
 

 
Marque a opção do tipo de trabalho que está inscrevendo: 

 
( X ) Resumo             (    ) Relato de Experiência            (    ) Relato de Caso 

 
 

O surgimento dos sindicatos e cooperativas no período de 1930-1934, na região de 
Passo Fundo pelas letras de “O Nacional”. 

 
 
AUTOR PRINCIPAL: Alberto Antonio Rebonatto Neto  
CO-AUTORES: Áxsel Batistella de Oliveira 
ORIENTADOR: Ironita Adenir Policarpo Machado 
UNIVERSIDADE: Universidade de Passo Fundo 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Este trabalho é vinculado ao projeto de pesquisa “Praticas politico-jurídicas e 
econômicas no processo de ocupação do espaço e da constituição da sociedade sul 
brasileira – 1930-1990”, objetivando compreender o contexto motivacional do 
surgimento dos sindicatos e cooperativas no período de 1930-1934, na região de Passo 
Fundo. Busca-se contextualizar a conjuntura socioeconômica nacional e sul-rio-
grandense identificando as motivações à formação de associações, cooperativa e 
sindicatos, identificando e caracterizando associações, cooperativa e sindicatos e 
também verificando a incidência com que se publicavam matérias sobre sindicatos, 
cooperativas, e as manifestações dos produtores e comerciantes no Norte sul-rio-
grandense, no período de 1930-1934, através da análise do jornal “O Nacional”. O 
trabalho justifica-se pela lacuna historiográfica existente no período mencionado sobre 
a abordagem dos sindicatos na região norte do Rio Grande do Sul. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Este trabalho tem uma abordagem qualitativa e realizou-se com a pesquisa de 
reportagens do jornal “O Nacional”, selecionando, catalogando e sistematizando as 
matérias que tratavam de sindicatos, cooperativas e associações comerciais. Esta 
pesquisa circunscreve a análise das variáveis orientativas das seguintes perguntas de 
trabalho: Quais organizações de trabalhadores e produtores se evidenciam? Qual 
período da notícia? Que setor da economia e sociedade representavam? Eram 
sindicatos ou associações ou cooperativas? Qual teor das notícias? A partir dessa 



 

seleção, foram elaborados tabelas e gráficos. Foram encontradas cerca de 38 notícias 
as quais abordavam questões como a situação de alguns produtos- como a erva mate 
e a banha-, manifestações e a fundação de organizações trabalhistas. 
No começo da década de 1930, o comércio do principal commoditie do Brasil, o café, 
havia colapsado, colocando também em crise os produtos secundários da economia 
brasileira - como banha, madeiras e erva mate – e os setores ligados diretamente 
ligados ao agronegócio- a exemplo, o comércio. No período de 1930-1934, surgem no 
país, impulsionados pela crise econômica generalizada, os sindicatos, cooperativas e 
associações comerciais. Ao mesmo tempo, que ocorre também a consolidação do 
jornal “O Nacional” como um dos principais veículos de comunicação do município de 
Passo Fundo.  
A partir da leitura das fontes e da bibliografia acerca do período, percebe-se que a 
sociedade brasileira do período vivenciou um período de profundas mudanças sociais. 
O crescimento no número de sindicatos, cooperativas e associações comerciais, 
impulsionado pela recente necessidade de se proteger os produtos secundários e seus 
produtores, fomentou o debate sobre os direitos trabalhistas, melhores condições de 
trabalho e humanização das relações laborais, uma vez que essas instituições iam de 
confronto com o modelo individualista do capitalismo liberal. No Rio Grande do Sul, 
em especial na região de Passo Fundo, surgiram diversas dessas entidades, como a 
Cooperativa de Consumo Solidariedade e uma cooperativa vinícola de Marau, e outras 
se fortificaram, por exemplo, o Sindicato da Banha e o Sindicato dos charqueadores. 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Até o momento, alguns resultados já foram obtidos nestas primeiras etapas da 
pesquisa, como por exemplo, que o período é marcado pelo surgimento das 
organizações trabalhistas, sendo um período de reinvindicação de direitos e 
manifestação de insatisfações acerca da realidade econômica e politica da época. No 
entanto, a pesquisa ainda está em andamento. 
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ANEXOS 
Aqui poderá ser apresentada somente UMA página com anexos (figuras e/ou tabelas), 
se necessário. 
 
 
 
 
 
 
 


