na obra “Legalização da 
classe operária”, de Bernard Edelman (São Paulo : Boitempo Editorial; 2016). 

16. Todavia, se até aqui, realizamos a análise das situações da instituição 
sindical e do movimento sindical, é porque acreditamos na existência de 
possibilidades de ação política inscritas na própria estrutura burocrática da 
instituição sindical. Eis o que devemos tratar, doravante. 
 

Diagnóstico do tempo presente: a colonização do mundo 
da vida pelo sistema e a razão comunicativa como 

possibilidade de ação 
 

17. A instituição sindical tem-se tornado um entrave à ação política efetiva do 
movimento sindical. Há, decerto, limites de atuação, inerentes ao 
enquadramento jurídico imposto pelo Estado. Há, ainda, inúmeros outros 
fatores que contribuem para a diminuição da potência de agir do "movimento 
sindical", tais como a crise generalizada de legitimidade das instituições 
políticas representantes da classe trabalhadora - partidos políticos, sindicatos e 
movimentos sociais - e o perfil sociológico da categoria, refratário à 
participação política. No entanto, a lógica de aparelhamento da instituição 
sindical pela elite burocrática sindical acaba por bloquear todas as demais 
possibilidades de ação do "movimento sindical", ainda que reduzidas, 
contribuindo ainda mais para a impossibilidade de emancipação humana (Tese 
7). 

18. Se constatamos, pelas razões expostas, que a ação política efetiva encontra-
se bloqueada, quais seriam os critérios normativos disponíveis para avaliarmos 
se agimos ou não agimos, sob a perspectiva da emancipação humana? O que 
seria, afinal, "ação política efetiva"? Primeiramente, por "ação política efetiva", 
entenda-se a "ação política orientada para a emancipação humana". O que, 
entretanto, seria "emancipação humana"? Aqui, recorremos à contribuição da 
teoria da ação comunicativa de Habermas para que possamos vislumbrar as 
possibilidades gerais de ação política, no contexto da modernidade. 

19. O modelo de teoria crítica desenvolvido pelo filósofo e sociólogo alemão 
Jürgen Habermas foi elaborado no contexto de sua obra "Teoria da ação 
comunicativa" (1981). A apresentação do modelo crítico habermasiano, aqui 
empreendida, apoia-se integralmente no artigo "Jürgen Habermas e o modelo 
reconstrutivo de teoria crítica", de Luiz Repa (in. NOBRE, Marcos (org.) 
"Curso Livre de Teoria Crítica". São Paulo : Papirus Editora; 2008; pp. 161-
182). Em primeiro lugar, Habermas define o socialismo como "suma das 
condições necessárias para formas de vida emancipada, a respeito das quais as 
próprias pessoas interessadas precisam entender-se primeiro". Desse modo, a 
própria ideia da auto-organização democrática de uma comunidade 
juridicamente constituída passa a ser o cerne do projeto socialismo. Aqui, 
reside o vínculo indissolúvel entre socialismo e democracia. Assim, se se trata 
de um projeto autenticamente democrático, concluímos que não é possível 



determinar previamente o que é uma vida emancipada, mas é tão somente 
possível estabelecer as regras e as condições em que se pode dar o diálogo 
emancipado e, desse modo, criar instituições que busquem assegurar diversos 
projetos e formas de vida emancipada. Se assim for, a ação política efetiva 
consiste na ação orientada para a emancipação humana, ou seja, um campo de 
indeterminação, sobre o qual, valoriza-se, como aspecto prioritário, não tanto 
conteúdo, quanto a forma de participação na criação de uma nova forma de 
vida, compreendida consensualmente como emancipada (Tese 8). 

