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RESUMO 
 
Este artigo tem por objetivo estabelecer associação entre o 
surgimento e fortalecimento do desenvolvimentismo no Brasil 
com a crise do movimento sindical, demonstrando que as 
medidas tomadas pelo Estado a partir da década de 1930 
tiveram impactos diretos no enfraquecimento dessas entidades. 
Abordando pesquisas bibliográficas baseadas no 
desenvolvimentismo na América Latina e no Brasil, bem como 
no processo histórico de constituição do sindicalismo nacional, 
foi possível realizar o encadeamento das duas temáticas. 
Assim, concluiu-se que o desenvolvimentismo contribuiu 
sobremaneira para a perda de poder dos sindicatos, mudando 
de forma profunda seu papel enquanto entidade representativa 
dos interesses da classe operária. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimentismo. Sindicalismo. 
Industrialização. Controle estatal.  
 
ABSTRACT 
 
This article aims to establish an association between the 
emergence and strengthening of developmentalism in Brazil 
with the crisis of the labor movement, showing that the 
measures taken by the state from the 1930s had direct impacts 
on the weakening of these entities. Addressing literature 
searches based on developmentalism in Latin America and 
Brazil, as well as in the historical process of formation of 
national unions, it was possible to carry out the sequence of the 
two themes. Thus, it was concluded that developmentalism 
greatly contributed to the loss of power of the unions, changing 
deeply its role as the body representing interests of the working 
class. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As mudanças políticas e econômicas vivenciadas na América Latina no início do 

século passado tiveram significativas consequências em todo o continente, principalmente 

no que tange às relações de trabalho. Com o objetivo de reduzir o atraso econômico com 

relação aos países centrais, muitos governos adotaram políticas radicais de incentivo a 

industrialização que afetaram diretamente tradicionais modalidades de produção material. 

Encarada como a forma mais rápida de se chegar ao desenvolvimento, queimando etapas 

desnecessárias, a industrialização era vista por muitos como a única forma viável para o 

progresso. Com o apoio do capital internacional, tais medidas, inicialmente encaradas como 

palpáveis e propensas ao sucesso, tomaram proporções desastrosas e minaram muitas das 

conquistas obtidas em séculos de lutas por parte da classe operária. 

Para o movimento sindical esse representou um período de constantes 

instabilidades. A luta por melhorias nas relações de trabalho foram dando lugar a 

participações cada vez mais tímidas nos embates contra o Estado. As repressões tinham o 

objetivo claro de manter o controle dos órgãos representativos de classe, afastando 

qualquer ameaça ao projeto de expansão do capital. Assim, como estratégias de 

sobrevivência, muitas entidades sindicais mudam a sua postura e passam a manter uma 

relação de cumplicidade com o Estado, alterando sobremaneira a sua essência. 

Dessa forma, pretende-se com esse artigo relacionar o surgimento e 

fortalecimento do desenvolvimentismo no Brasil com a crise do movimento sindical, 

identificando as principais implicações desse contexto. Para tanto, faz-se necessário 

entender esses dois processos e movimentos distintos. Inicialmente, apresentar-se-ão os 

elementos históricos que contribuíram para o surgimento e ampliação da política 

desenvolvimentista nacional. Em seguida, será apresentada de forma breve a formação 

histórica do movimento sindical brasileiro e os impactos do desenvolvimentismo para essas 

organizações, com destaque para os dois períodos do governo de Getúlio Vargas e o 

mandado de Juscelino Kubitschek. 

 

2. DESENVOLVIMENTISMO E SINDICALISMO 

2.1 Fatores históricos que contribuíram para a formação do desenvolvimentismo no 

Brasil 
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Com o final da II Guerra Mundial, os países industrializados que faziam parte da 

aliança vencedora, liderados pelos Estados Unidos, iniciam um processo de propagação de 

um modelo de desenvolvimento para as nações periféricas – principalmente na América 

Latina – na tentativa de tirá-las do “atraso”. É nesse período que o termo “desenvolvimento” 

passa a ser adotado para classificar povos e regiões, muitas vezes de forma discriminatória 

(RODRIGUES, 2009). Bonente e Corrêa (2009, p. 42) vão além e afirmam que 

o conceito de “desenvolvimento” era tratado como sinônimo de “crescimento 
econômico” ou crescimento do produto per capita, por um lado, e como sinônimo de 
“progresso material” e “civilizatório”, por outro. Toda teorização daí decorrente visava 
apontar maneiras pelas quais seria possível promover o “avanço” tanto dos países 
do “primeiro mundo” (que deveriam continuar crescendo e eliminando seus 
“problemas sociais”) quanto do “terceiro mundo” (que deveria alcançar o primeiro). 

