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RESUMO  

Este trabalho constitui um estudo sobre as particularidades, significados, 
fundamentos, tendências e determinantes da história da constituição dos direitos 
sociais no processo de regulamentação do Estado sobre relações de trabalho no 
Brasil.  

O caminho escolhido para a abordagem do tema teve como ponto de 
partida a recuperação histórica dos fundamentos do Direito na era clássica, medieval 
e moderna, tendo como referência a investigação de seus traços mais gerais que 
resultaram em representações e respostas, em determinados contextos, às 
necessidades construídas pela humanidade. Nesse sentido, para a apreensão do 
objeto de estudo do nosso trabalho – estudar a gênese e a constituição dos direitos 
sociais no Brasil na contextualidade histórica marcada inicialmente pela ortodoxia 
liberal e pelo Estado corporativista – objetivou analisar a particularidade da 
institucionalização desses direitos, seus significados, figurações e desdobramentos, 
num cenário permeado por antagonismos e contradições.  

Nessa direção, a questão que se tornou relevante foi a compreensão 
histórica e a análise das determinações inscritas no movimento da realidade - 
entender como se estruturou o processo de constituição dos direitos sociais no 
Brasil, especificamente para os trabalhadores urbanos, entre os anos de 1920 e 
1943, de que modo as reformas foram processadas através dos arranjos 
institucional–legais implementados pelo Estado no processo de regulação social, sob 
a pressão da organização dos trabalhadores urbanos e das forças hegemônicas 
diante das necessidades de desenvolvimento, modernização e acumulação do 
capitalismo, ou seja, as tendências postas de proteção social do trabalho e as 
maneiras pelas quais foram legitimadas por meio de leis sociais no interior das 
relações políticas e sociais estabelecidas.  

Desse modo, tendo como pressuposto que, para o conhecimento, as 
determinações foram dadas pelo objeto, a pesquisa teve, como ponto de partida, a 
análise histórica dos fundamentos e conceitos, categorias necessárias à apreensão 
do objeto em seus traços particulares e universais. A investigação foi desenvolvida 
por meio de pesquisa bibliográfica e documental. Na pesquisa bibliográfica, foi feito 
um estudo analítico, recorrendo majoritariamente a obras clássicas de diversos 
autores, tendo em vista a compreensão e o esclarecimento de questões teóricas 
sobre Estado, Direitos e Sociedade Civil. Na pesquisa documental, recorremos a 
fontes gerais e específicas, destacando-se, entre outras, a Carta de Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão (1789 – Carta Francesa), as Constituições da 
República Federativa do Brasil (1891-1934-1937), a Consolidação das Leis 
Trabalhistas (1920-1943), bem como, anais do Congresso Nacional e boletins oficiais 
do Ministério do Trabalho.  

Palavras-Chave: Estado; Direitos Sociais; Sociedade Civil. 



INTRODUÇÃO  

Este trabalho constitui um estudo sobre as particularidades, significados, 

fundamentos, tendências e determinantes da história da constituição dos direitos 

sociais no processo de regulamentação do Estado sobre relações de trabalho no 

Brasil.  

O caminho escolhido para a abordagem do tema teve como ponto de partida a 

recuperação histórica dos fundamentos do Direito na era clássica, medieval e 

moderna, tendo como referência a investigação de seus traços mais gerais que 

resultaram em representações e respostas, em determinados contextos, às 

necessidades construídas pela humanidade. Nesse sentido, para a apreensão do 

objeto de estudo do nosso trabalho – estudar a gênese e a constituição dos direitos 

sociais no Brasil na contextualidade histórica marcada inicialmente pela ortodoxia 

liberal e pelo Estado corporativista - objetivou analisar a particularidade da 

institucionalização desses direitos, seus significados, figurações e desdobramentos, 

num cenário permeado por antagonismos e contradições.  

Historicamente, a Carta Francesa de 1789 – Declaração do Homem e do 

Cidadão – representa um marco na concepção universalista dos direitos naturais que 

se transfiguraram nos direitos positivos e se constituíram, doravante, referência e 

fundamentos para as constituições dos direitos no Estado liberal moderno. 

A teoria do jusnaturalismo moderno, recorrendo à idéia de uma sociedade 

natural precária, afirma-se na importância da liberdade individual, tendo como   

suporte a colaboração de uma Ciência do Direito Positivo, em que a norma 

geral produzida pela vontade racional, é a lei, por meio da qual se expressa a 



racionalidade do Estado de Direito. A Constituição Francesa legitima o novo modo de 

produção, mediante o estatuto jurídico, definindo a cidadania liberal pela afirmação 

de liberdade, igualdade e garantia de propriedade privada, tendo como 

conseqüências sociais as desigualdades e suas expressões políticas.  

A Revolução Burguesa e a Revolução Industrial, demarcadas, inicialmente, na 

França e na Inglaterra, redefinem a história da humanidade e refletem a hegemonia 

de uma determinada classe do ponto de vista das condições sociais do capitalismo. 

As duas revoluções traçam, a partir de então, uma profunda mudança com o advento 

do Estado moderno, ganhando a força de uma revolução mundial, extrapolando o 

terreno da geografia dos lugares onde foram geradas. 

Assim, as bases sócio-históricas da fundação dos Direitos do Homem e do 

Cidadão expressaram, em princípio, a contradição e os antagonismos presentes em 

uma sociedade de classes, mas expressaram, sobretudo, que tudo pode acontecer 

quando sujeitos organizados tomam iniciativa na sociedade. O protagonismo das 

lutas sociais, ocorridas durante o processo de industrialização marcou mudanças 

que, apesar de alvo de contínuas repressões e de cenários perversos, deixaram um 

legado de coragem e de resistência inscritos na história da construção dos direitos 

sociais, que o Estado moderno acabaria reconhecendo, mesmo a partir de conflitos e 

restrições. Por intermédio da expansão da base social da classe trabalhadora, os 

sindicatos operários, os partidos socialistas e social-democráticos passaram a se 

constituir como uma sociedade civil, com base sólida em suas lutas pelos direitos de 

cidadania. Tais requisitos trouxeram alterações nas relações sociais do capitalismo, 

redefinindo os princípios substantivos do liberalismo, que, por sua vez, se 



expressaram nas constituições modernas dos Estados nacionais, com a inclusão dos 

direitos sociais, como direitos fundamentais do trabalho.  

Tendo em vista essas dimensões em nosso estudo, tivemos como momento 

preponderante o processo de busca sobre as incidências históricas, os processos 

voltados para a constituição dos direitos sociais no Brasil e os pressupostos que os 

sustentaram. Ou seja, as especificidades postas pela regulação social e os 

mecanismos pelos quais foram colocados no processo de reconhecimento da 

cidadania brasileira, no interior das relações políticas das forças hegemônicas que se 

estabeleceram no poder e o lugar que a classe trabalhadora ocupava no horizonte 

político da sociedade. Em outras palavras, a afirmação de um lugar no qual a classe 

trabalhadora era apreendida para além das regras do liberalismo ortodoxo, a 

possibilidade de sua entrada na vida pública como integrante de um processo de 

modernização, econômica social, política e institucional, colocando, pela vez 

primeira, a questão social no centro do debate político.  

Nessa direção, a questão que se tornou relevante foi a compreensão histórica 

e a análise das determinações inscritas no movimento da realidade - entender como 

se estruturou o processo de constituição dos direitos sociais no Brasil, 

especificamente para os trabalhadores urbanos, entre os anos de 1920 e 1943, de 

que modo as reformas foram processadas através dos arranjos institucional–legais 

implementados pelo Estado no processo de regulação social, sob a pressão da 

organização dos trabalhadores urbanos e das forças hegemônicas diante das 

necessidades de desenvolvimento, modernização e acumulação do capitalismo, ou 

seja, as tendências postas de proteção social do trabalho e as maneiras pelas quais 



foram legitimadas por meio de leis sociais no interior das relações políticas e sociais 

estabelecidas.  

Desse modo, tendo como pressuposto que, para o conhecimento, as 

determinações foram dadas pelo objeto, a pesquisa teve, como ponto de partida, a 

análise histórica dos fundamentos e conceitos, categorias necessárias à apreensão 

do objeto em seus traços particulares e universais. A investigação foi desenvolvida 

por meio de pesquisa bibliográfica e documental. Na pesquisa bibliográfica, foi feito 

um estudo analítico, recorrendo majoritariamente a obras clássicas de diversos 

autores, tendo em vista a compreensão e o esclarecimento de questões teóricas 

sobre Estado, Direitos e Sociedade Civil. Na pesquisa documental, recorremos a 

fontes gerais e específicas, destacando-se, entre outras, a Carta de Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão (1789 – Carta Francesa), as Constituições da 

República Federativa do Brasil (1891-1934-1937), a Consolidação das Leis 

Trabalhistas (1920-1943), bem como, anais do Congresso Nacional e boletins oficiais 

do Ministério do Trabalho.  

Os resultados dessa investigação estão organicamente estruturados em 

quatro capítulos: 

1.º Capítulo – “Os Fundamentos Históricos dos Direitos do Homem” – 

Desenvolvemos uma ampla discussão sobre os fundamento dos direitos, à luz da 

filosofia política do Jusnaturalismo – o direito natural e o direito positivo. Analisamos 

a transformação do direito natural em direito positivo no Estado Moderno.  

Os princípios liberais como base da Carta de Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão e, finalmente, a cidadania liberal e suas antinomias.  



2.º Capítulo – “Estado Moderno e Direitos Sociais” – Partimos da referência da 

construção da cidadania e sua base liberal, fazendo uma ampla análise da 

Revolução Industrial e suas conseqüências sociais para a classe trabalhadora e a 

reorientação do papel do Estado. Analisamos a concepção gramsciana da sociedade 

civil como espaço de hegemonia e, dessa forma, indicamos o eixo que guiará, 

doravante, as discussões da relação Estado / sociedade. As potencialidades das 

lutas pelos direitos sociais e a regulação da cidadania por intermédio das leis sociais, 

expressas nas Constituições dos Estados Nacionais, com a universalização dos 

direitos.  

3.º Capítulo – “A Construção da Cidadania Social no Brasil” – Analisamos as 

condições sócio-políticas em que se processaram a expansão capitalista no País, 

sob a égide do liberalismo ortodoxo, a construção do pacto social para a 

manutenção da ordem e do poder. Salientamos a organização da classe 

trabalhadora que provocou a intervenção do Estado na regulamentação das 

questões sociais, por meio de uma legislação - as lutas sociais pelos direitos de 

cidadania, a exploração intensiva e extensiva dos trabalhadores e a resposta 

coercitiva do Estado. Recorremos a Gramsci no que se refere à análise da relação 

sociedade-política e sociedade civil e, finalmente, a cidadania excludente e 

segmentada que caracterizou a nova regulação estatal. 

4.º Capítulo – “A Constituição dos Direitos Sociais e o Estado Ditatorial no 

Brasil” – Fazemos uma discussão e análise da relação Estado e sociedade civil no 

Brasil nos anos 30, no sentido de desvelar o significado dos elementos constitutivos 

do processo histórico que permitiram a consolidação dos direitos sociais e as 

contradições que permearam a institucionalização desses direitos. Analisamos 



diversas formulações teóricas de alguns autores, sobre os direitos sociais no Brasil, 

especificamente autores contemporâneos brasileiros. Discutimos a complexidade 

das relações estabelecidas no desenvolvimento e modernização do capitalismo 

brasileiro sob o ponto de vista estrutural e conjuntural das forças hegemônicas no 

processo de transição e rearrumação do bloco de poder. Recorremos a Gramsci, no 

sentido de situar a questão do corporativismo do Estado como resposta às pressões 

sociais e como forma de garantir as condições de acumulação. Enfim, os novos 

rumos introduzidos no país com o foco na constituição dos direitos sociais na ordem 

corporativa. A regulação das relações de trabalho e a Carta Constitucional 

convertem parte das reivindicações dos trabalhadores em leis sociais e permitem-lhe 

corpo jurídico, apesar de ambigüidades, antagonismos e contradições que 

permearem o processo de construção dos direitos sociais e tutela da cidadania no 

Brasil nos anos 30 e da primeira metade dos anos 40.  

Certamente, a pesquisa efetuada apresentará interpretações polêmicas. Cabe 

lembrar, porém, que a sua complexidade e abrangência, no nosso entendimento, 

reside na oportunidade de, ao questionar e desvendar determinadas questões, poder 

indicar caminhos para a abertura de novos debates em torno do Estado, dos direitos 

sociais e da sociedade civil e, ainda, contribuir para a revitalização dos movimentos 

de resistência contemporâneos em prol do alargamento dos direitos fundamentais do 

trabalho, desmantelados pela volta do “velho” liberalismo com a predominância da lei 

de mercado.  

