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A importância do tema 

 

Estes apontamentos sobre a questão da «unidade e luta» partem de uma base, marxista, que noutros 

locais desta iniciativa será seguramente desenvolvida, mas que aqui apenas se recorda e sublinha: A 

essência do capitalismo é a exploração, gerando o antagonismo de interesses entre os trabalhadores 

e os capitalistas; este carácter antagónico é o combustível de que se alimenta a luta de classes; é 

intrinseco ao Capital (e não situação pontual dos dias que vivemos) a permanente busca do 

incremento da exploração dos trabalhadores; e é a unidade, a organização e a luta dos trabalhadores 

que são os elementos decisivos da resistência, do avanço e da transformação social. 

 

A questão da unidade dos trabalhadores surge assim como uma questão central da luta de classes, na 

medida em que é o grau e o tipo de unidade que determina em muito a força efectiva dos 

trabalhadores na luta permanente que travam contra a burguesia. E, como não podia deixar de ser, 

em torno da própria unidade dos trabalhadores trava-se uma profunda luta, que é também parte 

dessa luta de classes em todas as suas vertentes: na luta económica, na luta política e na luta 

ideológica. 

 

Comecemos pois por lembrar que os trabalhadores não são “apenas” crescentemente explorados 

pelo Capital. Porque detentores da  força de trabalho que o Capital mercantiliza, eles são 

simultaneamente colocados por este em permanentemente concorrência entre si.  Ou seja, que está 

na matriz do próprio capitalismo simultaneamente promover a unidade e a divisão dos 

trabalhadores.  

 

Neste processo, a consciência da exploração e da necessidade da unidade dos trabalhadores para 

resistir à exploração é um primeiro patamar da consciência de classe. Mas esta consciência só se 

desenvolve plenamente quando compreende a necessidade da unidade dos trabalhadores  como 

necessidade para a transformação social, para a superação revolucionária do próprio capitalismo, 

para acabar com a exploração.  

 



Aqui, a unidade é a acção colectiva, consciente e consequente dos trabalhadores. Não pode ser 

desligada das formas concretas de organização dos trabalhadores e da relação que estas 

organizações estabelecem entre si. Não pode ser desligada dos diferentes graus de consciência de 

classe. Não pode ser desligada das épocas históricas concretas, e das diferentes tarefas colocadas 

aos trabalhadores em cada uma delas. Mas é sempre acção, colectiva no sentido de fazer convergir o 

maior número possível, consciente no sentido da compreensão de uma identidade colectiva de 

interesses, consequente no sentido da integração do movimento presente no futuro do movimento. 

 

Para os revolucionários de hoje é fundamental tentar perceber este processo, ou seja, perceber que 

forças internas empurram e afastam os trabalhadores para a unidade, que forças externas agem 

sobre essa luta e qual a história deste processo. Para assim melhor intervirmos no sentido do reforço 

da unidade dos trabalhadores.  

 

Unidade – as forças internas 

 

Nesta contribuição para o debate não se vai aprofundar a questão das classes sociais
1
. 

Simplificaremos a questão tomando “os trabalhadores” como os proletários assalariados, mas 

importa registar, além da importância específica da classe operária dentro do proletariado, que 

existe um proletariado não assalariado e trabalhadores não proletários.  

 

Com esta ressalva,
2
 comecemos então por tentar perceber que outros factores objectivos 

diferenciam os trabalhadores uns dos outros e podem mesmo criar sub-grupos que compartam 

interesses parciais. 

 

Existem, desde logo, graus muito diversos de precariedade e de exploração, trabalhadores 

abrangidos por diversas formas de contratação colectiva, por diversas formas de contrato de 

trabalho e até sem qualquer contrato de trabalho. Todas as realidades são diversas conforme se trate 

da Administração Pública, do Sector Público, do Sector Cooperativo ou do Sector Privado. No 

plano da empresa, não só cada uma tende a ser um mundo próprio, como a sua realidade é 

completamente diversa conforme se trate de empresa nacional ou multinacional, de PME ou grande 

grupo, de prestadora de serviços ou produtora, de laboração em contínuo ou parcial, etc). A 

profissão, cria não só uma divisão potencial em si,  como produz realidades muito diversas (na 

                                                 
1 Não porque não seja importante, mas exactamente porque é tão importante que merecerá seguramente um 

tratamento aprofundado noutras intervenções. 