 
A ideia de um processo de desenvolvimento como caminho para o progresso 

econômico e social – ou desenvolvimentismo como passou a ser conhecido – era pautada 

basicamente sob quatro aspectos: a industrialização era encarada como única saída para a 

superação da pobreza e subdesenvolvimento; a intervenção do Estado era essencial no 

processo de industrialização; o Estado deveria definir a expansão dos setores econômicos e 

os instrumentos necessários para isso; a intervenção do Estado na economia deve ser 

encarado como positivo, investindo onde o setor privado for ineficiente (PEREIRA, 2011). Os 

defensores desse modelo de desenvolvimento entendiam que o crescimento econômico 

patrocinado pela industrialização seria o responsável pelo aumento nas taxas de emprego, 

crescimento dos salários e, consequentemente, elevação do bem estar social da população. 

No Brasil, a primeira experiência desenvolvimentista, do ponto de vista político, 

ocorreu no governo Vargas, no Rio Grande do Sul, a partir de 1928, e logo veio a se tornar 

uma política nacional, quando o mesmo assumiu a presidência em 1930. De acordo com 

Castelo (2012, p. 619), 

O processo de industrialização via o modelo de substituição de importações ganhou 
impulso em 1930 como forma de reação à crise econômica mundial de 1929. Esse 
projeto de industrialização começou sob impulso de iniciativas estatais, com políticas 
protecionistas, de empréstimos e isenções fiscais para investidores privados, que 
então alocavam seus capitais nos setores de bens de consumo não duráveis. 

Operou‑se, desse modo, a articulação de um novo bloco de poder, com uma aliança 

entre o Estado e uma burguesia nacional emergente, sem, contudo, romper 
totalmente com as antigas classes dominantes, notadamente os latifundiários. 

 
Assim, ao longo das três décadas que seguiram o pós-guerra, o Brasil passa a 

adotar uma política econômica baseada na abertura para o capital estrangeiro e no 

investimento em diversas obras de grande porte (FONSECA, 2012). Um dos principais 

incentivos ao processo de industrialização dos países da América Latina foi a criação da 

Comissão para América Latina e Caribe (CEPAL) pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas, em 1948. Com sede em Santiago, no Chile, essa instituição surgiu através de um 

cenário de insatisfação dos países desse continente pela exclusão da ajuda proporcionada 
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pelo Plano Marshall aos países da Europa. Além disso, havia também o atraso provocado 

pela crise das exportações que resultou no sucateamento dos parques industriais dos 

países da América Latina.  

Para combater o atraso econômico latinoamericano, o diagnóstico cepalino 

indicava a adoção de políticas de diversificação econômica, através da industrialização 

(MOTA et al, 2010). De acordo com Belluzzo (2009, p. 44), “a industrialização era vista 

como a única resposta adequada aos inconvenientes da dependência da demanda externa. 

A renda nacional dependia da exportação de produtos sujeitos a tendência secular de queda 

de preços e flutuações cíclicas da demanda”. 

Para Marini (2010), a teoria do desenvolvimento criada e difundida pela CEPAL 

tinha um caráter ideológico. O autor esclarece que a teoria social produzida nos países da 

América Latina tinha, até então, como ponto de partida considerações da questão nacional. 

A partir de 1950, com base nas análises da CEPAL, passa a ser formulada uma teoria 

baseada na região. Tais análises surgiram da necessidade de “responder à inquietude e à 

inconformidade manifestadas pelas novas nações que emergiam para a vida independente, 

a partir do processo de descolonização, ao se darem conta das enormes desigualdades que 

caracterizavam as relações econômicas internacionais” (MARINI, 2010, p. 104). 