Enfim, reafirmamos e antecipamos que a constituição dos direitos sociais no 

Brasil carrega uma singular experiência histórica, na qual a lei, ao invés de garantir a 

cidadania para todos, num terreno permeado por uma democracia social, exclui 



trabalhadores de suas prerrogativas de cidadania, numa fratura entre os incluídos 

pelas normas institucionais, jurídicas e tutelares, e, “despossuídos”, sedimentando 

um paradoxo, inclusive em relação à lei, que, em princípio, proclama a igualdade de 

direitos, cristalizando desigualdades, confirmando estratificações pela via 

corporativa. Significa dizer que o acesso aos direitos se dissocia na prática de uma 

condição inerente à democracia e à cidadania.  

Por tudo, esperamos contribuir com o fecundo debate em torno dos direitos 

sociais e das políticas públicas. Políticas que significam ação coletiva, tendo por 

função concretizar os direitos sociais demandados pela sociedade e previstos em lei. 

Os direitos declarados e garantidos na lei só têm aplicabilidade por meio de políticas 

públicas correspondentes. Por conseguinte, não há sentido falar de desarticulação 

entre direito social e política social, tampouco se entende que tais direitos não sejam 

universalizados. Hoje, o “Estado é o espaço de uma luta feroz e desigual entre os 

interesses públicos e privados, que cruzam todo sistema político em todos os cantos 

da sociedade”. (Emir Sader, 2002). Este trabalho quer fazer parte dessa luta, 

decifrando, debatendo, propondo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 1 

OS FUNDAMENTOS SÓCIO - HISTÓRICOS DOS  

DIREITOS DO HOMEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. OS FUNDAMENTOS SÓCIO - HISTÓRICOS DOS 

DIREITOS DO HOMEM 

 

1.1  O DIREITO NATURAL E O DIREITO POSITIVO 

A análise do significado histórico e do valor prático do direito natural, extraído 

da doutrina do Jusnaturalismo, traz a possibilidade do entendimento das normas que 

ancoraram as Cartas de Declaração dos Direitos Humanos, na constituição do 

Estado moderno e, dessa forma, possibilita uma melhor compreensão da história 

social dos direitos no ocidente.  

A Teoria do Direito Natural defendida pelos Jusnaturalistas é o direito 

fundamentado na natureza, de significado variável, mesmo entre os seguidores da 

doutrina. Trata-se de um conjunto de princípios flexíveis e genéricos, com a idéia 

básica de justiça, que se redefine desde os gregos até a era moderna, como 

escreveu Fassò: 

“O direito não é um puro fato situado no tempo, sem ter, como a natureza não 

espiritual, alguma relação com o próprio tempo. Ao contrário, ele é determinado 

temporariamente no seu ser e, por isso, deve realizar-se de modo renovado, para 

transformar-se em si mesmo(...). O direito natural e o caráter histórico do direito não 

são, por isso, inimigos recíprocos; pelo contrário, a historicidade do direito significa sua 

abertura para o direito natural, porque, mirando o que não pode alcançar, obtém o que 



é possível em um lugar e em um momento determinado: o direito historicamente 

justo”1.  

Segundo Bobbio2, para compreender o direito natural, será necessário recorrer 

ao conceito de natureza, uma vez que o direito natural vem da natureza e nela se 

fundamenta. O conceito de natureza é largo, com diferentes interpretações e 

carregado de significados articulados com as determinações sócio-históricas de cada 

época.  

Na antítese entre a natureza e a praxis humana, nasce o significado da 

natureza em Aristóteles, conceito genérico, dedicado a explicar o sentido da 

natureza. “No sentido primário e próprio, natureza é a substância dos seres que têm 

em si mesmos, enquanto tais, o princípio do seu movimento”. 

O autor classifica a Ciência em dois grupos3: as que têm como objeto as 

coisas naturais, a própria natureza, são as ciências físicas, e as que têm como objeto 

as coisas decorrentes do fazer humano, isto é, as coisas produzidas pelos artistas e 

pelos artesãos, e a “teoria da criação humana”, fazendo parte dela a poética, a ética 

e a política. A partir de Aristóteles4, temos a explicação do mundo da natureza que 

se faz independente do homem, que escapa ao seu domínio e, por natureza, é 

                                            

1 Fassò – In. Bobbio, N. Locke e o Direito Natural. 2ª Edição – Editora UNB. – Brasília – 1997:25. 
2 Bobbio (1997:27) 
3 Segundo Bobbio, é com Aristóteles que se formulam os princípios que distinguem a divisão das 
categorias de todos os seres e de todos os eventos: “A primeira, englobando tudo o que existia antes 
do homem e que continuará a existir sem o homem, como o sol, as estrelas, a terra, as plantas, os 
rios. A segunda diz respeito às coisas que só existem porque foram produzidas pelo homem: as 
casas, as armas, os utensílios, as roupas”. A natureza serve para designar tudo que pertence à 
primeira referência. (N. Bobbio – Locke O Direito Natural –1997:28 – Ibid). 

4 Para Aristóteles, as ciências e as técnicas são práticas, referem-se às essências 

particulares, tais como, a ética, a política, as artes. A Filosofia Primeira define-se como um saber que 

não se dirige a essa ou àquela essência, mas à essência universal.  



obrigado a aceitar como necessidade, diferente do mundo humano, que consegue 

produzir e dominar.  

Os Jusnaturalistas clássicos consideravam que a origem da sociedade 

humana era alicerçada num contrato social, que tinha como fundamento uma 

convenção inicial, base da explicação da divisão entre o mundo natural - e o mundo 

construído pelo homem. Os Jusnaturalistas modernos advêm dessa matriz clássica, 

tendo como fundamento a natureza e o significado da convenção inicial como 

possibilidade de explicação da passagem do feudalismo ao Estado Moderno. 

Os gregos faziam uma distinção entre os dois mundos - o mundo natural e o 

mundo do homem - e começavam a levantar as questões em torno do direito, 

inicialmente interrogando: o direito é natureza ou o direito é arte? Classificando as 

coisas naturais em contraposição com as coisas convencionais, situam, dentre elas, 

a questão do direito. Segundo Bobbio5, a resposta dada pelos gregos em relação à 

questão levantada foi quase sempre ambivalente: “o direito é natureza e também 

arte”. Para os gregos, algumas regras advêm da natureza e devem ser concebidas 

como direito natural, enquanto que outras derivam da convenção, da arte e estão 

articuladas ao direito positivo.  

Dessa reflexão inicial dos filósofos clássicos, sobre a natureza do direito, 

nasce a antítese entre o direito natural e o direito positivo. A concepção do direito 

natural foi historicamente apropriada e reapropriada, desde o período medieval até a 

era moderna e a contemporaneidade. Sobre esta questão da natureza do Direito, 

escreve Aristóteles: 

                                            

5 Bobbio 1997, p.28. 



“Da justiça política, uma parte é natural e a outra é legal; natural é aquela que tem a 

mesma força onde quer que seja e não existe em razão de pensarem os homens 

desse ou daquele modo; legal, a que de início é indiferente, mas deixa de sê-lo depois 

que for estabelecido(...) Ora, alguns pensam que toda justiça é dessa espécie, porque 

as coisas que são por natureza, são imutáveis e em toda parte tem a mesma força, ao 

passo que eles observam alterações nas coisas conhecidas como justas. Isso, porém, 

não é verdadeiro de modo absoluto, mas verdadeiro em certo sentido”6. 

O fundamento do direito natural é a validade universal, tendo como suporte a 

justiça7. Para Aristóteles, na esfera do comportamento humano, há questões que 

ultrapassam a vontade do homem, que são boas ou não por si mesmas, enquanto 

existem outras ações com características particulares, que mudam de um lugar para 

o outro, - a lei positiva - que inicia onde cessa o direito de natureza.  

A doutrina do Jusnaturalismo afirma a superioridade do direito natural sobre o 

direito positivo. A condição de validade é a afirmação de que a lei positiva deve ter 

uma correspondência com o direito natural; o qual representa um símbolo da 

Doutrina. O suporte que historicamente sustentou o Jusnaturalismo, dando a essa 

corrente uma unicidade substantiva, reuniu em torno dela todas as correntes, quer 

clássica, quer medieval ou moderna. Foi a “Teoria do Direito Natural” - que 

                                            

6 Aristóteles – Ética a Nicômaco, Livro 7 - p 91 – Os Pensadores – Nova Cultural – S. 

Paulo – 1987. 

7Aristóteles concebe a “polis” como expressão da liberdade e da participação dos 
cidadãos nas decisões das cidades. Porém, dado a sua concepção sobre o direito de 
natureza, justifica a escravidão como algo natural. “Há uma espécie humana de 
indivíduos tão inferiores a outros como o corpo o é em relação à alma, ou a fera ao 
homem, são os homens nos quais o emprego da força física é o melhor que deles se 
obtém. Partindo dos nossos princípios, tais indivíduos são destinados por natureza à 
escravidão, pois, para eles, nada é mais fácil do que obedecer”. (Aristóteles - 
Tratado da Política – Europa América S/N – p 14. 



fundamentou as Constituições, qualquer que tenha sido o seu conteúdo ou época 

histórica. O suporte foi sempre um conjunto universal de “determinações da conduta 

humana, sistematizadas em torno de um direito natural e inspirado na aceitação de 

um valor preeminente: ética de justiça, ética de liberdade, de solidariedade, de 

utilidade, de paz, de bem estar, de fraternidade”8. Em todas elas, a natureza é 

escolhida como princípio da ação.  

Para Bobbio, a expressão direito natural pode ter dois significados - a fonte ou 

o fundamento do direito, que geralmente é usada nas seqüências: direito natural, 

direito consuetudinário, direito divino, direito positivo, direito humano. O autor, refere-

se às várias correntes modernas associadas ao direito natural que, por isso, podem 

denominar-se de Jusnaturalistas, apesar de referir-se a épocas históricas diferentes, 

ora à escravidão, ora à liberdade, ora à propriedade privada, ora à obediência ao 

soberano, ora à resistência, ora à ordem cósmica, ora à ordem divina, ora à questão 

dos direitos universais. “Todas elas pretendem defender uma norma de constatação 

de que a natureza humana é feita deste ou daquele modo, de que o homem tem 

naturalmente pela sua natureza esta ou aquela inclinação”9.  

O sentido do Jusnaturalismo para os gregos era que toda natureza fosse 

governada por uma lei universal e imanente, que o homem não podia violar sem 

renegar a própria natureza humana. 

                                            

8 Bobbio 1997:59. 

9 Bobbio – 1997:63 



Werwer Jaeger10 considera que as primeiras manifestações do Jusnaturalismo 

Clássico se dão na Grécia na figura de Antígona de Sófocles, a qual, não quer 

obedecer à ordem do Rei, por não achar justa. É por intermédio de Antígona que se 

expressa a contradição entre o justo por natureza, que representa o direito natural e 

o justo por lei que expressa o direito positivo.  

“Antígona que se recusa a obedecer ao édito de Creonte, que proibiu qualquer rito 

fúnebre para o cadáver de Polinice, seu irmão, uma verdadeira pasionaria diante da 

ditadura de um poder injusto e criminoso. Na realidade, o que aparece mais 

claramente na história de Antígona, é que nada a predispunha a se erguer dessa 

maneira contra o poder e a autoridade de Creonte. A ordem sacrílega de Creonte 

relativa ao cadáver de Polinice é a recusa de Antígona a dobrar-se sobre ela, mas 

nada poderá detê-la, pois só o que lhe interessa é o combate contra a injustiça e 

contra o direito de Estado. Submeter-se seria se desobrigar do que deve a memória do 

irmão e também de todos os mortos”11. 

Jean Jacques Chavallier12 mostra a valiosa contribuição de Aristóteles às 

Constituições modernas. “O Império da lei”, para Aristóteles, representa o império da 

razão, da moralidade e do direito natural. Para o autor da Política, basta que se 

tenha um “bom olho” para discernir o elemento do direito natural ao lado do direito 

positivo, ou seja, a coexistência entre natureza e convenção, para dar suporte “à 

bondade da lei”. Sustenta que viver de acordo com uma Constituição, onde o 

                                            

10 Werwer Jaeger – Paideia – A Formação do Homem Grego – Martins Fontes – S. Paulo 

1986:229. 