20. Assim, como interpretar o fenômeno do aparelhamento sindical pela elite 
burocrática sindical, à luz da teoria da ação comunicativa? Primeiramente, há 
que considerar-se que toda crítica da sociedade tem por objeto uma forma de 
violência. Na tradição marxista, a violência aparece como exploração da força 
de trabalho, opressão e controle social, alienação, reificação etc. Habermas, a 
partir de seus estudos, observa que as sociedades modernas capitalistas passam 
a produzir fenômenos novos de violência: anomia social, psicopatologias, 
distúrbios psíquicos, mal-estar etc; muitos dos quais, não diretamente ligados 
ao antagonismo gerado pela estrutura de classes sociais. Tais patologias da 
sociedade moderna em seu conjunto e suas causas tornam-se o objeto da crítica 
social. Nessa linha, Habermas formula uma proposta interpretativa: as 
patologias modernas típicas - novas formas de violência, alienação e reificação 
- são resultados da expansão do sistema econômico capitalista e do sistema 
burocrático moderno para além do âmbito da reprodução material (Tese  9). 
Em outros termos, o sistema econômico, denominado "sistema dinheiro" e o 
sistema estatal-burocrático, denominado "sistema poder", invadem aquela parte 
da sociedade denominada "mundo da vida", i.e., a esfera privada da família, 
das relações de amizade e de vizinhança, bem como a esfera pública, 
constituída de instituições e discussões culturais e políticas. Há antagonismo 
entre os dois conceitos fundamentais: ao sistema (entendido como combinação 
dos subsistemas dinheiro e poder) contrapõe-se o mundo da vida (entendido 
como combinação entre a esfera da vida privada e a esfera da vida pública). O 
sistema cumpre a função de reprodução material da sociedade, mas, além disso, 
em consequência de seus imperativos de conservação e reprodução, expandem-
se para além do âmbito material e atacam os domínios do mundo da vida, que 
não têm a ver diretamente com questões materiais. Trata-se da noção de 
colonização sistêmica do mundo da vida: o sistema (orientado segundo a 
racionalidade instrumental) invade e coloniza o mundo da vida (orientado 
segundo a racionalidade comunicativa) (Tese 10). Assim, as novas patologias 
sociais são o resultado da colonização sistêmica. Tais patologias sociais surgem 
porque o mundo da vida tem sua própria lógica de reprodução, a saber, a lógica 
do entendimento recíproco entre os devidos sujeitos de interação social, 
envolvidos em ações comunicativas; e que não pode ser substituída pela lógica 
de reprodução dos subsistemas dinheiro e poder. Aqui, encontramos o critério 
para a identificação e verificação das formas de patologias sociais, por um 
lado; e, por outro, das formas de vida emancipada: a distinção entre 
racionalidade instrumental e racionalidade comunicativa permite a 
fundamentação dos critérios normativos pelos quais é possível julgar as ações 
políticas, como efetivas (emancipatórias) ou não efetivas (inócuas ou 
regressivas) (Tese 11). Para Habermas, vale dizer, o marxismo sempre padeceu 
de uma falta de transparência em relação a seus princípios normativos, apesar 



de sempre colocar em perspectiva a emancipação humana. Essa obscuridade 
normativa teria tido consequências políticas graves, como uma relação 
puramente instrumental com a democracia e os direitos humanos. 

21. Dito isso, retomemos a indagação: como interpretar o fenômeno do 
aparelhamento sindical pela elite burocrática sindical, à luz do modelo crítico 
fundado na teoria da ação comunicativa? Há quatro conclusões que podemos 
extrair a partir da interpretação do fenômeno social oferecido pelo modelo 
crítico: (a) O aparelhamento sindical pode ser definido como modo particular 
de colonização sistêmica do mundo da vida, ou seja, como a instalação de um 
modelo de ação orientado segundo a racionalidade instrumental, inserido pela 
elite burocrática sindical, no movimento sindical, onde a ação deveria ser 
orientada segundo a racionalidade comunicativa (Tese 12). Ainda, (b)  a 
estrutura burocrática da instituição sindical, imposta pelo ordenamento jurídico 
do Estado, fornece as condições favoráveis para a colonização sistêmica do 
movimento sindical. (Tese 13). Também, (c) a ação política efetiva, no 
movimento sindical, pode ser identificada e verificada a partir da distinção 
entre racionalidade instrumental e racionalidade comunicativa, constatando-se 
que não temos agido efetivamente, ou seja, com ações orientadas para a 
emancipação humana, mas movido a partir de um modelo de prática sindical 
fundada na racionalidade instrumental, consolidando um sistema de 
dominação. (Tese 14). Por fim, (d) a perspectiva de renovação do modelo de 
prática sindical, no movimento sindical, aponta para uma mudança de 
paradigma: de um modelo fundado na racionalidade instrumental, caracterizado 
pela predominância de um modo de ação estratégica (segundo o qual um 
sujeito busca influenciar o outro sujeito, concebido como meio, tendo em vista 
a realização de um fim determinado); para um modelo fundado na 
racionalidade comunicativa, caracterizado pela predominância de um modo de 
ação comunicativa (segundo o qual um sujeito interage com outro sujeito, na 
forma de um acordo racional e por meio da linguagem, tendo em vista a 
obtenção de um consenso). (Tese 15).  
 