Dentre as principais teses defendidas pela CEPAL para explicar as razões do 

atraso econômico em tal região estão os reflexos da divisão internacional do trabalho e o 

protecionismo. Com relação a primeira, tal divisão produziu efeitos distintos entre os países 

do centro e os da periferia. Enquanto o progresso técnico nos países centrais se 

desenvolveu de forma rápida, elevando a produtividade de todos os setores da economia, 

nas nações mais pobres a difusão tecnológica dava-se apenas em setores ligados à 

exportação, tornando tais economias meras fornecedoras de matéria prima e alimentos. Já 

com relação ao protecionismo, a CEPAL via no planejamento a melhor forma de aproveitar 

os recursos das economias dos países subdesenvolvidos. Um dos exemplos dessa política 

foi o Plano de Metas2 criando no governo Juscelino Kubitschek, na década de 1950 

(PEREIRA, 2011). Com isso, defendia-se a implantação de tarifas e subsídios como 

mecanismos para compensar a diferença de preços entre os produtos locais e os 

importados. 

O governo Kubitschek, com o ideal de ampliar o nacional-desenvolvimentismo da 

Era Vargas, estreita ainda mais as relações entre Estado, iniciativa privada e capital 

internacional, alavancando o processo de industrialização no Brasil (CARDOSO, 1977). A 

                                                           
2
 Conjunto de 30 metas propostas com o objetivo central de substituir as importações e acelerar o 

processo de industrialização nacional. Os principais investimentos estavam relacionados aos setores 
de produção de energia (petróleo e eletricidade), transportes e indústrias de base.  
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proposta dos cinquenta anos em cinco, como ficou conhecida, mostrava-se bastante 

atraente para diversas camadas da sociedade, em especial para a burguesia em expansão.  

Nesse período, o modelo desenvolvimentista aprofundou‑se com a implementação 

do capital financeiro no Brasil. O desembarque das multinacionais durante o governo 
JK, que então investiram nos setores de bens de consumo duráveis, e o início da 
construção do setor de bens de capital e da indústria de base com vultosos aportes 
estatais no governo Vargas, são constitutivos dessa fase do desenvolvimento 
capitalista brasileiro (CASTELO, 2012, p. 620). 

 
Desse modo, fundada na proposta de progresso e crescimento econômico, a 

política desenvolvimentista ganha força na América Latina nas décadas de 1950 e 1960, 

apoiada principalmente por organismos financeiros nacionais e internacionais, como o 

Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES). 

Assim, os recursos provenientes de tais órgãos patrocinaram a implantação de grandes 

projetos nacionais, estimulando ainda mais a industrialização e a substituição de 

importações (FONSECA, 2012). 

Em meados da década de 1970 o mundo do trabalho vivencia uma das suas 

piores crises, com fortes consequências para o movimento operário. Na tentativa de 

sintetizar os motivos que levaram a desestruturação, Antunes (2001, p. 39) informa que 

neste período vivenciamos um quadro de crise estrutural do capital, que se abateu 

no conjunto das economias capitalistas a partir especialmente do início dos anos 70. 
Sua intensidade é tão profunda que levou o capital a desenvolver práticas materiais 
da destrutiva auto-reprodução ampliada possibilitando a visualização do espectro da 
destruição global, ao invés de aceitar as necessárias restrições positivas no interior 
da produção para satisfação das necessidades humanas. [...] Esta crise fez com 
que, entre tantas outras consequências, o capital implementasse um vastíssimo 
processo de reestruturação do capital, com vistas à recuperação do ciclo de 
reprodução do capital. 

 
Antunes (2001) aponta ainda a crise no Leste Europeu como outro elemento 

fundamental para entender as causas do refluxo do movimento operário. Com o fim dos 

países do bloco socialista, os direitos e conquistas dos trabalhadores foram sendo 

paulatinamente suprimidos pelos países centrais. Dessa forma, a crise vivenciada na 

Europa, que durou até o final da década de 1980, teve efeitos catastróficos para o 

movimento operário (ANTUNES, 2001). 

