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Resumo(s):  
O trabalho destaca a participação operária na construção do 
sindicato corporativista, no Distrito Federal, no período 
compreendido entre 1930 e 1945. A literatura sobre o tema tem 
enfatizado o papel da política coercitiva do Estado na criação 
desse sindicato e, sob esse ângulo, descreve a destruição do 
sindicalismo livre e independente oriundo da fase histórica 
anterior. Não se discute a possibilidade de uma diferenciação 
interna no comportamento político da classe operária, de modo a 
evidenciar a configuração de projetos que, apesar de inseridos no 
corporativismo estatal, guardam uma especificidade própria e 
autônoma. Apresentamos a hipótese de um projeto, que, 
sustentado por certos segmentos do movimento sindical carioca, 
pretende colocar o Estado a serviço dos interesses das categorias 
profissionais por eles representadas. Na primeira parte, 
procuramos identificar os elementos conformadores desse 
projeto. Na segunda parte, ao retomar a caracterização desses 
mesmos elementos, a partir do estudo do caso dos metalúrgicos 
do Distrito Federal, tratamos de analisar as contradições que 
marcam seu desenvolvimento e crise. O fenômeno de uma 
vertente corporativista no movimento sindical acabou servindo à 
estratégia burguesa, dirigida pelo Estado, de fragmentar o 
movimento operário, e de impedir a emergência de um projeto de 
classe alternativo. (AU) - pt  
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