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Resumo 

Este artigo científico tem por objetivo apresentar uma breve 
discussão sobre a contribuição Marxiana e Weberiana com 
relação à Classe enquanto categoria teórica. Tanto Karl Marx 
quanto Max Weber desenvolveram um arcabouço teórico 
vasto, que até hoje é manual de referência nas 
universidades, sindicatos, partidos políticos, dentre outros. 
Nossa análise procurará ao final da conceituação teórica 
fazer um paralelo com o sindicalismo brasileiro, objeto 
principal de nosso estudo. 
Palavras-chave: Conceito, Classe, Sindicalismo. 
 

Abstract 

This scientific work aims to present a brief discussion of 
Marxian and Weberian contribution with respect to Class 
while theoretical category. Both Karl Marx and Max Weber 
developed a theoretical framework, which until today is the 
reference manual at universities, trade unions, political 
parties, among others. Our analysis looks at the end of the 
theoretical conceptualization make a parallel with Brazilian 
trade unionism, the principal object of our study.  
Keywords: Concept, Class, Trade Unionism. 
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I – INTRODUÇÃO 

Com um perfeccionismo absurdo e um estilo analítico, sempre com uma pitada de 

ironia na medida exata, Marx iam impingindo golpes com sutileza e ia desmontando as 

teses defendidas pelos economistas clássicos de que o capitalismo era o que de mais 

extraordinário havia surgido e que para além dele nada mais existiria.  

Da sua juventude até a maturidade vital e intelectual, Marx nunca separou a 

produção teórica e a necessidade de transformação da sociedade a partir do real; assim 

militou nas fileiras partidárias e no tempo em que atuou como jornalista na Gazeta 

Renana utilizou-se deste espaço para fazer suas denúncias. 

Max Weber, com um estilo considerado frio, por isolar os objetos da análise como 

se quisesse eliminar o máximo possível da contaminação gerada pela parcialidade, 

Weber desenvolveu obras mundialmente conhecidas como Economia e Sociedade e A 

ética protestante e o espírito do capitalismo. 

Weber contribuiu decisivamente para estabelecer a sociologia definitivamente 

como área do conhecimento e o estudo de suas categorias de análise são fundamentais 

para entender a dinâmica do capitalismo, pois sua produção se passa no fim do século 

XIX e início do XX, época em que o Modo Capitalista de Produção já se encontrava bem 

mais desenvolvido do que no momento em que Marx faz sua análise. 

 

II – O CONCEITO DE CLASSE EM MAX WEBER 

  

Para Weber o indivíduo é o elemento fundante na explicação da realidade 

social, nas mais diversas esferas de colocação dentro da sociedade, seja 

econômica, política ou cultural. Assim a teoria sociológica compreensiva vai trazer 

para o sujeito o papel de protagonista ao contrário do fato social. Assim, se 



 

 

ambos clássicos não são antagônicos é equivocado pensar que sejam 

complementares. 

Da análise acurada da obra de Weber, podemos extrair que o indivíduo é 

uma espécie de átomo, o ponto de partida para análise da sociedade. E citando 

textualmente um trecho de Economia e Sociedade eis a definição de que: 

Sociologia significa uma ciência que pretende compreender interpretativamente a 

ação social e assim explicá-la em seu curso e seus efeitos (Weber, 1994). 

Ao definir sociologia, Weber delimita o centro de sua análise e traz 

posteriormente a conceituação de Ação Social que significa uma ação que, 

quanto a seu sentido visado pelo agente ou pelos agentes, se refere ao 

comportamento de outros, orientando-se por este em seu curso (Weber, 1994). 

Passemos então ao conceito de classe. Weber define em Economia e 

Sociedade as Comunidades Políticas, e dentro destas, no que tange a 

distribuição de poder2 ele delimita classes, estamentos e partidos. Partiremos 

deste ponto. 

Os estamentos são a esfera da honra e do prestígio social, não são 

determinados apenas por fatores econômicos e podem ter natureza amorfa. Um 

grupo social que adote um estilo de vida comum pode formar um estamento e 

mesmo possuidores e não possuidores de propriedade podem dentro deste grupo 

conviver harmoniosamente, desde que haja o sentimento de pertença. 

A classe diz respeito aos interesses econômicos das pessoas e o 

pertencimento do indivíduo a determinada classe está dado pela sua situação de 

classe, ou seja, pelas condições determinadas pelo mercado de bens e de 

trabalho. Essas pessoas estão ligadas por meio de um componente causal 

comum específico de suas oportunidades de vida; não necessariamente 

compartilhando o mesmo prestígio social. 