Possibilidades de ação política efetiva inscritas na 
própria estrutura burocrática da instituição sindical 

 

22. Segundo a teoria crítica, tal como pretendemos ter demonstrado, não é 
possível mostrar as coisas como realmente são, senão, a partir da perspectiva 
de como elas poderiam ser. Ou seja, a "teoria crítica" aponta para a prática 
como realização dos potenciais emancipatórios inscritos na própria realidade. 
Não se confunde, pois, com o pensamento utópico (para o qual, primeiramente, 
na teoria, elabora-se um mundo possível para, depois, procurar realizá-lo, na 
prática), nem tampouco com o pensamento positivista (para o qual, a prática 
seria tão somente a comprovação da teoria, não sendo possível existir nada 
mais além daquilo que supostamente existe no mundo). Ao contrário, a teoria 
crítica identifica "tendências" de obstruções e desobstruções ao potencial 
emancipatório inscrito na própria realidade; de tal modo que tais obstruções e 
desobstruções, dentre ações bem sucedidas ou mal sucedidas, tornam-se o 
próprio objeto da teoria crítica. Assim, apontar as possibilidades de ação 



política efetiva ao movimento sindical significa, acima de tudo, reconhecer que 
elas encontram-se inscritas na própria realidade da estrutura burocrática da 
instituição sindical (Tese 16). 

23. Para quais possibilidades, afinal, apontam a análise dos bloqueios à ação 
política efetiva e o diagnóstico de aparelhamento da instituição sindical, 
enquanto modo de colonização sistema do movimento sindical? A resposta, 
necessariamente, passa pela desconstrução do aparelhamento sindical. 
Entretanto, como dar-se-ia tal desconstrução? Como afirmamos acima, por uma 
necessidade intrínseca à burocracia sindical, a elite burocrática sindical 
necessita boicotar a ação política efetiva no movimento sindical, a fim de que a 
instituição sindical possa tornar-se passiva em relação à outra instituição eleita 
como principal instrumento de luta, isto é, o Partido. Isso significa que uma 
eventual disposição voluntária, por parte da elite burocrática sindical, jamais 
será suficiente para que contrapor-se à potente força tendencial ao 
aparelhamento sindical. Donde, impõe-se uma exigência fundamental ao 
movimento sindical: a profunda reforma da instituição sindical é condição 
indispensável para que o aparelhamento sindical possa ser desconstruído (Tese 
17). 