Ainda na década de 1980, na América Latina, observa-se uma mudança de 

posicionamento por parte da CEPAL. “Nesse período, as discussões sobre o 

desenvolvimento econômico e social são orientadas pelas reformas estruturais na 

economia, especialmente pela política de privatização dos serviços públicos, reforma do 

Estado e focalização de programas sociais para os seguimentos mais vulneráveis da 

sociedade” (MOTA et al, 2010, p. 156). Assim, a CEPAL passa a alinhar suas propostas 

com a perspectiva do mercado. Castelo (2012) chama essa nova postura de Terceira Via, 

onde a ideia seria promover o dinamismo econômico alinhado com a igualdade social. Para 
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tanto, o papel do Estado como difusor de tal política torna-se fundamental. Dessa forma, o 

neoliberalismo ressurge nessa região “a partir de pleitos eleitorais da democracia 

representativa” (CASTELO, 2012, p. 623). 

O cenário da América Latina na década de 1990 não se mostrava animador. 

Castelo (2012, p. 623) informa que  

os danos sociais da agenda neoliberal foram sentidos com maior intensidade. Brasil, 
México e Argentina viram cadeias dos parques produtivos ser desmontadas e alguns 
setores desnacionalizados. O desempenho macroeconômico foi pífio: baixas taxas 
de crescimento, desequilíbrios nos balanços de pagamentos (com graves crises 
cambiais), déficits públicos crescentes e aumento das dívidas públicas internas. E os 
efeitos sobre expressões da “questão social” também foram desastrosos: aumento 
do desemprego estrutural e do pauperismo (absoluto e relativo) e perda de direitos 
sociais básicos, como a precarização das relações trabalhistas e a privatização de 
bens públicos, como saúde, previdência e educação. 

 
É nesse período que observa-se o surgimento de uma nova etapa do capitalismo 

– o especulativo. Os governantes que disputaram as eleições na década de 1990 tinham 

seus programas voltados para o crescimento econômico com desenvolvimento social, 

porém, “não puderam fugir do movimento de internacionalização da economia, 

incorporando-se à dinâmica mais geral dos processos especulativos” (MOTA et al, 2010, p. 

155). Já os candidatos que disputaram as eleições na década de 2000 tinham 

posicionamentos anti-imperialistas e eram defensores do desenvolvimento nacional, 

adotando uma postura que passou a ser conhecida como novo desenvolvimentismo.  

2.2 Antecedentes históricos do sindicalismo no Brasil e os impactos do 

desenvolvimentismo 

 

A história do movimento sindical no Brasil é marcada por períodos de 

significativa representatividade, com organizações atuantes e engajadas na luta por 

melhorias nas condições de trabalho e, mais recentemente, por crises que têm causado 

sérias mudanças na sua estrutura e relevância. Assim, para compreender como ocorreram 

esses dois momentos distintos e as consequências do desenvolvimentismo para o 

movimento como um todo, apresenta-se aqui um breve e superficial resgate histórico do 

sindicalismo no Brasil. Como forma de delimitar esse estudo, serão analisados apenas os 

períodos que coincidem com a formação do desenvolvimentismo nacional. 

Os anos compreendidos entre 1930 e 1945 foram marcados por uma 

representação sindical controlada e um forte autoritarismo gerencial. A Lei da 

Sindicalização, criada em 1931, reprimiu as organizações sindicais autônomas atuantes 

àquela época e proporcionou a outras categorias o direito de organizarem-se como 

sindicatos. Essa Lei mostrou-se pouco eficiente para os sindicatos autênticos, contribuindo 

ainda mais para o controle estatal, impedindo e inibindo, dentre outras coisas, a participação 
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de estrangeiros em cargos de direção, atividades políticas e ideológicas identificadas como 

“suspeitas”, além de proporcionar ao Estado o controle sobre as finanças. Assim, o governo 

desse período é caracterizado pelo poder e centralização, não somente fiscalizando, mas 

também outorgando o seu funcionamento. A política do nacional-desenvolvimentismo 

adotada pelo governo Vargas fez com que o sindicato se tornasse “um órgão 

assistencialista, com centros de saúde, serviços, advogados, lazer etc.” (ANTUNES, 2006, 

p. 86). Tal postura viria a ser novamente adotada décadas depois, com a crise de identidade 

do movimento. 

