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o que terá acontecido ao sindicalismo bancário no brasil (2003-2014)?
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O Que terá acOntecidO aO sindicalismO 

bancáriO nO brasil (2003-2014)?

Resumo

Como interpretar o sindicalismo brasileiro praticado du-

rante os governos do Partido dos Trabalhadores (PT)? Es-

taria ele em crise ou não? Os sindicatos foram cooptados 

pelos governos? O quanto se mostraram fortes e impor-

tantes? Eles deram respostas à altura dos desafios postos 

para o mundo do trabalho contemporâneo? O artigo busca 

responder a tais questões tomando o sindicalismo bancá-

rio como estudo de caso. Mais que uma análise geral, nos 

interessa abordar como organizações sindicais específicas 

atuaram durante os governos petistas. Apresentamos um 

quadro geral das mobilizações dos bancários, destacando 

resumidamente sua agenda de atuação, formas de ação, 

conquistas e reveses. Em seguida, à luz do sindicalismo 

bancário, problematizamos imagens largamente utilizadas 

nas interpretações a respeito do sindicalismo brasileiro 

no século XXI, quais sejam as ideias de crise, de cooptação 

e de burocratização sindical. 

What have happened tO bank WOrkers’ 

uniOns in brasil (2003-2014)?

Abstract

How to interpret the Brazilian trade unions’ performance 

during the Workers Party’s (PT) government? Is it or is it 

not in crisis? Were trade unions co-opted by the govern-

ment? How strong and important they prove themselves? 

Did they rise to the challenges posed by today’s work real-

ity? This paper addresses these questions electing bank 

workers’ unions as a case study. It analyzes how specific 

trade unions performed during the PT’s government. In-

stead of presenting a general analysis, it briefly highlights 

the agendas for claims, forms of action, achievements and 

setbacks. Subsequently, taking bank workers’ unions as 

example, it questions ideas commonly used in interpreta-

tions about Brazilian trade unions in the 21st century, such 

as those of crisis, co-optation, and trade unions’ bureauc-

ratization.