11 Lacarrière faz uma analogia entre a Antígona de Sófocles descoberta em Atenas em 442 A.C. e às 
“loucas de maio” na Argentina, que também reclamavam o corpo do irmão desaparecido e lutavam 
contra o sacrilégio e a tirania. Lacarrière, Jacques Grécia Rio de Janeiro – Ediouro – 2003:69 (os 
grifos são nossos)  
12 Chavallier, Jean Jacques – 1982:102.  



governo conduz os negócios tendo em vista o interesse comum, submetendo-se às 

leis regularmente promulgadas, representa para o homem a sua liberdade, jamais 

uma escravidão. 

A concepção Aristotélica será incorporada pela tradição da filosofia ocidental, 

adquirindo diferentes configurações. Na idade média, é retomada por Santo Tomás 

de Aquino em bases teológicas. A natureza humana é remetida a uma ordem natural 

que emana das leis divinas, cada ser tem nessa ordem, um lugar, uma função, que 

consiste em reproduzi-la por meio da consciência e da vontade. A racionalidade, 

elemento central na concepção grega do conhecimento, passa a ser tratada como 

“incapaz de, por si só, alcançar a verdade, precisando ser socorrida e corrigida pela 

fé e pela revelação”13 

Com Santo Tomás de Aquino, novas idéias são trazidas à teoria política, 

sustentadas em bases teológicas, isto é, referida à vontade suprema de Deus. As 

idéias de Aquino referem-se, ainda, à comunidade política natural, ao direito natural - 

dos indivíduos como sujeitos dotados de consciência e vontade. Conserva também a 

idéia de hierarquia natural, criada pela lei divina eterna e concretizada pela lei 

natural14. 

Assim, Santo Tomás de Aquino recupera elementos da Teoria de Aristóteles, 

adaptando, de acordo com a tradição medieval, a supremacia divina do direito 

natural. Incorpora um sistema cósmico, como projeção da ordem universal, cujo 

                                            

13 Chauí, Marilena -Convite a Filosofia - São Paulo - Editora Ática – 1994:229. 
14 Para os gregos, o homem é um ser natural, dotado de corpo e alma, esta possui uma parte superior 
e imortal que é o intelecto ou razão; para os cristãos, o homem é misto, natural por seu corpo, mas 
sobrenatural por sua alma imortal. Chauí, Marilena – Convite a Filosofia – Editora Ática – São Paulo – 
1994:225.  

 



ponto de partida deve ser buscado na razão do autor de todas as coisas que é Deus. 

A razão e a lei são tratadas como dois elementos inter-relacionados semelhantes à 

concepção de Aristóteles. É a lei inserida na ordem universal, a suposição de uma 

razão que guia os atos, uma ordenação da razão tendo como finalidade o bem 

comum.  

Como nos referimos anteriormente, a concepção de Aristóteles é retomada 

por Santo Tomás, em bases teológicas. A natureza humana é remetida às leis 

divinas, onde cada ser, tem um lugar e uma função que são reproduzidas pela 

consciência e pela vontade. Esta, elemento fundamental na concepção que os 

gregos tinham sobre o conhecimento, precisa ser socorrida pela fé e pela revelação, 

como condição para encontrar a verdade. De acordo com Aristóteles e Santo Tomás, 

podemos considerar que, em última instância, a natureza humana é predeterminada. 

O autor da “Suma Teológica” coloca uma ordem hierárquica na organização 

das leis. Lei eterna, lei natural, lei humana (lei positiva) e acrescenta-lhe a lei divina 

positiva, que é a lei revelada, aferida pela graça de Deus que se torna necessária 

para governar a vida humana, sobretudo considerando as exigências do fim último 

sobrenatural. 

Para Santo Tomás, o poder político resulta de uma ordem natural e, 

consequentemente, é uma ordenação de Deus. Mantém o poder uno como princípio 

limitado pelas leis: divina e natural. Considera o universo político fundado sobre a 

natureza humana e sobre a ordem natural da sociedade. Assim, na Idade Média, 

desenvolveu-se a doutrina de um direito natural que se identificava com a lei 

revelada por Deus a Moisés e com o Evangelho. Santo Tomás, no século XII, 



entendeu como “lei natural” a ordem imposta e revelada por Deus, governador do 

Universo, que se acha presente na razão humana. 

A concepção de Santo Tomás tem como sustentação a unidade e a limitação 

do poder político, a primazia do bem comum, o reconhecimento dos direitos naturais, 

a concepção do universo político fundado sobre a natureza humana e sobre a ordem 

natural das sociedades. 

O direito natural, que, segundo Santo Tomás, era o reflexo da razão divina na 

natureza racional do homem, vê-se cortado em suas raízes sagradas por Grotius que 

afasta a questão teológica do debate do direito natural e contrapõe um fundamento 

de laicização progressiva à natureza humana: 

 “Procurei antes de tudo fazer uma boa seleção das provas em matéria referente ao 

Direito Natural e tratei de fundamentá-los em idéias tão certas que ninguém possa 

refutá-las, sem cometer violência. Pois, se meditarmos bem sobre esse ponto, os 

princípios desse Direito são claros e evidentes por si mesmos, quase tanto quanto as 

coisas que conhecemos por meio dos sentidos exteriores, os quais não enganam, 

desde que os órgãos estejam bem dispostos e que não falte nada do que é necessário 

para conhecer os objetos”.15 

No século XVII, o filósofo Hugo Grotius defendia a teoria do direito natural, 

tendo como fundamentos a razão e a experiência. A sua análise significa 

basicamente uma forma de eliminar Deus e a Igreja como as fontes fundamentais do 

direito e da justiça. O autor fixa os marcos do novo método, dissociado da teologia. 

Daí, a ênfase na natureza humana comum dos diversos corpos políticos proclama o 

                                            

15 Grotius in Jean Chavallier – 1982:348 



Direito necessário para a vida em sociedade, que o chama inicialmente de direito 

voluntário, não podendo contradizer o direito natural, nascido da vontade dos 

Estados e que deveria servir de base para o acordo mútuo. 

Para Grotius, o Estado é “um corpo perfeito de pessoas livres, que se 

juntaram no propósito de gozar tranqüilamente de seus direitos, de olhos postos na 

sua utilidade comum”16. O autor já toca na questão do contrato, no direito do 

indivíduo como fundamento da sociedade civil, a partir da idéia da renúncia da 

sociedade primitiva, como possibilidade de uma vida que satisfaça as necessidades 

dos indivíduos governados por uma autoridade superior, ignorado no Estado de 

natureza. Bobbio também coloca na doutrina de Hugo Grotius os fundamentos do 

Jusnaturalismo moderno. 

A sociedade é apresentada pelos Jusnaturalistas modernos como  

tão precária, que necessita sair dessa incerteza para construir uma instituição 

jurídico-política organizada. Historicamente, sempre se chamou de Jusnaturalista 

quem fundamentou a teoria na existência de leis de conduta universalmente válidas 

e, modernamente, quem acreditou na possibilidade de descobri-las na natureza por 

meio da razão. 

As características fundamentais do Jusnaturalismo moderno são: direitos 

inatos, estado de natureza e contrato social, os quais são conceitos diversamente 

entendidos, mas presentes nessa doutrina, considerada como uma Escola do Direito 

Natural. Nela o Estado tem uma fundamentação racional por meio do contrato social 

                                            

16 In Chavallier – 1982:350.  



que lhe é imanente e legítimo, mas fica ausente dessa fundamentação o sentido 

histórico:  

“Afirmar que a lei tem essa origem na própria natureza, significaria resgatá-la do 

silêncio da história, significa fundamentá-la objetivamente, atribuir-lhe um valor 

universal e definitivamente como todos os salmos terminam de forma gloriosa, todas 

as filosofias morais terminam em pregação, recomendar que seja obedecida, 

procurando falar não só da fragilidade dos sentimentos como da firmeza da razão”.17 

Para esse autor, o Jusnaturalismo teve um papel histórico na elaboração de 

um esquema teórico para racionalizar e objetivar as diferentes morais: na 

antigüidade, no medieval e na era moderna. Segundo ele, “todas elas pretendem 

defender uma norma de constatação de que a natureza humana é feita desse ou daquele 

modo, de que o homem tem naturalmente pela sua natureza esta ou aquela inclinação, o 

que implica sempre juízo de valor”18. 

A história da formação do Estado Moderno é, em grande parte, a história das 

tentativas de tornar efetiva, por meio de vários dispositivos constitucionais, a exigência das 

teorias Jusnaturalistas, manifestadas durante alguns séculos, em favor de uma limitação do 

poder do soberano.  

Existe uma função histórica no Jusnaturalismo que, na formação do Estado 

moderno, tem reiterado a afirmação dos limites do poder estatal, refletida na teoria 

da garantia dos direitos do homem, contra o perigo da servidão, também um certo 

grau de liberdade que o indivíduo goza de proteção jurídica, contra a força do poder 

organizado e da tirania. A concepção do Jusnaturalismo moderno atribui aos 

                                            

17 Bobbio – 1997:63.  
18 Idem. 



cidadãos os direitos individuais, precedentes ao Estado, isto é, enfatiza o aspecto e 

a superioridade do direito natural sobre o direito positivo como sua “condição de 

validade”. 

Na Idade Média, a idéia de natureza era articulada como criação divina. Nesse 

sentido, ela era associada à categoria genérica, situando as coisas que não 

dependem do homem, mas do Criador. O direito natural é redefinido como a lei 

escrita por Deus e revelada através das Sagradas Escrituras, que traduzem as 

palavras divina aos homens.  

Na era Moderna, a idéia de natureza, passa por outra leitura, da ordem 

racional do universo. O novo significado é entendido como o direito encontrado pelo 

homem e não formulado por ele. O Jusnaturalismo moderno é fruto de uma fórmula 

da razão aplicada à esfera da conduta humana, que impõe um sistema de Direitos 

do homem e do cidadão e não faz referência a qualquer desenvolvimento histórico 

da humanidade. A partir da concepção do direito natural, dos modernos, constrói-se 

a passagem da concepção metafísica da natureza para uma concepção empírica19 

que, segundo Bobbio, corresponde à passagem da idéia de que a razão é o conjunto dos 

procedimentos intelectuais com os quais o homem resolve os problemas relacionados com a 

sua posição e afirmação no mundo”. São os direitos que a lei natural atribui. 

A Escola do Direito Natural abriga correntes muito diversas, expressas pelos 

autores Hobbes, Rousseau e Locke, considerados expressões do Direito Natural 

                                            

19 Chauí afirma que a Ciência Moderna nasce vinculada à idéia de intervir na Natureza, de conhecê-la 
para apropriar-se dela, para controlá-la e domesticá-la. A Ciência não é mais contemplação à 
verdade, mas é, sobretudo, o exercício do poder humano sobre a natureza. Com o surgimento do 
capitalismo há uma ampliação da capacidade do trabalho para modificar ou transformar a Natureza. 
Doravante, a nova ciência não pode ser separada da técnica. (Chauí Marilena – Convite a Filosofia – 
Editora Ática– São Paulo. 1994:255. 



moderno, contraposto ao antigo e ao medieval, os quais têm como tema central de 

suas obras o problema do fundamento e da natureza do Estado e do Direito Positivo. 

O método que perpassa a referida escola, como fonte unificadora é o método 

racional, a construção de uma ciência demonstrativa sobre a conduta humana, 

chamada por alguns autores de “Escola do Direito Racional”, cujo objetivo é a 

construção de uma ética racional separada da metafísica, capaz de responder à 

universalidade dos princípios da conduta humana. Constitui o nascimento de uma 

nova ciência, com o esteio na razão.  

A teoria do Jusnaturalismo moderno tem uma característica particular em 

relação às filosofias políticas precedentes - a construção de uma teoria racional do 

Estado e a elaboração de uma ciência do direito positivo20. A construção do Estado 

racional avança com o processo de legitimação da vida civil e com a transformação 

da relação entre o Estado e a Igreja, por intermédio da qual o Estado deve se tornar 

cada vez mais independente da ordem religiosa. Dessa forma, no Estado racional, o 

homem encontra a possibilidade de realizar plenamente a sua natureza de ser 

natural e racional.  

A norma geral produzida pela vontade racional é a lei, entendida como um ato 

específico, através do qual se expressa a racionalidade do Estado-legal. Decorrente 

de uma vontade racional, a lei distingue-se dos hábitos dos costumes e da tradição. 