Dessa forma, manter o movimento sindical sob controle era encarado pelo 

Estado como fundamental para a consolidação da política econômica. As pressões 

desencadeadas pelo empresariado tinham o claro objetivo de inibir manifestações e 

articulações contrárias ao processo de industrialização, resultando em perdas significativas 

para a classe operária.  

Com a promulgação da Constituição de 1934 o cenário ainda é de pouca 

liberdade sindical no país. Mesmo assegurando o direito de representatividade classista, a 

Constituição não rompia com os pressupostos liberais, sendo uma mescla de concessão e 

coerção. 

O Golpe de 1937 rompe de vez com a liberdade sindical e observa-se uma 

imposição legal às empresas de reivindicações trabalhistas elementares. Algum tempo 

depois, em 1943, surge a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), tendo como objetivo 

central a proteção do trabalhador urbano, ainda sem grandes perspectivas para o homem do 

campo. Já em 1945, com o padrão produtivo e tecnológico dominante nos países mais 

industrializados, o sistema sindical brasileiro nasce com uma forte proteção do Estado e o 

enquadramento sindical se dá por categoria profissional ou setor econômico, impedindo a 

representação congregada de diversos grupos. Tal fator contribuía sobremaneira para um 

controle mais efetivo por parte do Estado, limitando assim as ações dos sindicatos (COSTA, 

2005). 

É nesse período também que se institui o imposto sindical anual, 

compulsoriamente cobrado de todos os trabalhadores (COSTA, 2005). Com a criação desse 

tributo e da lei de enquadramento sindical, há uma consolidação do domínio do Ministério do 

Trabalho sobre os sindicatos (ANTUNES, 2006). Tal contribuição viria a se tornar a principal 

fonte de arrecadação de muitas das organizações sindicais e motivo de divergências e 

embates entre as mesmas. As dificuldades em se ter a plena representatividade dos 

trabalhadores era agravada pela posição adotada pelo empresariado da época. “O 

conservadorismo empresarial contribuiu para deixar no papel para muitas categorias e por 
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muitos anos as conquistas da CLT” (COSTA, 2005, p. 115). Tal posicionamento era 

extremamente prejudicial, sobretudo para os trabalhadores com baixos rendimentos. 

De acordo com Keck (1988), antes de 1964 a rigidez da legislação trabalhista 

variava de acordo com a conjuntura política do momento. Todavia, essa situação começa a 

tomar outro rumo com o segundo Governo Vargas (1951-1954), onde teve início o 

movimento que ficou conhecido como Sindicalismo Populista. O que caracterizava esse 

movimento era a negociação e o apoio que o mesmo mantinha com o Estado, onde muitas 

vezes havia uma mobilização de seus associados em troca de benefícios próprios e para 

seus aliados. Portanto, o sindicalismo desse período não se mostrou capaz de realizar suas 

políticas de forma independente do Estado (SANTANA, 1999). 

O período de 1964 a 1977 foi marcado por uma acentuada repressão militar e a 

ampliação do regime autoritário de relações de trabalho no Brasil. No pós-1964 o governo 

toma como medida a cassação dos partidos políticos de esquerda, intervindo de forma 

incisiva nos sindicatos combativos e perseguindo seus militantes. O Estado passa a atuar 

como instância normativa na regulação dos conflitos entre capital e trabalho, e a criação do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em 1966, ampliou os seus poderes, 

deixando o sistema mais flexível e amplamente propenso a fomentar relações de trabalho 

hostis e precárias (COSTA, 2005). 

O desmantelamento do populismo trouxe grandes mudanças na relação entre o 

movimento operário e o Estado. O novo regime criou mecanismos legais que reduziam as 

áreas em que a classe trabalhadora podia exercer algum poder de barganha e transferiu 

para os sindicatos a responsabilidade pelos programas sociais, fazendo com que os 

dirigentes passassem mais tempo cuidando de tarefas administrativas (KECK, 1988). 

Os impactos das mudanças nas relações sindicais durante a ditadura foram 

sentidos em diversos setores da economia. Muitos dirigentes sindicais foram cassados e 

interventores assumiram os seus lugares. Mesmo com uma relativa colaboração desses 

substitutos, que não apoiavam plenamente o regime militar, o movimento sindical 

enfraqueceu bastante nesse período, só mostrando indícios de recuperação na década 

seguinte, a partir de 1980. 