                                                           
2 Conceitualmente nesta obra poder é entendido como a capacidade de uma pessoa ou várias 
impor, numa ação social, a vontade própria, mesmo contra a oposição de outros participantes 
desta (WEBER, 1994). 

 



 

 

Weber traz o conceito de luta de classes, mas quando se refere ao 

enfrentamento entre credores e devedores dentro do mercado de crédito. 

Também cita os escravos e explica que estes não participam de relações 

econômicas e, portanto são apenas estamentos. 

 Toda classe pode possuir uma ação de classe que é a ação social de seus 

membros, mas como bem exemplifica Weber as ações sociais, por exemplo, que 

determinam diretamente a situação de classe dos trabalhadores e empresários 

são: o mercado de trabalho, o mercado de bens e a empresa capitalista (Weber, 

1999). 

A teoria weberiana apresenta uma situação bastante distinta da perspectiva 

marxista de antagonismo de classe. Sob este ponto de vista temos inúmeras 

classes com interesses econômicos específicos, que em convívio com a divisão 

societária nos estamentos e com a busca pela influência política nas 

comunidades representada pelos partidos são responsáveis pela distribuição de 

poder conforme a teoria compreensiva. 

 

III – O CONCEITO DE CLASSE EM KARL MARX 

 

Como já dissemos anteriormente, vale ressaltar que para Marx, a formulação das 

ideias revolucionárias, não se dava desconexa dos objetivos de transformação do seu 

tempo. Não tinha ele a preocupação em isolar a produção intelectual, pelo contrário, 

dialeticamente o conhecimento de dadas condições foi fruto de sucessivas aproximações, 

com todo o processo contraditório de tese – antítese – síntese que ele desenvolveu. 

Previamente nos cabe em Marx identificar na sua vasta obra o longo caminho 

percorrido para se chegar a análise da economia capitalista. Vale ressaltar que antes do 

MPC, outros modelos societários exploratórios se faziam presentes: o modo escravista 

em que o Senhor de Escravos proprietário tinha a posse sobre um conjunto de homens e 

o modo feudal, que o Senhor Feudal ficava com a maior parte do que seus servos 

produziam.  



 

 

Portanto, não foi o capitalismo que inaugurou a exploração do homem pelo 

homem, mas enquanto nos dois sistemas anteriores, a exploração é facilmente 

identificada, Marx vai demonstrar que a complexidade do Modo de Produção Capitalista 

esconde uma exploração física e mental do ser humano.  

Com o advento da propriedade privada e da variedade na fabricação de 

mercadorias, que são a célula de análise marxiana, avança e se complexifica a divisão 

social do trabalho que é a maneira como as sociedades se organizam para suprir suas 

necessidades. Mas neste novo modo de produção a divisão do trabalho se dá entre quem 

concede e quem executa o trabalho, ou seja, entre quem tem a posse da propriedade e 

os meios de produção e quem vai operar diretamente na produção de tais mercadorias. 

Mas os operários não aceitam de bom agrado essa equação em que só um lado 

ganha, por isso: para consolidar o seu domínio sobre os não proprietários, as classes 

dominantes precisam fazer uso da força. É neste fator que Marx vê a origem do Estado3 

(Sell, 2009). 

Demonstrado como Marx vê o sistema capitalista fica mais clara sua definição de 

classe que são definidas estruturalmente, é efeito da própria estrutura do capitalismo. Há 

sempre uma relação de oposição entre duas classes, de modo que uma não existe sem a 

outra. 

Do antagonismo do proletariado e da burguesia que se relacionam 

conflituosamente e tem objetivos e necessidades distintos aparece a luta de classes O 

trabalho nas sociedades modernas é denunciado por Marx pelo seu caráter exploratório 

do trabalhador que está obrigado cotidianamente a entender as necessidades do patrão e 

não as suas próprias.  

O fruto do trabalho do operário (a mercadoria produzida) não pertence a ele e sim 

ao donos dos meios de produção, assim ele perde o controle do objeto de seu trabalho; o 

operário também não controla a atividade de produzir, pois quando vende sua força de 

trabalho a aliena ao proprietário, que a utiliza conforme suas próprias necessidades. 