O que caracteriza o Estado é precisamente o uso exclusivo de fazer leis, com a 

conseqüente eliminação de todos os ordenamentos inferiores ou superiores ao 

                                            

20 Para Bobbio, o direito positivo refere-se à organização do poder que impõe aos órgãos do Estado 
ordens e proibições precisas. (os grifos são nossos) 



Estado. Trata-se da construção de dois sujeitos de direito, os indivíduos21 com os 

respectivos direitos naturais e o Estado. O direito positivo representa a construção do 

Estado de Direito contra toda forma de despotismo.  

Na lógica do modelo Jusnaturalista, a sociedade é resultado de um contrato 

social, por meio do qual cada indivíduo renuncia ao seu isolamento “natural” para 

submeter-se a um poder comum que, garantindo a coexistência dos direitos de cada 

um, garante o direito do todos. Os indivíduos aceitam subordinar-se ao direito igual 

na forma da lei, emanado do Estado que garante a justiça. 

A concepção da Escola do Direito Natural considera fundamental a 

constituição do Estado, como instituição de um poder comum, com a criação de uma 

sociedade política, com a união das vontades individuais, expressa na vontade única 

de um corpo social através do “pacto societatis”, considerado o primeiro contrato, ou 

seja, uma união das forças que devem tornar efetiva a vontade comum. O vínculo 

social é subordinado à vontade política, uma organização pública dos atores sociais 

dentro das relações do poder estável. 

Recorrendo à idéia de uma sociedade natural precária, afirma-se a 

importância da liberdade individual. A identificação da liberdade como originada na 

natureza permite a reivindicação dos direitos do homem, ao tempo em que reflete a 

tendência histórica da refundação de uma ordem: a “liberdade dos modernos”, na 

                                            

21 Os indivíduos não são mais submetidos à divisão do trabalho, foram representados 

pelos filósofos como um ideal sob o nome de “homem” e todo este processo que acabamos de expor 

foi concebido como sendo um processo de desenvolvimento “do homem”, de tal modo que, em cada 

fase histórica, “o homem” foi introduzido sorrateiramente por sob os indivíduos anteriores e 

apresentados como a força motriz da história”. Marx K e Engels. F. – A Ideologia Alemã (Feuerbach) 

5.ª Edição – Editora Hucitec – São Paulo – 1986:107.  



medida em que a ordem medieval se desagrega e com ela o declínio do seu 

fundamento, o direito natural divino. A era divina do modelo Jusnaturalista mostra a 

importância de uma sociedade civil unificada pelo poder comum. 

O direito natural representa um modelo para as legislações do Estado 

Moderno. Representa também a concepção de um sistema racional e universal de 

normas que se opunham à vida jurídica do sistema feudal e à necessidade de 

reforma que permitiu converter o direito natural em normas positivas. A teoria de um 

direito universalmente válido ditado pela razão oferece as bases de doutrina para as 

revoluções burguesas: Revolução Francesa, Revolução Gloriosa Inglesa e 

Revolução Americana. 

Os Jusnaturalistas descobriram, num dado período histórico, que os valores 

dos direitos humanos tinham como sustentação um dado constante na natureza 

humana e ofereciam as “verdades evidentes”, como garantia de validade universal. 

Na verdade, o Estado de natureza correspondia a uma ficção doutrinária e serviu de 

sustentação para explicar que os direitos inerentes à natureza humana não podiam 

ser violados. O contexto do qual derivam esses direitos foram as lutas construídas 

historicamente, a partir dos conflitos e da contradição inerentes à realidade social da 

época, na necessidade de mudança, construídas pelos sujeitos, parte de uma 

sociedade real e histórica e não no hipotético Estado de Natureza construído através 

de um artifício da razão. 

O divisor de águas do século XVIII é o direito natural imanente ao próprio 

homem. É nesse século que se consolida uma nova teoria do Direito, o direito natural 

em contraposição ao direito positivo. O direito natural se fundamenta na “verdade” 

central do homem: a razão. Nasce junto com o homem, devendo ser considerado a 



verdadeira fonte de direito e de justiça, independente da questão da teologia e da 

religião. O pressuposto básico é que seus princípios fundamentais nascem com o 

homem. “Todos os homens nascem iguais”. Representa uma declaração de caráter 

universal valendo para todos os homens22. A natureza do novo cidadão é marcada 

pelos direitos de “Igualdade e Liberdade”. São as “novas palavras de ordem dos que 

lutam contra as opressões dos séculos anteriores. (...)As servidões, uma 

característica dos tempos feudais, foram sendo abolidas”23.  

1.2 OS FUNDAMENTOS DOS DIREITOS DO HOMEM  

A Constituição no Estado Moderno define as normas essenciais, o sistema de 

organização, as funções dos poderes públicos os direitos e os deveres do cidadão. A 

essência dos princípios está relacionada a um juízo de valor decorrente de 

acontecimentos históricos e políticos. Trata-se de princípios normativos que se 

expressam por meio da legislação. Em tese, as características da Constituição 

situam-se entre o equilíbrio do ordenamento normativo e as pressões advindas dos 

rumos políticos formulados pelo Parlamento, sob o impulso da sociedade civil. O 

princípio normativo que justifica um ordenamento é a Constituição a qual expressa a 

força normativa da vontade política. 

Todo ordenamento estatal possui sempre um conjunto de princípios 

orgânicos, particulares que os distinguem dos demais. As primeiras Constituições 

                                            

22Como o Estado é a forma na qual os indivíduos de uma classe dominante fazem valer seus 
interesses comuns e na qual resume toda a sociedade civil de uma época, segue-se que todas as 
instituições comuns são mediadas pelo Estado e adquirem através dele, uma forma política. Daí a 
ilusão de que a lei se baseia na vontade, e, mais ainda, na vontade destacada de sua base real na 
vontade livre. Da mesma forma, o direito é reduzido novamente à lei. 1986:98 
23Odalia, Nilo – História da Cidadania - A Liberdade como Meta - Editora Contexto - São Paulo. 
2003:164.  
 



européias tinham como princípio a liberdade e a igualdade fundamentais, as quais 

representam os ordenamentos políticos típicos do Estado Liberal, com base coerente 

e racional para os detentores do poder político, com a finalidade de dar estabilidade 

e continuidade à concepção da vida associada.  

A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada 

pela Revolução Francesa, representa a transformação do direito natural em direito 

positivo, que caracteriza o nascimento do Estado Moderno. São direitos históricos, 

surgidos a partir de lutas sociais, construídos pelos homens, no processo de 

formação da civilização humana, em determinadas condições e sujeitos a 

ampliações e transformações. Portanto, não são imutáveis, tampouco definitivas. 

Representam a construção de uma nova forma de Governo com um novo 

ordenamento político, cuja grande meta seria a instauração da “liberdade e da 

igualdade”. 

As idéias nascidas da Revolução Francesa tornaram-se a referência para 

todas as Constituições das nações européias entre os anos de 1789 – 1917. A 

França forneceu o sistema normativo por intermédio da Carta de Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão. Os Direitos da era moderna influenciaram as 

sociedades ocidentais que, até então, estavam resistindo às idéias liberais. Sua 

influência universal é direta, forneceu o modelo constitucional e a referência para os 

movimentos revolucionários do século XVIII em diante. Com a idéia de “consenso”, 

ou seja, idéias gerais de um grupo social, a burguesia, teve como suporte a teoria 

liberal clássica. 

As exigências normativas do novo grupo social, a burguesia, estão expressas 

na Carta de Declaração de 1789. No entanto, como afirma Hobsbawn, esse 



documento “é um manifesto contra a sociedade hierárquica de privilégios nobres, 

mas não um manifesto a favor de uma sociedade democrática e igualitária”24. O 

liberalismo clássico defendia um constitucionalismo, um Estado com liberdades civis 

e garantia para os proprietários. Oficialmente, “esse regime expressaria não apenas o 

interesse de uma classe social, mas também a vontade geral de um povo que era, por sua 

vez, inicialmente a Nação Francesa”25.  

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi aprovada pela 

Assembléia Nacional, em 26 de agosto de 1789, marcando o início de uma nova era 

na história da humanidade com as idéias de “liberdade” “igualdade” diante da lei, 

com o governo fundado em um “pacto” realizado entre o estado e a sociedade. É o 

início de um processo de construção do homem como sujeito de direito civil. Para 

compreender a natureza do poder, é necessário segundo Locke: 

“traçar o curso da primeira instituição é preciso que examinemos a condição natural 

dos homens, ou seja, um estado em que eles sejam absolutamente livres para decidir 

suas ações, dispor dos seus bens e de suas pessoas como bem entenderem, dentro 

dos limites do direito natural.(...) O estado de Natureza é regido por um direito natural 

que se impõe a todos, e com respeito à razão que é este direito, toda humanidade 

apreende que, sendo todos iguais e independentes, ninguém deve lesar o outro em 

sua vida, sua saúde, sua liberdade, seus bens.(...) Mas, além disso, em que todos os 

homens se encontram naturalmente nesse estado e até.permanecem, até o dia em 

que, por seu próprio consentimento, eles se tornem membros de uma sociedade 

política”26.  

                                            

24 Hobsbawn, Eric – 1988:77. 
25 Idem. 
26 Locke, John – Segundo Tratado sobre o Governo Civil – Ed. Vozes – R. Janeiro – 1999:89. 



Desde que o direito de liberdade foi introduzido na Carta de Declaração dos 

Direitos, como um direito natural, que precede a criação do Estado, o Jusnaturalismo 

é também concebido como uma ética da liberdade por considerar que a liberdade 

tem seu fundamento na natureza e que a reivindicação da liberdade é fruto da 

consolidação do Jusnaturalismo moderno. 

Para Bobbio, a Declaração Francesa é um movimento de síntese, que tem 

como ponto de partida a concepção universalista dos direitos naturais que 

transfigura-se na particularidade dos direitos positivos e termina na universalidade, 

só que, dessa vez, não abstrata, mais concreta do Direito Positivo e Universal. A 

Declaração é um sistema doutrinário que proclama princípios comuns a serem 

alcançados por todos os povos, por todas as nações, protegidos por normas jurídicas 

através do direito positivo. Segundo o autor, “A declaração do direito do homem 

representa consciência histórica que a humanidade tem dos próprios valores universais27”. 

Consideramos que o núcleo doutrinário da Carta de Declaração está contido 

em cinco artigos: primeiro, segundo, terceiro, sexto e décimo sétimo: 

1.º - Os homens nascem livres e permanecem iguais em direitos. As distinções sociais só 

podem se fundar na utilidade comum.  

2.º - O fim de toda associação política é a preservação dos direitos naturais e renunciáveis 

direitos humanos. Estes direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança, a resistência 

contra toda opressão.  

3.º - A origem de toda soberania está essencialmente no povo. Nenhuma corporação, 

nenhum indivíduo pode exercer autoridade que não se origina dele.  

                                            

27 Bobbio – 1992:30. 



6.º - A lei é expressão à vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de participar 

pessoalmente ou por meio de seus representantes na elaboração da mesma(...). 

17.º - A propriedade, sendo um direito sagrado inviolável, do qual ninguém pode ser privado, 

exceto quando a necessidade pública legalmente constituída plenamente o requer, é sujeito 

à condição duma indenização justa e predeterminada. 

Os dois primeiros artigos da Constituição Francesa afirmam que os indivíduos 

têm direitos e que o Governo precisa mantê-los e garanti-los. Os referidos direitos 

são naturais e imprescritíveis e toda associação tem como obrigação protegê-los. O 

novo homem que daí nasce é o cidadão que tem sua liberdade assegurada por lei. O 

maior objetivo do Estado consiste, pois, em assegurar que os direitos civis sejam 

usufruídos pelos cidadãos. 

Pelo artigo 3.º, a Nação é soberana e deve ser entendida como um conjunto 

de cidadãos, onde a lei representa ser a expressão da “vontade geral”. Vale salientar 

que o direito da nação está subordinado aos direitos do cidadão, visto que o Estado 

não é o fim em si mesmo; sua meta será assegurar que os direitos civis sejam 

garantidos pelo Estado ao cidadão que, segundo Rousseau, isso se faz a partir do 

contrato social. Nos termos desse contrato, o homem não pode mais ser concebido 

como indivíduo fora da sociedade. O ponto chave dessa teoria é que o termo 

soberano se aplica ao sujeito do poder legítimo e não a indivíduos particularmente. 