Outro acontecimento de forte destaque nessa época foi a greve de 1968, 

tornando-se um marco histórico para o movimento sindical do Brasil. Motivada pelo “arrocho 

salarial” de 30%, foi o primeiro grande movimento sindical na ditadura e as propostas de 

novos personagens políticos fizeram surgir uma organização sindical autônoma e 

independente (SANTANA, 1999). As lutas vivenciadas pelos sindicalistas envolvidos nesse 

movimento viriam a influenciar outros grupos no futuro. 
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O final da década de 1970 e toda a década de 1980 caracterizam-se pela 

abertura política e pelo “novo sindicalismo”, destacaram-se as ondas de greves a partir de 

1978-1979, as lutas contra a exploração econômica das empresas e a continuidade dos 

governos militares. Esse novo movimento surge como oposição direta ao empresariado e ao 

Estado, reivindicando a negociação coletiva, a representação nos locais de trabalho, o 

direito de greve e a redemocratização do país. As principais conquistas desse movimento 

estavam relacionadas às mudanças nas relações de trabalho, estruturação das 

organizações sindicais e o ressurgimento das Centrais Sindicais, ainda funcionando de 

maneira irregular (KECK, 1988). 

As greves do final da década de 1980 proporcionaram um aumento na 

consciência dos trabalhadores em relação à sua importância como agentes políticos. Elas 

também fizeram com que alguns líderes sindicais concluíssem que somente as ações nas 

indústrias não iriam surtir resultados práticos às suas reivindicações, visto que o Ministério 

do Trabalho e o aparato repressivo criariam formas de intervir a favor dos patrões (KECK, 

1988). 

Santana (1999) destaca, ao final dos anos 70, o ressurgimento de dois blocos da 

esfera sindical que viriam a ocupar expressivo destaque no movimento: o combativo, que 

seriam os chamados “autênticos” e de oposição; e a unidade sindical, conhecidos como 

tradicional e “pelegos”. 

A Constituição de 1988 trouxe algumas inovações para as relações de trabalho 

no país. As novidades de maior destaque foram a legalização do direito de greve, a 

liberdade para a criação de sindicatos sem a tutela do Estado, a restauração do poder de 

negociar diretamente com os patrões, a institucionalização dos delegados de base, a 

redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas, o seguro desemprego, a licença 

gestante de 120 dias e a licença paternidade (BRASIL, 2006). As negociações coletivas 

passam a ser descentralizadas, levando à ampliação da heterogeneidade do mercado de 

trabalho. 

A década de 1990 é marcada pela instabilidade e perda da representatividade 

por parte dos sindicatos. A redução dos empregos formais e a desregulamentação das 

relações de trabalho ampliam as incertezas e o trabalhador se torna cada vez mais 

vulnerável às imposições do sistema capitalista. Os trabalhadores passam por um processo 

de descontinuidade permanente com a alta rotatividade no trabalho, gerando, dentre outras 

coisas, a individualização dos contratos, “deslocando o eixo das relações entre capital e 

trabalho da esfera nacional para os ramos de atividade econômica e destes para o universo 

micro, para o local de trabalho, para a empresa” (ANTUNES, 2007, p. 73). Isso fez com que 

se dissipem as possibilidades de construção de carreira e estabilidade, dando lugar ao 
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medo e à insegurança (BRIDI e ARAUJO, 2007). Segundo Costa (2005), muitos 

trabalhadores deixam de reivindicar seus direitos por temerem demissões e acabam 

aceitando as imposições do empregador. Tais fatores fazem nascer um novo 

corporativismo, com os interesses dos trabalhadores voltados para “sua empresa” e não 

mais para a luta da categoria como um todo (BRIDI e ARAUJO, 2007). 