                                                           
3 De modo geral [Marx] sustenta que o Estado é um instrumento criado pelas classes dominantes para 
garantir seu domínio econômico sobre as outras classes. As leis e as determinações do Estado estão sempre 
voltadas para o interesse da classe dos proprietários. Quando as leis e as normas do Estado falham, o poder 
estatal teria ainda o recurso da força para garantir os interesses das classes dominantes. 



 

 

 A lógica do sistema é de fato extremamente complexa, pois envolve um grande 

número de variáveis, mas ao que Marx chamou de mais-valia4, consiste o disfarce da 

exploração capitalista. Tendo em vista que ambos (proprietário e operário) entram 

teoricamente em igualdade de condições no jogo do mercado, pois um tem o capital e o 

outro o trabalho, seria justo que um comprasse aquilo que o outro tem para vender.  

Para Netto (2008):  

[...] é preciso deixar de lado toda a ideologia que tenta revestir com um verniz moralizador 

a ação das empresas capitalistas; essa ideologia (atualmente resumida nos motes “empresa 

cidadã”, “empresa com responsabilidade social”, etc.) pretende ocultar o objetivo central 

de todo e qualquer empreendimento capitalista: a caça aos lucros. 

 

Assim, chegamos ao ponto necessário para voltarmos nossa discussão para o 

conceito de classe em Marx, pois ora, diferente de Max Weber, nesta perspectiva os 

estudos buscam comprovar e descortinar como o Modo de Produção Capitalista visa 

busca do lucro, e como esse resultado é apropriado apenas pelos proprietários dos meios 

necessários à produção, ou seja, uma classe, não havendo pluralidade nisto. 

Como Marx defende a superação do capitalismo, por um novo modelo sociedade 

sem classes, o comunismo, está no cerne da sua teoria o conceito de luta de classes, 

pois a primeira classe dos burgueses ou dos possuidores do meio de produção interessa 

a manutenção de um sistema que permita o aumento cada vez maior de seus lucros. Já o 

proletariado enquanto classe luta pela emancipação do homem e pelo fim do trabalho a 

serviço do capital. 

 

IV – À GUISA DE CONCLUSÃO: Cenário político atual e os desafios emergentes do 

sindicalismo brasileiro 

A financeirização ocorrida nas últimas três décadas encerrado o período do 

Welfare State5 expressa a exacerbação do papel e do lugar do capital fictício na 

                                                           
4 A mais-valia é o lucro do capitalista, é a porção não paga ao trabalhador daquilo que é produzido pelo 
mesmo, pode ser absoluta quando o lucro é obtido pelo aumento da jornada de trabalho, ou relativa quando o 
lucro é obtido pelo aumento da produtividade em que o trabalhador produz mais mercadorias no mesmo 
tempo anterior. 
5 Pereira (2009) explica que o Welfare State é basicamente uma instituição do século XX, caracterizada por 
um tipo de relação entre Estado e sociedade, antes inexistente, regida por princípios que, fazendo jus às 



 

 

atualidade. Este tipo de capital passou a circular sem qualquer regulamentação no 

mercado mundial, em gigantesca quantidade, com uma variedade múltipla de papéis nem 

sempre equivalentes ao capital real. 

É dialética, contraditória, a unidade entre acumulação de capital na produção e a 

acumulação de capital na esfera financeira. Como não é possível a expansão contínua da 

economia, torna-se inviável a destinação de mais-valia em montantes ininterruptos e 

crescentes para a remuneração do capital abstrato. A especulação e o parasitismo têm 

acirrado a polarização entre a miséria e a riqueza em todo mundo. 

E como se já não fosse o bastante a grave crise desencadeada em 2008, emergiu 

das contradições estruturais do capitalismo e dos paradoxos de sua dinâmica atual regida 

pela lógica do capital portador de juros. A crise teve seu epicentro financeiro nos Estados 

Unidos e espalhou-se para o sistema financeiro europeu e japonês atingindo – pela via 

do estrangulamento do crédito – a produção. 

O resultado social desta crise é o crescimento avassalador do desemprego e da 

redução salarial que atinge milhões de trabalhadores. Diversas multinacionais que vieram 

para países emergentes como Brasil, Argentina, África do Sul e Índia, onde a mão de 

obra é mais barata já anunciaram cortes na produção e demissão em massa de 

trabalhadores, tudo para tentar salvar suas matrizes situadas nas economias centrais do 

capitalismo. 

