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1. INTRODUÇÃO

O presente estudo, de forma sintetizada, trata do histórico das relações de trabalho, sin-
dicalismo e sua importância, assim como das relações econômicas que foram moldadas 
nesse período exposto entre 1889 e 2018. Para tanto, foram utilizados como referências 
bibliográficas artigos e estudos do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho 
– CESIT, da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP.

O objetivo do trabalho é fazer uma reflexão em relação as perdas do movimento sindical e 
dos trabalhadores na atualidade, elencando alguns dos principais fatos históricos no perí-
odo delimitado. 

1888 a 1917

Em meio a abolição da escravatura, 1888, ao menos no papel, e após a proclamação da Re-
pública em 1889, o movimento de imigração Europeia se inicia com maior intensidade na 
década de 1900. É o início do assalariamento dos trabalhadores. É nesse contexto que as 
ideias de organização sindical ganham força, principalmente, dada a influência ideológica 
do anarquismo, presente principalmente entre os imigrantes Italianos.

Em 1917, em São Paulo, foi registrada a primeira greve geral organizada pelo movimento 
operário nesse novo contexto, e que conseguiu, como resultado, atingir grandes propor-
ções e resultou em ganhos aos trabalhadores.

1930 a 1945

A década de 1930, se inicia após a crise econômica de 1929, com a quebra (crash) da Bolsa 
de valores de Nova Iorque. O Brasil, a partir dessa década, inicia o processo, de fato, de 
mudança de economia agrária para o desenvolvimento industrial.



Destaca-se que o Brasil foi um dos primeiros países a sair da crise, dada a forte intervenção 
do Estado na economia e com foco no mercado interno. E mesmo que limitadas, as primei-
ras leis trabalhistas começam a surgir. É criada a Lei de Sindicalização, que, trás consigo o 
chamado “sindicalismo marrom”, ou seja, sindicalista e sindicato atrelados ao Estado.

Em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, a elite cafeeira paulista tenta retomar seus 
privilégios se voltando contra esse, porém, sem sucesso em sua totalidade, porque foram 
acordados e mantido alguns privilégios.
No ano de 1937 é consolidado o Estado centralizador com o golpe desferido por Getúlio 
Vargas e que duraria até 1945.

Após a segunda guerra mundial (1939-1945), o mundo inicia o período de ouro do capita-
lismo, termo de Eric hobsbawm, historiador britânico. O Brasil se beneficia desse período, 
em especial pelo legado industrial dos governos Vargas, os quais de fato criam e desenvol-
vem a indústria, principalmente de base, e impulsionam as nossas maiores estatais, como a 
Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, Eletrobrás e Petrobrás.

1950 a 1984

A década de 1950 se inicia em meio aos avanços do movimento sindical e social em con-
sequência do desenvolvimento econômico. Porém o desenvolvimento industrial, tal como 
foi desenvolvido, causou deficiências nas relações de trabalho. As empresas detinham um 
certo “livre arbítrio” dada a falta de regulação, e que teve como consequência, alta rotativi-
dade, flexibilização das relações de trabalho e alto poder de demissões.

Já em 1964, o povo brasileiro sofre uma das suas piores derrotas. Com o apoio dos Estados 
Unidos da América, os militares instauram a ditadura militar. Duas décadas de perdas, 
com repressão ao movimento sindical, aumento da desigualdade social, aumento da dívida 
externa e flexibilização ainda maior das relações de trabalho, além das torturas, assassina-
tos de sindicalistas, jornalistas, estudantes e trabalhadores.

1984 a 1988

Já em 1984, o preço do período ditatorial chega com uma alta conta a ser paga com muito 
sacrificio. O inicio da redemocratização no País, na chamada “década perdida”, com ascen-
são das ideias liberais ou neoliberais, chega com recessão econômica e aumento do desem-
prego. São elaboradas políticas fiscais restritivas; o governo corta gastos reduzindo o crédi-
to, como contrapartida a um esforço para o pagamento da dívida externa e em detrimento 
das políticas sociais. E isso enfraquece o já debilitado movimento sindical reprimido no 
período militar. Não há desenvolvimento econômico, a política de salário mínimo fica to-
talmente precarizada.  
Em 1988 é promulgada a Constituição Federal, embasada em ideias progressistas, Consti-
tuição Cidadã, que garantiria direitos fundamentais à sociedade Brasileira. É nesse contex-
to que é idealizada e criada em 1989, a Federação dos Empregados Rurais Assalariados do 
Estado de São Paulo – FERAESP.



Década de 1990 

A década de 1990, com o fortalecimento do ideário neoliberal, é marcada por privatiza-
ções, abertura comercial e ainda mais flexibilização das relações de trabalho. Em 1994, é 
lançado o plano real, que teve suas virtudes, porém, não atrelou um indexador de correção 
ao salário mínimo, o que lhe acarretou perdas reais.

Além disso, a década de 1990 é marcada pela forte dependência do Fundo Monetário In-
ternacional – FMI, com juros elevados o que significa maiores ganhos ao capital, princi-
palmente externo. O movimento sindical nesse período é marcado por lutas constantes em 
relação as melhoras das leis trabalhistas, principalmente no combate à terceirização, que 
tinha crescimento exponencial.

2000 a 2016

Os anos da década de 2000, são marcados, por ganhos em quase todo o ciclo de desenvolvi-
mento socioeconômico, com crescimento do Produto Interno Bruto -  PIB, valorização das 
commodities com aumento das exportações, aumento do nível de emprego, do salário real, 
volta da valorização da política de salários, diminuição da desigualdade, desenvolvimento 
das relações externas e sindicatos com maior participação política.

Isso significou diminuição dos fluxos migratórios, já que a produção obteve maior des-
centralização, com redução do fluxo campo-cidade, ao contrário do período entre 1930 e 
1980 (crescimento acelerado dada a necessidade de se industrializar tardiamente). Período 
marcado também pela redução das taxas de juros e aumento do crédito. Crescimento via 
consumo e com aporte dos bancos públicos.
Com a crise em 2008, o Brasil diante das dificuldades de outros países, no limite, passou 
bem pela “marolinha” da crise. Esse período foi marcado pela absorção do setor de serviços 
em detrimento de outros setores. Com grandes reservas internacionais em decorrência de 
ganhos nos anos anteriores, pode proceder o pagamento da dívida externa absorvida pela 
dívida interna. Em suma, o Brasil não foi tão fortemente afetado dada a intervenção estatal 
e independência da economia externa, em especial da dos Estados Unidos da América.

O ano de 2016 é marcado pelo impeachment do governo Dilma o que se verifica é a retoma-
da da agenda neoliberal das décadas de 90 e 80, com a reforma trabalhista e outras ações ar-
bitrárias por parte do governo. Porém deve-se destacar que o segundo governo Dilma des-
toa dos anos anteriores, com políticas fiscais restritivas culminando na sua saída precoce.

2018 e perspectivas

A atual conjuntura do mercado de trabalho e do movimento sindical é a de enfraquecimen-
to dos sindicatos, Justiça do Trabalho e redução da renda e direitos dos trabalhadores. Isso 
requer que, sindicatos, sindicalistas e organizações de cunho progressista se reinventem no 
sentido de fortalecimento, com ações objetivas, dada a perspectiva de futuro sombrio com 
predominância das ideias conservadora.