A pessoa pública refere-se à cidade ou república, composta pelos homens, 

doravante cidadãos que partilham de uma meta comum e que, individualmente, 

detém uma parcela da autoridade soberana, uma vez que dela participa em 

condições de igualdade. O Governo é representado por uma instância administrativa, 

detentora do poder e subordinado à “vontade geral”: 



“A força pública, necessita, pois, de um agente próprio que a reúna e oponha em ação 

segundo as diretrizes da vontade geral, que sirva à comunicação entre o Estado e o 

Soberano, que de algum modo determine na pessoa pública o que no homem fez a 

união da alma com o corpo.”28 

A vontade geral de Rousseau fundamenta os artigos 3º e 6º da Carta de 

Direitos Francesa. O autor, por meio de um artifício, impede que o homem, saído do 

Estado de natureza e tendo que nortear sua liberdade civil pela “vontade geral”, 

perca a liberdade de atender a todas as suas paixões e conheça uma liberdade 

limitada pela lei civil. Trata-se de uma concepção artificial da sociedade como 

resultado de uma convenção. A “vontade geral” é o limite da sociedade civil, a 

natureza é substituída por uma “igualdade moral e legítima”, tornando os homens 

“iguais por convenção e direito”. 

O princípio básico que legitima a sociedade civil é o da “vontade geral”, 

porque traduz o que há de comum nas vontades individuais, o que significa o 

interesse dos cidadãos, submetido ao corpo coletivo. A soberania é entendida como 

expressão da “vontade geral” com a legitimidade de um poder absoluto sobre os 

membros do Estado. 

O direito de propriedade – 17.º artigo da Constituição Francesa - originário do 

direito Lockiano29. A descrição do estado de natureza se completa a partir da 

integração de um outro direito natural, que Locke descobre, ao lado da liberdade e 

                                            

28 Weffort, Francisco (Org.) Os Clássicos da Política - Editora Àtica - 4ª Edição – Livro III –Capítulo I –
Do Governo em Geral – São Paulo 1993:230. 
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da igualdade, o direito de propriedade. Há um esforço no sentido de demonstrar que 

a propriedade é um direito natural no sentido de que ela nasce e se aperfeiçoa no 

Estado de natureza, ou seja, o nascimento da propriedade antes da fundação do 

Estado. Daí nasce o princípio: “um dos fins para os quais os homens se reúnem em 

uma organização política é a conservação da propriedade”30. 

Locke eleva a propriedade à condição de direito natural, a ponto de nele 

conter uma síntese de todos os demais direitos e, a partir de então, elabora os 

fundamentos que correspondem, em grande parte, à originalidade da sua doutrina. O 

autor elevou a propriedade privada à condição de direito natural e concebeu o 

Estado como uma associação de proprietários na defesa dos seus próprios bens. 

Para tanto, contrapõe-se a Hobbes que negava ser o direito de propriedade um 

direito natural, ou seja, originário por natureza. 

Hobbes não reconheceu a propriedade como direito natural. Não compreendia 

que na natureza existia ainda a divisão entre “o meu e o teu”; afirmou que a 

propriedade privada surge apenas com a formação do Estado e que seu único titular 

é o soberano, ao qual cabe disciplinar “o que é justo ou injusto, o que pertence a um 

e a outro; inclusive entre as teorias sediciosas a afirmação de que os cidadãos 

singulares têm a propriedade absoluta das coisas sobre as quais têm posse, já que a 

propriedade pertence apenas ao Estado e existe na medida e durante o tempo em 

que o Estado assim desejar”31.  

Em sua crítica, Hobbes chegava a colocar entre as teorias sediciosas, aquela 

em que os indivíduos têm direito absoluto sobre as coisas que possuem: 

                                            

30 Locke – 1999:187. 
31 Idem – De Cive, XXI, 7:61 



“Antes de nos submetermos à autoridade do Estado, ninguém possuía por si mesmo, 

mas tudo era de todos. Portanto, pergunto, de onde surgiu a propriedade individual? 

Do Estado. E onde a encontrou o Estado? No fato de que todos transferiram seus 

direitos”.32  

Entendemos que, a partir da visão hobbesiana, a propriedade nasce depois do 

Estado e mediante a sua proteção, portanto, o indivíduo não pode beneficiar-se de 

nenhum direito de propriedade contra o Estado, uma vez que este lhe dá e, 

conseqüentemente, poderia dispor e até mesmo retirá-la. A concepção do Estado 

hobbesiano não é a conservação da propriedade e sim a conservação da vida. A 

doutrina hobbesiana da propriedade não era satisfatória para a garantia da posse. 

Para a burguesia nascente, a teoria de Hobbes não era satisfatória, uma vez que 

não garantia a propriedade como direito natural e absoluto. 

No capítulo V da propriedade, Locke diz:  

“Irei mais longe, para mostrar como os homens podem ter adquirido uma propriedade 

em proporções distintas do que Deus deu à humanidade em comum, mesmo sem o 

acordo expresso de todos os co-proprietários. (...) A terra e tudo o que ela contém foi 

dada aos homens para o sustento e o conforto de sua existência33.  

Na concepção do autor, a propriedade é adquirida pelo homem através do 

esforço do seu trabalho; a posse é concebida como resultado do esforço humano, 

situando a construção de um vínculo entre o indivíduo e a propriedade, “é o trabalho 

que dá o valor às coisas”. A propriedade é valorizada mediante o trabalho do homem 

e sobre isso refere-se o autor: 
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 “Também não é estranho como talvez pudesse parecer antes da consideração, que a 

propriedade no trabalho fosse capaz de desenvolver uma importância maior que a 

comunidade da terra. Pois, na verdade, é o trabalho que estabelece em tudo a 

diferença do valor(...) o que se deve apenas à natureza é o que se deve ao trabalho, 

veremos que na parte dela, correm exclusivamente por conta do trabalho”.34 

Locke utiliza a teoria econômica para justificar os fundamentos da propriedade 

individual, concebida como resultado do esforço individual. O novo na teoria de 

Locke é justamente a natureza da propriedade como fruto do trabalho do homem.  

A concepção abstrata do estado de natureza dos Jusnaturalistas clássicos e 

modernos e dos teólogos é preenchida em Locke, com um conteúdo real. É a 

colocação de um plano econômico das relações humanas, ou seja, a descoberta das 

relações econômicas entre os indivíduos. O estado de natureza na visão do autor 

significa a “individuação do momento econômico como momento precedente e 

determinante do político”. Doravante, a sociedade econômica será tratada como 

sociedade natural, enquanto a sociedade política como artifício da razão, uma 

sociedade artificial que tem como função a regulação. Na sociedade onde 

predominam as relações econômicas, a economia é considerada como uma 

estrutura básica, enquanto que a política, uma supra estrutura onde a política deve 

estar sempre à disposição da economia. É o primado da economia como parte do 

direito natural.  

Para Rousseau, a sociedade política é fruto de uma “convenção”, que 

determina serem os homens livres e iguais. Nessa sociedade artificial, a posse da 
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terra deve ser legitimada pela sanção coletiva com precedência do primeiro 

ocupante, que terá posse de acordo com a necessidade de sua subsistência. Se a 

liberdade natural tem seu limite na “força do mais forte”, que permite a posse da 

terra, a liberdade civil, apesar de limitada pela vontade geral, impõe que a posse seja 

legitimada “pelo trabalho e pela cultura”. O contexto da propriedade privada é, para 

Rosseau, o reino da violência e do egoísmo, o que se expressa no “Discurso sobre a 

Desigualdade”:  

Nessa perspectiva, a sociedade civil é o resultado da vontade geral. A 

passagem do estado de natureza para a sociedade se faz por convenção entre o 

corpo político e cada um de seus membros. O Estado deve ser governado pela 

vontade geral com leis abrangentes para todos. Para Rousseau, a lei é um ato da 

vontade geral e uma expressão do soberano que determina a função do Estado. O 

objetivo está em poder criar as bases de legitimidade para a passagem do Estado de 

natureza a liberdade civil. O princípio significa uma preocupação com a organização 

da sociedade que dará suporte ao estado civil, bem como as regras institucionais 

necessárias à ordem pública:  

“Tal foi ou dever ou ser a origem da sociedade e das leis, que deram novos entraves 

ao fraco e mais forças ao rico, destruíram irremediavelmente a liberdade natural, 

fixaram, para sempre a lei da propriedade e da desigualdade, fizeram uma usurpação 

sagaz um direito irrevogável e, para proveito de alguns ambiciosos, sujeitaram 

doravante todo gênero humano ao trabalho à servidão e a miséria”35.  
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Em Hobbes e em Rousseau, a propriedade não aparece como direito natural, 

mas como direito civil. No estado de natureza em Hobbes e no estado de sociedade 

em Rousseau, a posse da terra não é uma garantia, por não existir a lei, que só foi 

formulada por contrato social com decreto do soberano. Locke demonstra que o 

homem tem direito à liberdade e a todos os direitos estabelecidos no Estado de 

Natureza, inclusive o direito de preservar os seus bens e a sua propriedade, contra 

os danos provocados pelos ataques de outros homens. A razão da existência da 

sociedade política é o poder de preservar a propriedade e, para isso, castigar as 

ofensas que forem cometidas por quaisquer membros dessa sociedade. Haverá 

sociedade política, somente quando cada um dos membros renunciar ao próprio 

poder natural, passando às mãos da sociedade civil.  

A hipótese do estado de natureza para o Jusnaturalismo moderno era a 

tentativa de justificar, racionalmente, determinadas exigências que iam se ampliando, 

durante as guerras de religiões, as lutas por liberdades civis e contra toda forma de 

despotismo. O estado de natureza correspondia a uma ficção doutrinária, que 

deveria servir para justificar os direitos inerentes à própria natureza do homem. O 

que queremos dizer é que esses direitos são pensados no contexto de uma 

sociedade real e histórica. 

O nascimento da Constituição Francesa é derivado do direito natural e 

representa um marco na história das sociedades ocidentais. A referência dos 

homens “livres e iguais” a “vontade geral”, a “igualdade perante a lei”, a “propriedade 

privada”, tem o seu fundamento na tradição do direito natural. O ponto de 

convergência é que o “homem tem direitos naturais” e porque naturais, antecedem a 

sociedade civil. Por tal razão necessitam ser respeitados por seus governantes. A 



concepção de que o homem, antes de qualquer pacto, tem direitos originários 

representa uma ruptura em relação à teoria e à prática de outras sociedades.



1.3 ESTADO MODERNO E DIREITOS CIVIS 

 

1.3.1 A FORMAÇÃO DA CIVILIZAÇÃO BURGUESA 

A sociedade burguesa se constrói ancorada em um projeto de liberdade do 

homem, como expressão de um conjunto de rupturas objetivas. Nele, a liberdade 

brota como valor ético e político imanente, passando, juntamente com a idéia de 

igualdade, a se configurar como os temas centrais da filosofia política do 

Jusnaturalismo. A recorrência a essa doutrina deve-se ao papel que esta 

representou para a burguesia nascente, como modo de compreensão da realidade e 

suporte teórico e programático para fundação do Estado capitalista moderno.  

Como discutimos anteriormente, os filósofos dos Jusnaturalismo fizeram 

realmente uma audaciosa construção intelectual. Sobre essa construção, 

apresentaremos aqui uma síntese das idéias dos filósofos, Hobbes, Rousseau e 

Locke que, apesar de significativas diferenças entre si, desconstruíram as estruturas 

da visão do mundo medieval e as reconstruíram por um outro viés o da razão 

humana. Para eles, essa razão vai “iluminar” os fenômenos que precisam ser 

desvendados para que o mundo seja construído em novas bases. 

A grosso modo, o modelo Jusnaturalista é construído na dicotomia – Estado 

de Natureza diferente de Estado Civil. Entre um e o outro existe uma contraposição, 

onde o segundo começa com as dificuldades do primeiro. O estado de natureza é 

primitivo, os indivíduos não são associados, há uma associação natural que é a 

família. Os elementos constitutivos do estado de natureza são os indivíduos livres e 

iguais, uns em relação aos outros. A passagem do estado de natureza para o estado 



civil ocorre por intermédio de atos voluntários dos indivíduos interessados em sair do 

Estado para outro que seria civil, um ente artificial, onde o princípio da legitimação 

seria a sociedade política, diferente de qualquer forma natural de sociedades 

anteriores. O ponto de convergência do modelo é o estado de natureza como ponto 

de partida e a passagem entre um e outro seria realizada por meio de um contrato 

social. Assim, o estado civil nasce de uma antítese do estado de natureza e não de 

uma evolução. 