24. Primeiramente, é preciso realizar uma mudança fundamental de paradigma: 
a instituição sindical, ao invés de ser concebida como "instrumento", deve ser 
concebida como "espaço público" (Tese 19). Trata-se de uma mudança 
fundamental. A metáfora do instrumento é sintomática: denuncia o modo de 
racionalidade que fundamenta as ações no interior da instituição: a 
racionalidade instrumental, ou seja, a racionalidade orientada para o resultado, 
a partir da adequação entre meios e fins. Tal racionalidade apresenta dois 
modos de ação: a ação instrumental e a ação estratégica. Tais modos 
diferenciam-se pelo fato de que, na primeira, o sujeito lida não diretamente 
com outro sujeito, mas com as coisas, como na fabricação de um produto em 
que se utiliza uma coisa como meio para obter uma outra coisa, ao passo que, 
na segunda, o sujeito busca influenciar o outro sujeito para que este realize atos 
necessários para a obtenção de seu fim, ou seja, o outro é visto tão somente, 
como meio para alcançar um fim. Não por acaso, a violência pode ser definida 
como perda da dignidade, na linha de Kant, quando o ser humano é concebido 
como um fim em si mesmo: "No reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma 
dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo 
equivalente; por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço, e por isso 
não admite qualquer equivalência, compreende uma dignidade. (...) a 
moralidade é a única condição que pode fazer de um ser racional um fim em si 
mesmo, pois só por ela lhe é possível ser membro legislador no reino dos fins. 
Por isso, a moralidade e a humanidade enquanto capaz de moralidade são as 
únicas coisas providas de dignidade" (KANT, Immanuel, "Fundamentação da 
Metafísica dos Costumes". Lisboa : Edições 70, 1991; p. 77). Nesse sentido, o 
restabelecimento da condição de pessoa, enquanto partícipe do movimento 
sindical, a cada membro da respectiva categoria de trabalhadores, passa pela 
concepção da instituição sindical como "espaço público", segundo a qual 
privilegia-se o modo de racionalidade comunicativa, como fundamento da ação 
comunicativa, orientada para o entendimento recíproco entre as partes 
envolvidas em uma situação de livre diálogo, em igualdade de condições e 



direito; e não o modo de racionalidade instrumental, como ação estratégica, 
orientada para manipulação do outro (Tese 20).  

25. A presente tese encontra-se inacabada. Dada a escassez de tempo para a 
elaboração, infelizmente, não há possibilidade de apresentarmos alguns 
princípios, diretrizes e propostas concretas ao programa da gestão do 
SINTRAJUD - 2017-2010, tal como pretendíamos. Restringimo-nos à reflexão 
geral sobre os fundamentos da "práxis". E, certamente, teremos, no momento 
oportuno, a possibilidade de aperfeiçoarmos o texto. Todavia, haja vista que o 
documento contém as principais ideias que podem contribuir para o início do 
debate, a ser realizado no 8º Congresso do Sintrajud, sentimo-nos parcialmente 
contemplados. 

26. É possível, no entanto, de maneira sucinta, afirmar que a reforma da 
instituição sindical, tendo em vista a desconstrução do aparelhamento sindical, 
passa, necessariamente, pela reforma estatutária; sobretudo, em relação à 
separação de poderes e limitação do poder político, ao modo de representação 
política, ao formato das instâncias decisórias e aos procedimentos de 
deliberação (Tese 21).  De maneira telegráfica, indicamos alguns temas 
fundamentais que devem ser debatidos, no contexto de crítica apresentado pela 
presente tese, no 8º Congresso do Sintrajud: (a) a reforma estatutária, 
sobretudo, em relação à separação de poderes e limitação do poder político; (b) 
a instituição sindical, em estado de exceção; (c) a reforma administrativa, 
sobretudo, sob a perspectiva de adequação da instituição sindical à 
democratização interna e abertura à ampla categoria; (d) a gestão 
administrativa; (e) cinco objetivos da gestão 2017-2020: ORGANIZAÇÃO 
(reformas estatutária e administrativa), INTEGRAÇÃO (capital - litoral - 
interior; entre tribunais; entre subcategorias); TRANSPARÊNCIA 
(consolidação de resoluções e deliberações; orçamento participativo; controle 
de gastos; objetivos, metas e plano de execução de propostas; fiscalização; 
prestação de contas); PARTICIPAÇÃO (instâncias de deliberação; modos de 
participação; utilização da Internet como meio de participação; pautas gerais e 
específicas; "feed-back"; representação de "minorias sociais"); 
LEGITIMIDADE (o posicionamento político não implicará em negligência em 
relação às demandas concretas da categoria); (f) o trabalho de base, segundo 
um novo modelo de prática sindical, orientado segundo a racionalidade 
comunicativa; (g) a formação política e o papel de desativação dos dispositivos 
disciplinares responsáveis pela impotência do corpo político; (h) a 
democratização do Poder Judiciário, como eixo estratégico para a definição do 
projeto sindical alternativo; (i) a reconfiguração do campo político, a partir da 
nova polarização entre "progressistas" e "conservadores". Que façamos um 
bom debate neste 8º Congresso do Sintrajud! 
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