O Estado antes considerado o grande vilão e responsável pela ineficiência e 

desperdício de recursos financeiros, agora aparece como principal parceiro, 

principalmente quando se trata de emprestar bilhões para salvar o setor privado da 

falência. E mais uma vez como retrata Netto (2006) é o Estado mínimo para os 

trabalhadores e máximo para garantir os interesses do capital, e sobre essa relação de 

parceria Wood (2006) afirma: 

 

O capitalismo tem a capacidade única de manter a propriedade privada e o poder 
de extração de excedentes sem que o proprietário seja obrigado a brandir o poder 
político direto no sentido convencional. O Estado – que é separado da economia, 
embora intervenha nela – pode aparentemente pertencer (por meio do sufrágio 
universal) a todos, apropriador e produtor, sem que se usurpe o poder de 
exploração do apropriador (WOOD 2006, p. )  

                                                                                                                                                                                 
reivindicações sociais da época, inspiraram os seguintes objetivos e políticas: extensão dos direitos sociais, 
oferta universal de serviços sociais, preocupação com pleno emprego. 



 

 

  
No Brasil, a crise mundial chegou menos devastadora, embora não tenha sido 

imperceptível como se chegou a cogitar. E se levarmos em conta o grande contingente 

de brasileiros que sobrevivem trabalhando na informalidade, fora da proteção estatal, aí 

sim podemos ter uma visão mais analítica desta crise em solo pátrio. 

O movimento sindical brasileiro enfrenta uma onda de refluxo, pois se a ofensiva 

em tempos de ‘vacas gordas’ já era grande, imagine agora que a justificativa da crise 

municia os capitalistas a demitirem e aumentarem ainda mais o exército de reserva. 

Antunes (2007) contextualiza e sintetiza a crise sindical a partir desse processo 

dizendo que o elemento decisivo no desenvolvimento e expansão da crise sindical é 

encontrado no fosso existente entre os trabalhadores “estáveis”, de um lado, e aqueles 

que resultam do trabalho precarizado de outro.  

A dificuldade que as entidades sindicais têm de aglutinar os trabalhadores 

parciais, temporários e precários é apontada por Antunes (2007) como uma das causas 

para uma forte redução do poder sindical. 

Outro fator importante nesta análise é a fragmentação existente entre os 

sindicatos, que representam sempre uma categoria específica o que dificulta ações 

reivindicatórias de cunho geral como ocorreram em fases anteriores da história brasileira.  

As centrais sindicais que deveriam representar a unificação das lutas específicas 

nas grandes lutas estruturais encontram-se sem capacidade de aglutinação e se 

multiplicam a cada dia chegando ao ponto de termos hoje no Brasil mais de uma dezena 

de centrais sindicais nacionais de trabalhadores. Isto é o resultado do chamado 

sindicalismo de resultados, corrente que era antes minoritária e residual, mas que ganhou 

importância a partir da fundação em 1991 da Força Sindical, hoje já a segunda maior do 

país. 

O sindicalismo de resultados defende um maior diálogo com os patrões, que 

inclusive tem a maioria de seus sindicatos filiados a estas centrais. A política de 

resultados pragmáticos nega a luta ideológica e contra hegemônica e desassocia do 

trabalhador a visão de que a luta de classe é permanente, mesmo nos momentos onde 

em negociação salarial o sindicato consegue vitórias junto aos patrões. 

Os conceitos de classe weberiano e marxiano que trabalhamos neste ensaio são 

importantes para entender o atual momento do sindicalismo brasileiro. Numa concepção 



 

 

mais próxima da perspectiva de Weber as categorias profissionais atuam dissociadas de 

uma unidade de luta mais geral, pois coexistem normalmente dentro do sistema se 

comportando muitas vezes até como estamentos, grupos de prestígio social. 

Já na perspectiva marxiana, apesar de existirem as lutas setoriais, não se abre 

mão do sentido contra hegemônico de luta da classe trabalhadora, pois existe apenas 

outra classe: a dos proprietários dos meios de produção. Assim, são as lutas gerais que 

podem levar a superação da feição burguesa do Estado e esse é o papel estratégico dos 

sindicatos que seguem esta perspectiva. 

Os desafios são enormes e as matrizes teóricas variadas. Os objetivos aqui 

traçados foram conhecer melhor e dialogar com apenas duas perspectivas dentre outras 

existentes. Não existem sindicatos apenas marxistas e weberianos e muito menos os 

dirigentes sindicais circulam pelos corredores das fábricas e repartições recitando O 

Capital ou A Ética Protestante, mas entender o que se passa no mundo real e interpretar 

tendo como base um clássico é tarefa primeira de quem pretende influenciar no 

movimento social dos trabalhadores. 
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