Entretanto, o contrato social em Locke é diferente de Hobbes, em que o pacto 

é de submissão que, visando ao grande medo da morte violenta, da guerra 

generalizada de todos contra todos, transferem a um terceiro, ao soberano, trocando 

a liberdade pela segurança do Estado Leviatã – Pacto de Submissão. Naquele, a 

natureza do pacto é de outra ordem. O contrato é realizado através de um pacto de 

consentimento em que os homens concordam livremente em formar a sociedade civil 

para consolidar os direitos que tinham originalmente no Estado de Natureza, com a 

formulação das leis, do arbítrio e da força comum de um “corpo político”. A 

passagem do Estado de Natureza em Locke para a sociedade política se efetiva por 

meio de um contrato social com o consentimento dos indivíduos que escolheram 

uma determinada forma de governo, realizada através da vontade da maioria. Na 

concepção do autor, qualquer que seja a forma de governo, não “possui outra 

finalidade além da conservação da propriedade”. Locke confere ao Poder Legislativo 

uma superioridade em relação aos demais poderes, denominando-o como um Poder 

Supremo. Os principais fundamentos do estado civil em Locke: O consentimento dos 

indivíduos para o estabelecimento do estado civil, o consentimento da comunidade 

para a formação do governo, a proteção dos direitos de propriedade e o poder 

supremo do legislativo. Para Rousseau, os indivíduos naturais são pessoas morais, 



que, pelo pacto, criam a “vontade geral como corpo moral coletivo ou Estado”. Para o 

autor, o soberano é o povo, entendido como “vontade geral”, pessoa moral, coletiva, 

livre e corpo político de cidadãos. O governo não é soberano, mas o representante 

da soberania popular. Os indivíduos aceitam perder a posse natural para ganhar a 

individualidade civil, isto é, a cidadania. “Assim sendo, cidadãos do Estado e súdito das 

Leis”36. 

Hobbes é um pensador empenhado na definição da ordem econômica e social 

do liberalismo. O Estado forte e absoluto visaria não à eliminação do conflito e da 

competição selvagens, destruidora do Estado de Natureza, mas a sua 

regulamentação, permitindo a explicação da sociedade burguesa de mercado. O 

Estado Hobbesiano impõe limites precisos, justamente aqueles postos pelo respeito 

à ordem “privada”, constituída pela segurança da vida e da propriedade. A nova 

realidade seria regida pela inteligência e pela razão. A invenção da máquina e o 

alargamento do conhecimento científico produziram fatos novos capazes de 

desarticular a explicação das verdades eternas do sistema feudal. 

“A apaixonada crença no progresso individual num mundo da razão. A apaixonada 

crença no progresso que professava o típico pensador do iluminismo refletia os 

aumentos visíveis no conhecimento e na técnica, na riqueza, no bem estar na 

civilização que podia ver em toda a sua volta e que, com certa justiça atribui ao avanço 

crescente de suas idéias. A convicção no progresso do conhecimento humano, na 

nacionalidade, na riqueza e no controle da natureza – de que estava profundamente 

imbuído o século XVIII, derivou sua forma do evidente progresso da produção, do 

comércio, da racionalidade econômica e científica. Seus maiores campeões eram as 

                                            

36 Chauí, 1994:401 



classes economicamente mais progressistas, os que mais diretamente se envolviam 

nos avanços tangíveis da época: os círculos mercantis e os financistas e proprietários 

economicamente iluminados”.37  

O Jusnaturalismo é o núcleo dinâmico no terreno da Filosofia Política 

Moderna. A partir da Revolução Francesa, a burguesia vai se apropriar dessa 

produção para sustentação das idéias liberais, nas quais o direito poderia ser 

descoberto e produzido pelo homem, desde que sua construção fosse elaborada 

com as regras do raciocínio, consubstanciando-se como expressões morais, 

universais e eternas do ser humano.  

A concepção política e filosófica do Jusnaturalismo fizeram do indivíduo o 

ponto de partida e não a sociedade, construindo uma doutrina do direito, onde as 

pessoas têm a possibilidade de estabelecer as cláusulas do contrato que institui a 

sociedade. O indivíduo portador de direitos naturais deve ser protegido pela 

repartição do poder. O Estado deve ser governado pela vontade geral com leis 

abrangentes para todos. Na concepção de Rousseau, a lei é um ato da vontade 

geral e uma expressão do soberano que determina a função do Estado. O objetivo 

do contrato está em poder criar as bases de legitimidade para a passagem do estado 

de natureza à liberdade civil. O princípio significa uma preocupação com a 

organização da sociedade, dos fundamentos que darão suporte ao estado civil, bem 

como as regras institucionais “necessárias” à ordem pública.  

A concepção liberal significa que o indivíduo singular tem valor e que está em 

primeiro plano. Em seguida, vem o Estado. Em relação aos indivíduos, primeiro vêm 

                                            

37 Hobsbawn, 1988:188. 



os direitos. O Estado, em princípio, deve contribuir para o crescimento do indivíduo, 

onde a justiça é concebida para que possa satisfazer as necessidades e a felicidade, 

como um fim individual. Representa o reconhecimento do indivíduo como sujeito de 

direitos, e que serve de fundamento para o reconhecimento dos direitos do homem.  

“É com o nascimento do Estado de direito que ocorre a passagem final do ponto de 

vista do súdito para o ponto de vista dos cidadãos. No estado despótico, os indivíduos 

singulares só têm deveres e não direitos. No estado absoluto, os indivíduos possuem 

em relação ao soberano direitos privados. No estado de direito, o indivíduo tem, em 

face ao Estado, não só direitos privados, mas também direitos públicos. O estado de 

direito é o estado dos cidadãos”.38 

A Revolução Francesa culmina com a Declaração dos Direitos do Homem que 

são incluídos nas constituições dos Estados Liberais. Representa uma difusão das 

doutrinas Jusnaturalistas da era moderna. O liberalismo consolidou-se na França 

com a revolução política, marca de uma nova etapa na história da humanidade. Os 

artigos construídos pelos revolucionários compõem a Declaração dos Direitos, marco 

da moderna civilização humana.  

O direito natural do indivíduo, quebra a idéia de hierarquia. A Constituição 

Francesa consagra a propriedade privada como direito natural dos indivíduos. O 

poder toma a forma de um Estado Republicano, que afirma o indivíduo como nascido 

do contrato social voluntário, no qual os contratantes cedem poderes, mas não 

cedem individualidade. “O indivíduo é o cidadão”.39 O Estado, por intermédio da lei e 

                                            

38 Bobbio, 1992:61. 
39 Chauí – 1994:403 



da força, tem o poder de dominar e de garantir a ordem pública, definida pelos 

proprietários e seus respectivos representantes. 

A Revolução Liberal é decorrente dos acontecimentos econômicos e sociais 

que impuseram transformações na concepção do Estado, considerado constituído 

pelo ”consenso” dos indivíduos através do contrato social. Pela via da declaração 

dos direitos, a revolução repõe a relação entre o poder político e a justiça social, mas 

com uma novidade própria do mundo moderno, pois a justiça não depende mais da 

figura do bom governo do príncipe virtuoso e sim de instituições públicas que 

satisfaçam a demanda dos cidadãos ao Estado. Cabe ao novo poder político criar 

instituições que possam satisfazer e garantir a luta revolucionária por direitos.40.  

O nascimento do mundo moderno floresce articulado com a idéia dos direitos 

humanos, que encontrou no Jusnaturalismo sua expressão conceitual. O novo 

contexto define como prioridade o indivíduo sobre a comunidade. O indivíduo que 

“reivindica” como direito a própria liberdade de ação. A “lição” do Jusnaturalismo 

coincide com a “tese” de que antes vem o indivíduo, ou seja, o indivíduo singular, 

que tem valor em si mesmo, depois vem o Estado e não vice versa, pois o Estado é 

feito para o indivíduo e não o indivíduo para o Estado. A marca da idéia do direito na 

modernidade consiste na prioridade do indivíduo sobre a comunidade, e na 

identidade individual sobre a identidade coletiva.  

A cidadania liberal foi um grande passo para romper com a idéia dos deveres 

dos súditos, além de representar um valor para todos os homens. Entretanto, deve 

ser considerado que houve uma apropriação da Constituição da Declaração de 

                                            

40 Idem: 406 



1789, para legitimar o novo modo de produção, por meio do estatuto jurídico, 

definindo o direito de propriedade e a livre iniciativa. Ocorre aí uma ruptura com o 

modo de produção feudal, no entanto não foi assegurada uma liberdade e uma 

igualdade social para todos.  

A burguesia apropria-se do Jusnaturalismo, por intermédio dos princípios 

racionais, contra o feudalismo e exclui a igualdade e liberdade reais, assim como, os 

princípios abstratos e conceituais da Carta de Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, enquanto que, na prática, essa questão é apropriada pela organização dos 

trabalhadores no processo de luta pela conquista dos direitos sociais. 

Na Declaração dos Direitos Humanos, estava embutida uma contradição a 

respeito da liberdade e da igualdade. Apesar da burguesia ter conferido aos Direitos 

Humanos a universalidade, fica no campo da formalidade, tem dubiedades e 

ausências, como mostra o texto de Mirabeau:  

“ A cada passo que a Assembléia dá na exposição dos direitos do homem, vemos os 

abusos... Daí as precauções minuciosas, as condições laboriosamente aplicadas a 

todos os artigos – restrições, precauções, condições que substituem, quase por toda 

parte, os deveres aos direitos; entraves à liberdade que, ultrapassando, em mais de 

um caso, os detalhes mais penosos da legislação apresentam o homem livre por 

natureza.”41 

Na compreensão dos liberais do século XVIII, uma sociedade justa e 

igualitária seria aquela em que as Leis e os Direitos nasciam com os homens. 

Representa a consolidação da Teoria do Direito – O Direito Natural – o que nasceu 

                                            

41 In: Odalia, Nilo. Liberdade como Meta Coletiva. IN: História da Cidadania. Jaime 
Pinsky. São Paulo: Contexto – 2003:167. 



junto com o homem, que deve ser considerado como fonte de justiça. Os novos 

direitos do indivíduo darão maior liberdade à classe hegemônica, para comercializar, 

para cultivar a terra e para as atividades produtivas. 

1.3.2 A CIDADANIA LIBERAL E SUAS ANTINOMIAS 

A Cidadania Liberal origina-se da teoria liberal clássica, inscrita no 

pensamento moderno como expressão de uma sociedade onde a liberdade e a 

igualdade surgem como valores imanentes. A concepção é de uma sociedade como 

a associação de indivíduos “livres e iguais” que se relacionam como donos de si 

mesmos. O homem é considerado portador de direitos naturais anteriores à sua 

sociabilidade, entre eles o direito à propriedade42. A compreensão é de que os 

indivíduos têm autonomia para agir de acordo com a sua vontade e interesses, o que 

está vinculado à idéia de que todos têm oportunidades iguais para ascender 

socialmente e competir livremente para se tornarem proprietários.  

A teoria liberal afirma a existência de uma esfera de relações sociais 

separadas da vida privada e da vida política, a sociedade civil organizada, onde 

proprietários privados e trabalhadores criam suas organizações de classes, realizam 

contratos, disputam interesses e posições sem que o Estado possa aí interferir, a 

                                            

42 Na concepção de Locke, o trabalho era o fundamento originário da propriedade. A 
propriedade fora conseguida e instituída pelo trabalho. Deus, escreve Locke, é um 
artífice, um obreiro, um arquiteto, um engenheiro que fez uma obra – O Mundo – 
resultante do trabalho divino, por isso a Ele pertence e seu domínio é sua 
propriedade. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, deu-lhe o mundo 
para que nele reinasse e, ao expulsá-lo do paraíso não lhe retirou o domínio do 
mundo, mas disse que o teria com o suor do seu rosto. Por todos os expostos, Deus 
instituiu, no momento da criação do mundo e do homem, o direito à propriedade 
privada como fruto legítimo do trabalho do homem, o direito à propriedade privada 
como resultado do seu trabalho. Por isso, de origem divina, a propriedade privada é 
um direito natural. Locke, 1999:134.  



não ser que uma das partes lhe peça para arbitrar os conflitos ou que uma das 

partes aja de modo que pareça perigoso para manutenção da própria sociedade. 

O Estado liberal se apresenta como república representativa constituída de 

três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, isto é, afirma o caráter 

republicano do poder. O Estado representa o poder público e nele os interesses dos 

proprietários devem estar representados por meio do Parlamento e do Poder 

Judiciário. Os representantes devem ser eleitos pelos seus pares, quando o poder 

executivo, em caso de monarquia pode ser hereditário, mas o rei deve estar 

submetido às leis como os demais súditos. Em caso de democracia será eleito por 

voto censitário, isto é, apenas são eleitores os cidadãos plenos que possuírem uma 

certa renda ou riqueza. 