2 E uma segunda, para sublinhar que tão pouco se tratará aqui das questões do oportunismo, da sua origem na 

pequena-burguesia e do processo da sua implantação no seio dos trabalhadores. 



penosidade do trabalho, nas necessidades de organização do tempo de trabalho, nas necessidades de 

formação inicial e profissional, etc). E existem, claro, as questões de género, de idade, de raça, de 

nacionalidade, que se refletem naturalmente também no mundo do trabalho. 

 

Todas estas diferenças são objectivas, e nesse sentido transportam um potencial que tanto pode ser 

usado para unir como para dividir os trabalhadores. São tão objectivas como a existência de um 

proletariado assalariado de cuja exploração vive a burguesia portuguesa e com a qual paga a renda à 

burguesia internacional.  

 

O verdadeiro pano de fundo onde decorre a luta em torno da unidade dos trabalhadores é 

exactamente quer o caracter objectivo daquilo que tende a unir os trabalhadores (a exploração 

capitalista e a necessidade da unidade para a superação desta) quer do que tende a dividi-los (além 

da concorrência para a qual o capital os tenta empurrar, as diferentes condições em que a exploração 

se dá, as diferentes reivindicações que origina, etc).
3
 

 

Basta recorrermos à memória recente de cada um de nós para nos recordarmos de diversas falsas 

dicotomias amplamente empoladas: entre os trabalhadores do privado e os trabalhadores da 

administração Pública e do Sector Público; entre trabalhadores precários e trabalhadores efectivos; 

entre trabalhadores nacionais e trabalhadores imigrantes; entre os novos trabalhadores e os velhos 

trabalhadores; Etc.. 

 

E pouco importa as intenções com que determinadas forças cavalgam estas diferenças – de boas (e 

más) intenções está o inferno cheio. É evidente que existem forças onde o sublimar do que separa 

um conjunto de trabalhadores dos restantes é feito simplesmente para ganhar espaço e criar espírito 

de corpo, mas intervindo essencialmente sobre necessidades de organização e intervenção que não 

estavam satisfeitas. E é evidente que há outras forças onde essa acção é intencionalmente destinada 

a dividir os trabalhadores, forças que têm na génese a necessidade de dividir os trabalhadores. 

Ambas conduzem uma acção divisionista, mas só os segundos são “o divisionismo”. 

 

 

 

 

                                                 
3 E tendo sempre presente o carácter dinâmico deste processo: «Verificando-se uma maior diferenciação interna da 

classe operária e do conjunto dos trabalhadores, esbateram-se as diferenças entre assalariados operários e não 

operários e verifica-se a integração significativa de intelectuais e quadros técnicos no conjunto dos trabalhadores e 

mesmo na classe operária, elementos que promovem as condições para a agregação e unidade dos trabalhadores.» 

Francisco Lopes, «Agravamento da exploração - Unidade da classe operária e dos trabalhadores» 



Desta realidade, dois alertas importantes. 1. É fácil enviar para “os divisionistas” toda a 

responsabilidade pelos processos de divisão dos trabalhadores, mas mais consequente é perceber a 

quota parte de responsabilidade que têm as forças unitárias na medida em que não souberam 

responder à realidade objectiva, abrindo espaço ao sucesso do divisionismo face a necessidades de 

resposta que as estruturas anteriormente existentes não estavam a dar, mas poderiam e deveriam ter 

dado. 2. Fora do campo unitário, existem organizações de trabalhadores que devem ser destruídas 

(no sentido de esvaziadas de trabalhadores) e organizações que devem ser trazidas à unidade (pelos 

próprios trabalhadores). 

 

Em suma, do lado de cá da luta de classes coloca-se a necessidade de reconhecer as diversas 

realidades, as reivindicações, lutas e formas de organização que se podem e devem potenciar, e 

unificá-las crescentemente numa luta convergente contra a exploração capitalista, reforçando as 

organizações unitárias e o campo unitário. Do lado de lá da luta de classes coloca-se a necessidade 

de dividir (para reinar), de virar trabalhadores contra trabalhadores, de subalternizar (para negar a 

própria existência d) a luta de classes. 

 

A luta em torno da unidade 

 

Olhando para a história mais recente da luta de classes em Portugal, podemos apontar – grosso 

modo – três etapas na luta em torno da unidade dos trabalhadores que acompanham as três fases 

distintas – fascismo, revolução, contra-revolução – do processo histórico português.  