Diante das inovações tecnológicas, das novas formas de organização do 

trabalho e da globalização, Ferreira (2002) chega a anunciar a “morte histórica” do 

sindicalismo, reforçando que os sindicatos como estrutura de representação social do 

operariado se burocratizaram de maneira que a capacidade de mobilização junto aos 

trabalhadores assalariados torna-se quase nula. Assim, o trabalho assalariado evolui cada 

vez mais para formas diferenciadas e a ação coletiva dos trabalhadores tende ao 

enfraquecimento (BRIDI e ARAUJO, 2007). Segundo Antunes (2007, p. 75), existe  

Uma tendência crescente de burocratização e institucionalização das entidades 
sindicais, que se distanciam dos movimentos sociais autônomos, optando por uma 
alternativa de atuação cada vez mais integrada à institucionalidade, ganhando, com 
isso, “legitimidade” e estatuto de moderação, pelo distanciamento cada vez maior de 
ações anticapitalistas e a consequente perda de racionalidade social. Constituíram-
se e consolidaram-se enquanto organismos defensivos e, por isso, têm se mostrado 
incapacitados para desenvolver e desencadear uma ação para além do capital. 

 
Dessa forma, as políticas de trabalho implementadas pelo Estado a partir da 

década de 1990 tiveram fortes implicações para o movimento sindical nacional, limitando 

ainda mais o seu poder enquanto entidade combativa. Dentre tais implicações, que 

perduram até os dias atuais, estão a queda no número de filiados, crises de identidade e 

perda da credibilidade nas negociações entre as categorias e o Estado. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Com a proposta de associar o surgimento e fortalecimento do 

desenvolvimentismo no Brasil com a crise do sindicalismo, esse artigo procurou demonstrar 

que as medidas tomadas pelo Estado a partir da década de 1930 tiveram impactos diretos 

no enfraquecimento do movimento operário nacional. A política desenvolvimentista iniciada 

no governo Vargas não só impactou negativamente as relações de trabalho como também 

favoreceu o controle estatal sobre os sindicatos, reprimindo mobilizações organizadas e 

perseguindo lideranças em todo o país. 

Mecanismos como a Lei da sindicalização, a Lei de enquadramento sindical e a 

criação do imposto sindical anual resultaram em poucos impactos positivos para os 

sindicatos e contribuíram ainda mais para a consolidação do domínio do Ministério do 

Trabalho. O controle sindical por parte do Estado visava manter o movimento sob o seu 
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domínio para, assim, consolidar a política econômica pautada na industrialização e 

substituição de importações. 

A criação da CEPAL foi um dos principais incentivos ao processo de 

industrialização dos países da América Latina. Dentre as principais teses defendidas por 

essa entidade para explicar o atraso econômico no continente destacam-se os reflexos da 

divisão internacional do trabalho e o protecionismo, sendo o planejamento encarado como a 

melhor forma de aproveitar os recursos das economias dos países subdesenvolvidos. Com 

base nas políticas protecionistas sugerias pela CEPAL, o governo JK cria o Plano de Metas, 

que tinha por proposta a implantação de tarifas e subsídios como mecanismos para 

contrabalançar a diferença de preços entre os produtos locais e os importados. 

A Constituição de 1934, mesmo assegurando o direito de representatividade 

classista, trouxe poucos benefícios diretos para o movimento sindical. Todavia, a 

constituinte de 1988 representou um grande avanço para o sindicalismo nacional e para a 

classe trabalhadora. As inovações de maior destaque foram a legalização do direito de 

greve, a liberdade para a criação de sindicatos sem a outorga do Estado e a restauração do 

poder de negociar diretamente com os patrões. 

Entretanto, a década seguinte é marcada outra vez pela instabilidade e perda da 

representatividade do movimento, tendo como principais vilões a redução dos empregos 

formais e a desregulamentação das relações de trabalho. Além disso, a individualização dos 

contratos dos trabalhadores faz com que se dissipem as possibilidades de construção de 

carreira e estabilidade, dando lugar ao medo e à insegurança. Dessa forma, o trabalho 

assalariado evolui para formas diferenciadas e a ação coletiva dos trabalhadores enfraquece 

cada vez mais. 

Portanto, é possível concluir que o desenvolvimentismo iniciado na década de 

1930, bem como o seu estágio atual – o novo desenvolvimentismo – contribuíram 

significativamente para a perda de poder dos sindicatos, alterando de forma permanente o 

seu papel enquanto entidade combativa e representativa dos interesses da classe 

trabalhadora. 
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