O Estado, através da lei e da força, tem o poder de dominar e de exigir 

obediência para reprimir, punir o que a lei define como crime. Seu papel é a garantia 

tal como definida pelos proprietários privados e seus representantes. Dessa maneira, 

o papel do Estado é definido como área de regulação, do que já foi “decidido no 

setor econômico de mercado – lei de mercado – em condições de liberdade e 

igualdade”. As desigualdades sociais são tratadas como conquista de cada um, no 

entanto, não significa que todos devem chegar ao mesmo nível de posse e riqueza: 

O significado da liberdade e a autodeterminação do indivíduo representam 

uma determinação subjetiva. O homem livre é aquele que expressa a sua vontade, o 

seu desejo. Para o pensamento liberal, o limite da liberdade individual é o direito da 

liberdade do outro; daí a importância da lei que fixa a dimensão da liberdade do 

homem frente aos seus semelhantes, de forma que a liberdade individual seja 

preservada. 



A desigualdade social é atribuída ao esforço individual na busca da riqueza, e 

a liberdade é construída diante de um limite preciso, onde o direito natural de todos 

será, no entanto, diferenciado conforme o esforço individual, o desejo, o talento de 

cada um, para conseguir uma posição diante da sociedade. 

O liberalismo reafirma a igualdade como um direito natural, isto é, a igualdade 

perante a lei, decorrente do princípio da razão humana como capacidade natural de 

todos os homens: liberdade43 igualdade e propriedade44 são direitos naturais, que 

devem ser garantidos formalmente por meio do contrato social, onde as partes 

contratantes são livres para aceitá-lo ou não. O papel do Estado é o de garantir o 

desenvolvimento dos talentos individuais para que se chegue a uma posição social.  

A desigualdade está presente na concepção do liberalismo, onde a posse da 

propriedade está vinculada à felicidade e à dependência da capacidade do trabalho 

humano e da vontade pessoal. A contradição da teoria liberal está vinculada ao 

processo de rupturas desencadeado pela Revolução Burguesa. O pensamento 

significa a liberdade em face das sociedades precedentes, uma vez que institui o 

contrato sob a proteção da lei e a capacidade de mobilização dos indivíduos.  

                                            

43 Rousseau elevou-se acima de seus precursores, quando afirmou que o princípio da liberdade é um 
direito inalienável do ser humano: “Renunciar à liberdade, é renunciar à qualidade de homem, aos 
diretos da humanidade e mesmo aos seus deveres (...) uma renúncia é incompatível com a natureza 
do homem, é eliminar toda a moralidade de suas ações, equivale eliminar toda liberdade de sua 
vontade”. W. Francisco- Os Clássicos da Política – IV edição – Editora Ática- São Paulo 1993:216. 
44 Em Hobbes e em Rousseau, a propriedade não aparece como direito natural, mas como direito civil. 
No Estado de Natureza em Hobbes e no Estado de Sociedade em Rousseau a posse da terra não é 
uma garantia, porque não existia a lei, que só fora formulada por contrato social, com o decreto do 
soberano. A teoria do direito de propriedade privada é uma construção Lockeana. Locke é que 
demonstra ter o homem direito à liberdade e a todos os direitos estabelecidos no estados de 
Natureza, inclusive o direito de preservar a sua propriedade e os bens, contra os danos e os ataques 
de outros homens. A razão da existência da sociedade política é o poder de preservar a propriedade 
e, para isso, castigar as ofensas de todos os membros dessa sociedade. Haverá sociedade política 
somente quando cada um dos membros renunciar ao próprio poder natural, passando às mãos da 
comunidade civil.(Locke, 1999:134). 



A Teoria Liberal explica a desigualdade, de forma a responsabilizar 

pessoalmente os indivíduos por sua condição social, ou seja, a culpabilização de 

cada um. A desigualdade é tratada como uma determinação natural, como 

exemplifica Chauí:  

“A Teoria Liberal, através de seus intelectuais, irá produzir idéias que confirmam essa 

alienação, fazendo, por exemplo, com que os homens creiam que são desiguais por 

natureza e por talento, ou que são desiguais por desejo próprio, isto é, os que 

honestamente trabalham enriquecem e os preguiçosos empobrecem. Ou, então, faz 

com que creiam que são desiguais por natureza, mas que a vida social permitiu o 

direito de trabalhar, lhes dá iguais chances de melhorar, ocultando assim que os que 

trabalham não são senhores do seu trabalho e que, portanto, suas chances de 

melhorar não dependem deles, mas de quem possui os meios de condições de 

trabalho”45.  

O pensamento liberal contém em princípio uma dicotomia: a proposta de uma 

convivência universal entre os homens incompatível com o direito da propriedade 

privada. Enfrentar esse movimento de afirmação e negação significa, segundo Netto, 

assumir uma postura crítica:  

“É cidadão quem é proprietário. Correlativamente, a liberdade cívica se embasa na 

propriedade. Esta pedra de toque de Locke e de toda tradição liberal e dela demandam 

todas as insolúveis antinomias que impedem a esta tradição assumir de modo não 

restritivo a problemática democrática”.46 

                                            

45 Chauí, Marilena – O que é Ideologia – Editora Brasiliense- São Paulo –1980:79.  
46 Netto, José Paulo - O que todo Cidadão deve saber sobre o Comunismo - Editora 
Global – São Paulo – 1986:142.  



Para Coutinho, a concepção liberal de democracia já está organicamente 

articulada com a idéia de contrato social em Rousseau. Defende o autor que o 

significado do contrato é de uma organização de indivíduos, tendo como sustentação 

“a vontade livre” e o consenso. No contrato proposto por Rousseau, segundo 

Coutinho, já está implícita a idéia inicial de democracia, referenciada na vontade 

geral e na soberania popular.“ (...) só é legítima uma sociedade fundada na soberania 

popular, na construção de um sujeito coletivo, que, com base na vontade geral, ativa o 

interesse comum”.47  

Chauí aborda a questão da democracia liberal do ponto de vista das 

condições sociais do capitalismo, na perspectiva de que o poder político se destaca 

da sociedade, na qualidade de poder universal. Significa a concepção da 

representação do Estado como universalidade e como regulador dos conflitos e 

ordenador do espaço social, através da legislação e da prestação de serviços 

públicos - “a base material do Estado, como dominação de classe e a idéia do direito, 

não como expressão da soberania, mas como forma de sujeição social”.48 

Tal concepção, evidencia que a democracia liberal é um trabalho histórico de 

uma sociedade de classes, na qual a separação entre relação de produção e 

relações políticas permitem a formação social. A democracia liberal se expressa 

como uma realização particular e histórica da democracia, ficando para o Estado a 

elaboração da lei, da regulação dos conflitos no interior da sociedade nacional, além 

de provedor de bens e de serviços públicos, ordenando politicamente o espaço 

social e a condição de acumulação. 

                                            

47 Coutinho – 1996:127 
48 Chauí, Marilena, Cultura e Democracia, Cortez Editora, 8ª Edição - São Paulo. 2000:165. 



A situação da igualdade é precária. Os homens numa democracia liberal são 

iguais por natureza, pois todos nascem iguais e desiguais por natureza, uma vez que 

nascem com talentos e capacidades desiguais. A vida em sociedade vai permitir o 

fortalecimento da desigualdade natural, exigindo que uma outra igualdade seja 

construída através da lei. Quando construída, será contraposta: Natureza e Estado 

de Direito, e o contrato define a condição de igualdade de direito entre os 

contratantes. A cidadania liberal se caracteriza pela afirmação da liberdade, 

igualdade, universalidade e garantia da propriedade privada, tendo como 

conseqüência, as desigualdades sociais e suas expressões políticas e sociais. 

Historicamente, a relação meramente contratual vai sendo superada diante da 

evidência de que o indivíduo não é uma mônada, mas sim, mais um ser social que 

vive num contexto preciso e para o qual a cidadania liberal é um fato meramente 

formal em relação à substância da sua existência real. Viu-se que o indivíduo não é 

tão livre e autônomo como o liberalismo pensava que fosse. Assim, o individualismo, 

por sua vez, foi superado pelo reconhecimento dos direitos das organizações. Tal 

superação parece levar a tendência de uma redefinição da relação Estado e 

sociedade no processo de industrialização com a entrada na cena política dos novos 

sujeitos sociais na luta em prol de seus direitos, e sobre essa questão trataremos a 

seguir.  

 

 

 



CAPÍTULO 2 

O ESTADO MODERNO E OS DIREITOS SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. O ESTADO MODERNO E OS DIREITOS SOCIAIS 

 

2.1 DETERMINANTES ESTRUTURAIS DA CLASSE 

TRABALHADORA 

 

O Estado moderno foi construído e sustentado pela revolução que aconteceu 

entre os anos de 1789 e 1848. Hobsbawm49 considera como “a maior transformação da 

história humana desde os tempos remotos quando o homem intervém na agricultura, na 

metalurgia, na cidade, na escrita, e no Estado”. A referida revolução transformou e continua 

a transformar as relações sociais, econômicas e políticas. Realmente, dois fatos redefiniram 

a história da humanidade: o advento do Estado Moderno capitalista e a Revolução Industrial, 

inicialmente, na França, Inglaterra e Estados Unidos, para, em seguida, propagar-se por 

outros países. 

Hobsbawm faz uma distinção entre a Revolução Francesa e a Revolução 

Industrial Inglesa. Considera a primeira como uma revolução política, enquanto que a 

segunda relaciona ao aparecimento de um mercado mundial, de uma classe 

burguesa empresarial, acobertada pela proteção do Estado, construindo uma nova 

relação entre Estado, economia e sociedade, minando os restos da antiga sociedade 

feudal. As duas revoluções traçam, a partir de então, uma profunda mudança com o 

triunfo da nova classe hegemônica - a burguesia - e do Estado Liberal, ganhando a 
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força de uma revolução mundial, extrapolando o terreno da geografia dos lugares 

onde foram geradas, para tornarem-se universais. 

O indivíduo, através da “liberdade dos iguais”, foi libertado das algemas que o 

aguilhoavam na Idade Média.50 A “liberdade e a igualdade” constituíam a grande 

bandeira da Revolução Francesa. O centro das idéias era o mundo da razão, 

refletindo o domínio do conhecimento e da técnica que, em princípio, deveria 

“libertar” todos os homens; embora contraditoriamente, a nova ordem afirmava uma 

hegemonia burguesa que começaria, em alguns aspectos, a lutar contra os avanços 

das novas forças sociais. 

A Revolução Industrial é contemporânea da Revolução Francesa como foi 

afirmada anteriormente, a partir de 1780. Hobsbawm adverte que não tem sentido 

perguntar quando se completou, 

“pois sua essência foi a de que a mudança revolucionária se tornou norma desde 

então. Ela ainda prossegue; quando podemos perguntar quando as transformações 

econômicas chegaram longe o bastante para estabelecer uma economia 

substancialmente industrializada, capaz de produzir, em termos amplos, tudo que 

desejasse dentro dos limites das técnicas disponíveis, uma economia industrial 

amadurecida”. 51  

A Revolução Industrial foi iniciada na Inglaterra, no século XVIII, desde que o 

desenvolvimento econômico foi adotado como meta do Estado, com a construção de 

                                            

50 Para Hobsbawm, a Revolução Industrial significa que “a certa altura da década de 1780, pela 
primeira vez na história da humanidade, foram tirados os grilhões do poder produtivo das sociedades 
humanas de homens, mercadorias e serviços. A economia dá a partida para o processo de 
acumulação”. Hobsbawm, Eric. A era das revoluções 1799 – 1840. São Paulo: Editora Paz e Terra, 
1988:44. 
51 Hobsbawm, 1988:41. 



uma infra-estrutura básica para o progresso econômico: construção de navios 

mercantes, portos, melhorias das estradas e vias de navegação, importantes para 

circulação de mercadorias. A política, desde então, de acordo com Hobsbawm, já 

estava articulada com o lucro: 

“As atividades agrícolas já estavam predominantemente dirigidas para o mercado; as 

manufaturas de há muito tinham se disseminado por um interior não feudal. A 

agricultura já estava preparada para levar a termo suas funções fundamentais numa 

era de industrialização: fornecer um grande excedente de receitas em potencial para 

as cidades e as indústrias e fornecer um mecanismo para o acúmulo de capital a ser 

usado nos setores mais modernos da economia” 52 

O século XVIII foi marcado por uma expansão industrial, a criação de um 

“sistema fabril” mecanizado, expandindo-se gradativamente de uma maneira 

desigual, tendo sempre como parâmetro o mercado e as demandas. A expansão, 

inicialmente, se produziu na Inglaterra, sobretudo na área da indústria têxtil. O 

modelo inglês se desloca para outros países europeus e para a América do Norte, 

significando a expansão da Revolução Industrial.  