 

Em pinceladas largas, podemos dizer que a luta contra o fascismo forjou uma assinalável unidade 

dos trabalhadores, cuja acção viria a desempenhar um papel determinante na Revolução Portuguesa. 

E que a contra-revolução, para impedir o avanço para o Socialismo e restaurar o capitalismo 

monopolista, necessitou de quebrar essa unidade.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Deixar aqui apenas uma breve chamada de atenção para a necessidade de examinar, a cada momento, as mudanças 

de qualidade que sofra o próprio processo contra-revolucionário. Mas essa é uma outra discussão. 



 

 

Movimento Sindical 

 

No plano do movimento sindical, podemos identificar essas três fases distintas
5
: uma primeira, que 

começa com a reorganização do PCP em 1941, e com a orientação sindical de intervir nos 

sindicatos fascistas e conquistar as suas direcções para posições unitárias; uma segunda, com a 

criação da Intersindical, e a sua poderosa afirmação na Revolução Portuguesa; e uma terceira onde 

pontuam os esforços da contra-revolução para a liquidação da Intersindical, onde se destaca o da 

criação da UGT, processo onde convergiram todas as dinâmicas contra-revolucionárias (a troika 

política - PS, PSD e CDS - e a troika económica, - o imperialismo norte-americano e europeu e os 

capitalistas portugueses). 

 

Mais do que os seus aspectos formais, esta três fases reflectem diferentes fases da mesma luta em 

torno da unidade: do lado de cá da luta de classes, primeiro tratou-se de lutar pela independência 

real dos sindicatos onde o próprio Estado fascista havia organizado os trabalhadores para os dividir, 

e transformar esses sindicatos em instrumentos da unidade dos trabalhadores, e, com a realização, 

no essencial dessa tarefa, dá-se a mudança de qualidade, que imporá uma nova dinâmica da luta em 

torno da unidade, onde o objectivo central passa a ser a defesa e reforço da Intersindical; do lado de 

lá da luta de classes, se primeiro se tratou de impor os sindicatos corporativos e usar os mecanismos 

de repressão estatais para controlar as suas direcções, depois, com a mudança de qualidade, o 

objectivo central passa a ser a destruição da Intersindical
6
, primeiro através da tentativa de 

conquistar para posições oportunistas as direcções sindicais, depois, onde fracassou essa linha, pela 

criação de sindicatos paralelos. 

 

Todo este processo decorre nos três planos da luta de classes. No plano político, são de sublinhar 

três momentos: o papel do próprio Estado Fascista na criação e controlo dos sindicatos 

corporativos; a luta, que envolveu os Governos revolucionários e contra-revolucionários 

(constitucionais na linguagem dominante) em torno da unicidade sindical; e as mais recentes 

revisões da legislação laboral, no sentido de impor alterações estatutárias aos sindicatos e abrir 

espaço à sua substituição por comissões de empresa. No plano da luta económica, destacava aqui, 

pela sua importância, os processos de contratação colectiva, onde o divisionismo sindical age em 

coordenação estratégica com o patronato e muitas vezes até em colaboração directa com este. No 

                                                 
5 A evolução do movimento sindical durante o fascismo tem diversas fases, anteriores às aqui sublinhadas. 

6 Quem não conhece o célebre “partir a espinha à Intersindical” postulado como objectivo por dirigente do PS? 



plano da luta ideológica, destacava aqui a luta em torno da independência dos sindicatos (devem ou 

não ser independentes do Estado e do Patronato), a luta em torno da sua neutralidade política das 

Organizações Representativas dos Trabalhadores (devem ou não estas serem neutras na luta 

política, onde partindo da discussão da independencia face aos partidos se procura é negar a 

dimensão política da luta de classes) e ainda, a luta ideológica em torno dos objectivos da luta a 

travar (ou seja, se a luta dos trabalhadores se reduz ao quadro de problemas de uma determinada 

empresa, sector, profissão, etc, ou tem uma dimensão de classe, geral, que é central e não pode 

deixar de ser tida em conta).  

 

A terminar estes apontamentos sobre o movimento sindical, repare-se que essencialmente se tratou 

de uma luta em torno da forma e objectivos dos trabalhadores estarem organizados em Sindicatos. 

