
Formação – O Sindicalismo de Estado no Brasil – Armando Boito (Introdução e Capítulo I – 
Um aparelho de tipo particular: o sindicato de estado)

Boito argumenta que o sindicalismo no Brasil, a partir dos anos 1930, é ligado ao aparelho de 
Estado (“um ramo subalterno do aparelho burocrático do Estado”), e diante disso o sindicato oficial 
é desorganizador da classe. Ele se torna obrigatoriamente legítimo em relação ao estado, mas não 
necessariamente legítimo em relação às categoria que representa.

O sindicalismo de Estado se sustenta sobre um tripé:
- investidura sindical: Estado reconhece a representatividade e o poder de negociação ao sindicato
- unicidade sindical: sindicato único estabelecido em lei; monopólio de um sindicato representando 
uma categoria em uma determinada região
- contribuições obrigatórias: contribuição sindical e taxa assistencial

Segundo o autor, isso provoca que o índice de sindicalização no país seja baixo, enquanto o índice 
de greves é alto. Mas não há um salto organizativo, por ser o sindicato ligado ao Estado. Os partidos
leninistas em geral defendem que o sindicato tem caráter reformista, e o partido daria o caráter 
revolucionário. Assim, uma diretoria mais radicalizada não resolveria a questão, que é estrutural, e 
se dá sob a ideologia populista, que estimula a ideia de que os problemas se resolvem por meio do 
Estado. Em outros países, o sindicato não tem essa vinculação com o Estado. Na Espanha, por 
exemplo, há as centrais sindicais, às quais os trabalhadores se associam livremente.

Entendemos que a estrutura não determina a luta: tem gente na história. É preciso avaliar qual o tipo
de poder que estamos interessados em instituir, e buscarmos a estratégia para isso. O sindicato é 
importante para aplicarmos um programa de resistência à agenda neoliberal. É preciso ter muito 
claro o objetivo da etapa em que estamos, e reconstruir uma estrutura de mobilização dos próprios 
trabalhadores.


