
Fatos sobre o Dia do Trabalho que

você ainda não sabia!
Primeiro de maio é uma data muito importante para todos nós: é quando comemoramos o

Dia Internacional do Trabalho!

Nesta data temos a oportunidade de reconhecer o esforço de todos aqueles que se

dedicam a ganhar a vida com esforço e honestidade, contribuindo para uma sociedade

melhor para todos.

Mas… dentre todos os dias do ano, por que a data de primeiro de maio foi escolhida para

homenagear o trabalho? Todos os países comemoram na mesma data? Afinal, o correto

é dia do trabalhador ou dia do trabalho?

A resposta para essas e outras perguntas você encontra aqui:

Por que comemoramos a data?

Podemos dizer que as pessoas trabalham desde o início dos tempos, afinal, sem trabalhar

ninguém poderia se alimentar, garantir um lugar para viver e assim por diante.

Mas quem teve a ideia de criar uma data especial para homenagear o trabalho? No dia 1º

de maio de 1886, nos Estados Unidos, milhares de operários entraram em greve. Eles

foram às ruas pedir melhores condições.

Na época a jornada de trabalho era de 13 horas por dia e o descanso não era

remunerado. Foram três dias de confronto entre os trabalhadores e a polícia. O

acontecimento terminou com a morte de oito pessoas.

Para homenagear aqueles que faleceram lutando por uma vida melhor, a França passou a

comemorar o Dia do Trabalho alguns anos depois.

Diversos países seguiram o exemplo, como forma de reconhecer o valor do



trabalhador para a comunidade.

Afinal, é dia do trabalhador ou dia do trabalho?

Para saber isso precisamos lembrar um pouco da história do nosso país. A data foi

reconhecida oficialmente no ano de 1924, como Dia do Trabalhador, mas não era

feriado.

Inspirados pelo exemplo dos trabalhadores americanos, os sindicatos brasileiros

aproveitavam para organizar diversas manifestações, piquetes e greves na busca

por melhores condições trabalhistas.

Preocupado com o rumo que isto poderia tomar, o presidente Getúlio Vargas criou, na

década de 1940, o Dia do Trabalho.

A data passou a ser feriado e o governo aproveitava a ocasião para divulgar leis criadas

para proteger os trabalhadores, como o salário mínimo e o décimo-terceiro.

Isso fez com que a data fosse um feriado em nosso país. A partir daí, o dia de primeiro

de maio no Brasil passou a ter o caráter de festa e celebração que conhecemos hoje.

Todos os países comemoram na mesma data?

A grande maioria dos países da América do Sul, Europa e África e parte da Ásia

comemoram o dia do trabalho em primeiro de maio.

Já os Estados Unidos e o Canadá, por receio de que o conflito entre trabalhadores e

policiais pudesse se repetir, optaram por fazer a homenagem em uma data diferente.

Lá o dia do trabalho é celebrado na primeira segunda-feira do mês de setembro.

Cinco curiosidades sobre o dia Primeiro de maio:

1. Na Austrália o dia do trabalho é comemorado em duas datas diferentes porque lá



os feriados são definidos pelos estados

2. A greve americana que deu origem a este dia ficou conhecida como a Revolta de
Haymarket

3. O primeiro presidente brasileiro a reconhecer o dia do trabalhador foi Arthur
Bernardes

4. No dia Primeiro de Maio alguns povos nórdicos celebram o May Day, um festival

tradicional de primavera com música, bolo e danças ao ar livre.

5. Uma das grandes conquistas dos trabalhadores em todo o mundo foi o direito a
férias remuneradas. O período varia muito: aqui no Brasil são 30 dias de descanso,

já na China as férias duram apenas cinco dias por ano.

Parabéns a todos que constroem um mundo melhor todos os dias com o seu trabalho!
Aproveite o feriado, você merece um bom descanso.