Mas hoje começa a ganhar peso uma questão nova que é a luta em torno da necessidade da 

organização sindical, e que surge  em todas as vertentes da luta: no plano político com a tentativa de 

passar para as Comissões de Trabalhadores a contratação colectiva e a cobrança de quotas; no plano 

ideológico com uma ofensiva anti-sindical bem visível e que já vai muito mais longe que o ataque à 

Intersindical; no plano da luta económica, com diversas dinâmicas anti-sindicais que não deixam de 

ser preocupantes mesmo quando resultam do comportamento oportunista de direcção sindicais. Esta 

realidade nova tem que ser tida em conta nas perspectivas para o futuro, pois ela reflecte as 

mudanças de qualidade que se estão a dar no próprio processo contra-revolucionário. 

 

As Comissões de Trabalhadores 

 

A par dos Sindicatos, a luta de classes em Portugal desenvolveu uma outra forma de organização 

dos trabalhadores para a defesa dos seus direitos que foram as Comissões de Trabalhadores. 

Também na sua história se reflectem as diferentes fases do processo histórico português. As 

Comissões de Trabalhadores são forjadas no essencial nos anos da Revolução
7
, mas são herdeiras 

dinâmicas das Comissões de Unidade que os trabalhadores ergueram para a luta em tantas  

empresas durante o fascismo. Consagradas na própria Constituição, vão ser, até aos dias de hoje, 

objecto de intensa luta face às tentativas para a sua assimilação burguesa, quer por via da 

substituição do controlo de gestão por uma (necessariamente falsa) co-gestão, quer por via da 

redução sucessiva dos seus direitos efectivos mesmo quando se deu o alargamento dos direitos 

formais. 

 

                                                 
7 Forjadas numa luta que incluiu uma importante luta sobre o papel, os objectivos e as formas de organização das 

Comissões de Trabalhadores.  



 

 

 

Sindicatos e CT's 

 

Na luta em torno da unidade, naturalmente que a existência destes dois tipos de organização dos 

trabalhadores gera duas linhas potenciais (que às vezes parecem três): do caráter complementar 

dessas formas de organização, ou do carácter contraditório (às vezes apresentado como alternativo 

ou concorrente) destas formas de organização dos trabalhadores. A Revolução Portuguesa 

consagrou a complementariedade dessas formas de organização, como ainda reflecte a Constituição. 

A prática de 37 anos de resistência à ofensiva contra-revolucionária confirma a importância da 

acção convergente e unitária de Sindicatos e Comissões de Trabalhadores. 

 

A unidade em torno da luta 

 

Mudando de assunto, passemos da abordagem das questões relativas à luta em torno da unidade 

para as questões ligadas à unidade em torno da luta. Uma unidade na luta que se impõe face à 

necessidade de agir com a maior força possível a cada momento da luta, mas que é também o 

processo concreto de forjar a unidade dos trabalhadores.  

 

É o próprio Manifesto que nos alerta que o resultado mais importante de cada luta concreta não é o 

seu êxito imediato mas o reforço da unidade dos trabalhadores
8
. 

 

A necessidade da unidade na luta, ou seja, da unidade na acção, coloca-se em todos os planos atrás 

mencionados. Desde logo no plano da acção convergente dos trabalhadores, em torno de um 

objectivo concreto, de uma reivindicação ou de um caderno reivindicativo, da defesa ou 

alargamento de direitos ou níveis remuneratórios. Esta unidade na acção, impulsionada pelas 

organizações unitárias e desenvolvida ao nível de empresa ou do sector de actividade, tem sido a 

base onde se constrói a unidade dos trabalhadores. 
9
 

 

Mas a unidade na acção também significa que o campo unitário constrói convergências na luta com 

o máximo de organizações dos trabalhadores, em torno de objectivos concretos e das necessidades 

                                                 
8 Sem desvalorizar em nada a enorme importância, objectiva e subjectiva, de cada vitória alcançada na luta pelos 

trabalhadores. 

9 A luta na Empresa e Sector desempenhado o papel central. Mas esta unidade na acção é comum a toda a actividade 

unitária.  



de desenvolvimento da luta.   

