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Razões pelas quais as
classes dominantes querem
o fim dos sindicatos



A regra do dinheiro é o lucro máximo no período mínimo 

para gerar uma concentração ainda maior de riqueza. 

Para isso, as elites destruem os direitos dos trabalhado-

res e dos sindicatos que lutam para mantê-los.

| 02/jogueduro

Ganhar
mais e mais
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Codenar
quem batalha

Os ataques aos relacionamentos costumam 
ser marcados por uma intensa campanha de 
calúnias, cheia de mentiras e fofocas. Com 
essa estratégia, as classes dominantes tenta 
aumentar a insatisfação artificial com os sindi-
catos que batalham por direitos e justiça.
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Poder de negociação dos
colaboradores fragilizados
Logo após a aprovação da reforma trabalhista, ficou claro que a alegada autono-

mia na negociação de direitos com os empregadores não correspondia à reali-

dade. A redução do papel dos sindicatos nas negociações desestabiliza o poder 

de barganha dos trabalhadores, tornando o processo ainda mais desigual.
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As classes dominantes conhecem a força da solidariedade entre os colaborado-

res, por isso tentam estimular a competitividade e o individualismo. Um jeito de 

fazer isso é acabar com os sindicatos porque o movimento sindical trabalha para 

o benefício de uma comunidade igualitária e justa.

Romper a luta 
e dividir a classe
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Além de ganhar direitos, os sindicatos são respon-

sáveis   por garantir que eles sejam cumpridos. 

Chefes não gostam dessa supervisão. Ao reduzir o 

poder dos sindicatos, as classes dominantes estão 

aproveitando a oportunidade para violar as leis 

trabalhistas e forçar seus funcionários a aceitar con-

dições de trabalho degradantes.

Enfraquecer
a vigilância 



| 07/jogueduro

Deixar a sociedade 
menos política
A luta por direitos envolve sempre um processo de formação 
política. Atacando os sindicatos, os patrões conseguem 
impedir o desenvolvimento do pensamento crítico dos traba-
lhadores, o que auxilia os poderosos na manutenção da 
superexploração. Quem não conhece seus direitos, não luta 
por eles, e isso é bom para os patrões.
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Enquanto os poderosos possuem uma 
grande estrutura para garantir o poder, a arma 
dos trabalhadores é o coletivo. O sindicato é 
de fundamental importância na organização 
da luta por direitos e melhores condições de 
trabalho. Os patrões atacam os sindicatos 
para diminuir o poder de mobilização dos 
trabalhadores.

Reduzir o
poder de
batalha

LUTA POR
DIREITOS
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Os sindicatos desempenham um papel fun-
damental na organização de lutas que vão 
além dos padrões de trabalho. Por exemplo, a 
resistência ao desmantelamento do Estado e 
o desenvolvimento do conservadorismo 
também são tarefas dos sindicalistas. Sem 
essa mobilização, patrões e elites podem 
exercer um controle cada vez maior sobre o 
futuro da sociedade.

Conter as
lutas sociais
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A consciência dos cidadãos está sempre em disputa. Os segmentos sociais 
são organizados para mostrar às pessoas o que é e o que não é correto. 
Quando as elites enfraquecem o poder dos sindicatos, elas conseguem 
impor sua visão de mundo.

Impedir a supremacia
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Seis bilionários brasileiros têm 
as mesmas riquezas dos 100 
milhões de países mais pobres. 
Este cenário nojento não é aci-
dental. A extrema desigualdade 
do Brasil é projeto de uma elite 
que sabe que maior exploração 
da classe trabalhadora signifi-
ca mais lucro para ela. A extin-
ção dos sindicatos perpetua 
esse projeto social.

Manter a
disparidade
social

FECHADO
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