 

 

Concluindo, no trabalho unitário, a mais absoluta firmeza e consciência tem de caminhar com o 

mais resoluto combate ao sectarismo. Só há movimento unitário partindo-se do reconhecimento da 

luta de classes,  do carácter antagónico de burguesia e proletariado, da necessidade de superação 

revolucionária do capitalismo. Mas também só há movimento unitário quando se mergulha na luta 

de classes para construir a unidade e elevar a consciência. 

 

Perspectivas para a intervenção nos dias de hoje 

 

Contribuindo para uma visão das perspectivas para o século XXI, como solicitado no lema desta 

iniciativa, terminemos recordando uma breve tese que sintetiza o que de essencial atrás foi dito: 

 

«Existindo elementos objectivos e subjectivos que hoje como sempre afectam a unidade e a força 

organizada da classe operária e dos trabalhadores, a exploração capitalista e a insaciável lógica 

do seu agravamento constituem a base em torno da qual se desenvolve a consciência de classe, a 

necessidade da unidade, da organização e da luta da classe operária e dos trabalhadores e a 

importância do fortalecimento do movimento sindical unitário.»
10

 

 

Os trabalhadores enfrentam hoje não só essa «exploração capitalista» como «a insaciável lógica do 

seu agravamento» consubstanciada numa brutal ofensiva, desenvolvida a propósito da crise pelos 

dois pilares da contra-revolução - a “troika” nacional (PS, PSD e CDS) e a “troika” internacional 

(BCE, UE, FMI) – num Acordo de traição cuja implementação tentam impor a todo o custo, e à 

qual os trabalhadores têm oposto uma assinalável resistência.  

 

Centrando-nos na questão da «Unidade e Luta dos Trabalhadores», que factores têm dificultado 

uma ainda mais vasta «Unidade na Acção» face à actual ofensiva? Ou seja, que factores têm 

dificultado que a resistência seja maior, mais vasta, logo mais decisiva. 

 

Desde logo, coloca-se a acção ideológica do Capital, que leva a que muitos trabalhadores (e muitas 

organizações de trabalhadores) não adquiram - ou percam mesmo - a perspectiva, aceitem a 

inevitabilidade das opções centrais que estão a ser impostas, que não vejam a necessidade de lutar 

contra este pacto de agressão e muito menos a possibilidade de que essa luta traga resultados.  

                                                 
10 Resolução Política do XVIII Congresso do PCP em 2008 



 

 

 

Mas no campo das questões objectivas há igualmente um vasto conjunto de factores que dificultam 

a unidade e luta dos trabalhadores: a asfixia económica de muitos trabalhadores; o desemprego e a 

ameaça de desemprego; a generalização da precariedade; a individualização das relações laborais; a 

redução de direitos; o aumento brutal da repressão nas empresas. Todo um conjunto de factores que 

nos recordam porque é que sempre afirmámos que «quanto pior, pior». 

 

Para recorrer a um bom exemplo, a grande greve geral de 22 de Março, promovida pela CGTP-IN, 

foi bem o espelho desta realidade. Um  número muito grande de trabalhadores esteve na luta, 

erguendo uma enorme jornada de luta unitária. Muitos outros não aderiram à greve geral 

simplesmente por medo (viesse esse medo da possibilidade de repressão patronal ou da necessidade 

de enfrentar as implicações económicas de perder um dia de salário). E muitos não fizeram greve 

porque foram vencidos pelas teses das inevitabilidades, tenham a elas sido conduzidos pelos 

mecanismos directos de acção ideológica do Capital, pela capitulação
11

  ideológica do seu Sindicato 

ou por ambas. 

 

Mas como esta Greve Geral mais uma vez confirmou, a Unidade e Luta dos trabalhadores não é só 

um objectivo estratégico a alcançar. É simultaneamente o caminho para o alcançar. 

 

Sem esquecer 

 

A terminar, lembremo-nos das palavras do Manifesto quando aborda as questões dos objectivos dos 

comunistas: «formação do proletariado em classe, derrubamento da dominação da burguesia, 

conquista do poder político pelo proletariado.» 

 

A unidade dos trabalhadores, questão de que aqui tentámos deixar alguns apontamentos, tem ainda toda 

uma vertente política, que aqui propositadamente não se abordou. Mas toda a luta de classes é uma luta 

política. E a superior unidade dos trabalhadores é a sua organização em partido político. 

                                                 
11 Estou a ser simpático com muitas estruturas onde a traição é genética... 