A Revolução Industrial, ao impor a disciplina do trabalho fabril e o trabalho 

forçado para corresponder à produtividade econômica capitalista, traz conseqüências 

sociais graves, colocando os trabalhadores em condições de penúria e submetidos 

às formas de relações de trabalho perversas. Essas transformações foram, ao 

mesmo tempo, um sucesso em relação ao fortalecimento das condições do 
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capitalismo industrial e uma tragédia em relação à pobreza, à miséria e ao 

sofrimento humano. 

A recessão do setor agrário, no período pós 1815, que destituiu os 

camponeses pobres do vínculo com a terra, também contraditório do ponto de vista 

da industrialização, representou um declínio das relações de produção agrária para 

as modernas ocupações nas cidades, onde o “novo” operariado passava por uma 

aprendizagem forçada para a disciplina fabril. Convém salientar que grande parte da 

população que compunha a classe trabalhadora53 não era absorvida pelas fábricas e 

pelas cidades. A miséria era grande. A fome representava o grande fardo que 

pesava sobre os trabalhadores pobres. À custa do sofrimento e das necessidades do 

cotidiano de suas vidas, descobriram a penúria e a miséria da tutela da disciplina 

fabril54. “A liberdade” representava uma quimera, não contava com os recursos legais 

nem tampouco com a proteção do Estado. O controle do trabalho ficava a cargo da 

fábrica e sobre essa questão escreve Hobsbawm: 

“(...) para o homem livre entrar em uma fábrica na qualidade de uma simples mão de 

obra, era entrar em algo um pouco melhor que a escravidão, e todos, exceto os mais 

famintos, tratavam de evitá-lo e, quando não tinham mais remédio, tentavam resistir 

contra a disciplina cruel (...) as mulheres e as crianças eram as preferidas pelos 

proprietários das fábricas (...) de os trabalhadores nos engenhos de algodão ingleses 

                                            

53 Para Thompson, “Classe Trabalhadora” é um termo descritivo, tão esclarecedor quanto evasivo. 
Reúne vagamente um amontoado de fenômenos descontínuos. “Ali estavam alfaiates e acolá 
tecelões e juntos constituíram as classes trabalhadoras”. Thompson, E.P. A formação da classe 
operária. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1987:09. 
54 Para Hobsbawm, a resposta encontrada pela indústria foi uma disciplina draconiana no trato da 
mão de obra, um código de “senhor e escravo” que mobilizava as leis em favor do empregador”. 
Hobsbawm. 1988:67.  



(...) cerca de um quarto eram homens adultos, mais da metade era de mulheres e 

crianças e o restante, rapazes abaixo de dezoito anos”55. 

Outra prática que caracteriza o período do trabalho forçado era o subcontrato 

de trabalho, sobretudo na indústria de algodão na Inglaterra, onde mais de dois 

terços da população trabalhadora era controlada mediante o subemprego. É nessa 

contradição que se constrói a Revolução Industrial Inglesa, guiada pela lei de compra 

e venda da força de trabalho. O modelo das fábricas rompeu com estruturas arcaicas 

do sistema feudal. O movimento dos trabalhadores proporcionou uma resposta ao 

carecimento e às necessidades da nova classe56. As conseqüências sociais da 

Revolução Industrial e a credibilidade da Revolução Francesa provocaram uma 

necessidade de organização permanente, de um movimento de vigilância, como 

condição necessária à sobrevivência dos trabalhadores. 

Entre os anos de 1815 e 1845, a situação dos trabalhadores pobres era 

assustadora na Inglaterra, França, Rússia e em outros países europeus, e os 

serviços sociais não conseguiam responder às necessidades básicas da população. 

Grandes contingentes da população pobre permaneciam vagando nas cidades 

industriais, sem serem absorvidos pelas novas indústrias, reforçando o substrato 

ascendente da miséria e do desemprego gerados pelas condições do capitalismo 

industrial. A situação de penúria do novo proletariado sob o comando do mercado, 

da fábrica e da disciplina mais rígida imposta pelo patrão ou empobrecido pelo 

desemprego, não correspondia à “liberdade” e à “igualdade”, prometida pela grande 

                                            

55 Idem. 
56 Para Thompson, a “classe” constitui um fenômeno histórico que unifica uma série de movimentos 
aparentemente sem ligações. O autor não se refere ao conceito de classe, tampouco a sua estrutura, 
salienta como “algo que ocorre em determinadas condições históricas na área das relações humanas 
e dentro de contextos reais” (op. cit. p. 09) 



Revolução Francesa.Todavia, a experiência de trabalho da classe operária dava aos 

trabalhadores possibilidades de organização para a sua auto defesa57, a sociedade 

de auxílio mútuo, os sindicatos58, os conselhos de fábrica, que vão se transformando 

nas melhores armas para a luta coletiva, a solidariedade e a greve. Os operários vão 

se manter unidos, sobretudo, pelo fato de trabalharem juntos, cumprirem as mesmas 

tarefas, participarem das mesmas rotinas, colaborando uns com os outros, 

partilhando as dificuldades, apoiando-se mutuamente. 

“O movimento trabalhista foi uma organização de auto defesa em que o avanço da 

indústria destruía essas mesmas fortalezas da classe trabalhadora e fatalmente 

minava as forças desses primeiros movimentos trabalhistas (...) Este silencioso 

processo de auto organização se reflete no sindicato das novas indústrias (...) Acima 

de tudo, ele se refletiu nos milhares de homens, mulheres e crianças que carregando 

tochas nas mãos, faziam demonstrações em favor do cartismo”. 

Os métodos utilizados na organização política eram quase sempre próprias do 

jacobinismo59 e do radicalismo. A classe trabalhadora demonstrava também, ao 

longo dos anos, a capacidade de organização política através de campanhas por 

                                            

57 Os fatores que causam o desenvolvimento da força expansiva do capital causam o 
desenvolvimento da força de trabalho disponível. A grandeza relativa do exército industrial de reserva 
acompanha o crescimento dos poderes da riqueza. Mas, quanto maior for esse exército de reserva 
em relação ao exército ativo dos trabalhadores, tanto maior a sua super população pauperizada, cuja 
miséria está na razão inversa do seu trabalho. Marx, Karl. O Capital. Zahar Editores - Movimentos dos 
Trabalhadores na Inglaterra de 1840. Rio de Janeiro. 1982:132. 
58 O sindicalismo britânico alcançou grande expressão social com o “cartismo” que intensificava a luta 
por Direitos Sociais. Considerado o primeiro movimento nacional trabalhista, teve seu nome baseado 
na Carta do Povo. Nasceu da proposta contra as injustiças sociais da nova ordem industrial na 
Inglaterra. No final do século XIX, grande parte das reivindicações foi transformada em Leis Sociais. 
Hobsbawm, Eric, 1988:236.. 
59 Hobsbawm acredita que a consciência jacobina e proletária se suplementava, referindo-se às 
experiências, métodos e atitudes morais com que a Revolução Francesa tinha imbuído os pobres que 
confiavam em si mesmos. Mostra o autor que o movimento democrático era a expressão prática do 
povo comum, proletário ou não, que a Revolução Francesa tinha colocado no palco da história como 
atores, exatamente como a expressão prática da situação da nova classe trabalhadora no movimento 
trabalhista a comunidade cooperativa. (Ibid 198:231). 



meio de panfletos, jornais, reuniões, indo até a motins e manifestações públicas. A 

tradição jacobina tinha grande penetração nos movimentos sociais. A reunião dos 

trabalhadores era sedimentada mediante a colaboração mútua do trabalho coletivo. 

A solidariedade sustentava a construção do coletivo. O movimento tinha uma 

identidade com a vida cotidiana do proletariado que era coletiva, comunal, idealista e 

combativa. 

O despertar da classe trabalhadora, nos primeiros anos, após a Revolução 

Francesa, causou temor às classes dirigentes e, na Inglaterra, as ações das classes 

populares assumiam uma direção significativa no sentido da organização, diante das 

necessidades. É o caso do “levante pelo pão”, conhecido como os “motins por 

alimentos”. 

Para Thompson, subjacente a cada ação popular direta, pode-se encontrar de 

uma maneira correspondente à noção de direito que a legitima. As referidas 

manifestações sobre questões particulares eram conhecidas como “turba”,60 a qual 

consistia em um movimento de dissidência que entrava em ação, dando aos 

participantes uma pré-disposição para assumir a defesa da liberdade, se necessário, 

desafiando as autoridades. Trata-se de um movimento de protesto social, no “conflito 

entre os pobres e os ricos”. 

Sob esse prisma, é possível entender parte da natureza da Revolução 

Industrial e algumas das razões pelas quais a classe operária se formou. A “classe” 

foi submetida, simultaneamente, a duas formas de relação: exploração econômica e 

                                            

60 Thompson refere-se à “turba” como um movimento de dissidência, de educação política e de defesa 
das liberdades populares, desafiando as autoridades em movimento de protesto social e cita a “turba” 
de Londres, como a mais importante. (op. cit. 1987:33). 



controle político. Nessa perspectiva, inscreve-se a análise de Thompson do 

surgimento da fábrica como geradora de novas formas de relação social e produtiva, 

tendo graves conseqüências sobre o homem: 

“Quando um estrangeiro passa pelas massas humanas que se acumularam ao redor 

das tecelagens e estamparias (...) não pode deixar de contemplar essas “colméias 

abandonadas”, sem uma sensação de ansiedade e apreensão que beira o desalento. 

A população, tal como o sistema a que ela pertence, é nova, mas cresce a cada 

momento em força e extensão.61 

As novas relações sociais foram construídas a partir do processo de 

industrialização com a formação da classe operária62, criando uma mudança 

estrutural na sociedade, com a criação de movimentos: o Cartismo, o Luddismo, a 

Sociedade de Correspondência, os Owenistas, os Jacobinos. Os movimentos tinham 

formas diferentes. Os mais avançados, segundo análise de Thompson, foram os 

movimentos Owenistas, com a campanha pelas 10 horas de trabalho e o Cartismo. 

Os referidos movimentos tinham uma relação direta com as indústrias têxteis, uma 

vez que os tecelões representavam o maior grupo entre os trabalhadores industriais 

na Inglaterra. De acordo com os dados citados pelo autor, em 1835, havia 800.000 

pessoas que dependiam do tear.  

O Luddismo, para Thompson, era considerado um movimento de conflito com 

transição que, de um lado, olhava para trás, remontando à época dos Tudor e, por 

outro lado, “flui-avante” para a Legislação fabril dos anos seguintes. O autor mostra o 

                                            

61 Idem, 1987:13 
62 Engels, ao descrever a Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, admite que os primeiros 
proletários estavam conectados à manufatura e haviam sido engendrados por ela (...) os operários 
são os filhos primogênitos da Revolução Industrial e formaram o núcleo do movimento trabalhista. 
Engels, F. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Portugal: Ed. Presença, 1976:26. 



retorno aos membros das ”guildas” ao tempo em que foram os primeiros a se 

organizar, com o movimento pelas 10 horas de trabalho, que se apresentava como a 

primeira proposta contra o “laisser-faire”, tentando reaver antigos direitos. Suas 

reivindicações eram referentes ao direito da livre associação, o controle do “suor” 

das mulheres e das meninas e o compromisso dos mestres de obra de encontrar 

trabalho para os trabalhadores. O movimento dos luddistas, inicialmente, desejava 

um retorno ao trabalho artesanal e expressava uma revolta contra a mecanização. 

“O luddismo brotou dessa cultura (...) o mundo e a sociedade de beneficência, da 

cerimônia e do juramento secreto, da petição ao Parlamento, da reunião dos artífices 

(...). Foi a fase de transição em que as águas do sindicalismo auto-confiante, 

representado pelas Leis da Associação, lutavam por irromper e se converter numa 

presença manifesta explícita...63 

Na opinião de Thompsom, a manifestação que deu grande impulso aos 

trabalhadores das fábricas têxteis foram: o movimento owenista e o cartista com 

grande contribuição para a formação da classe operária inglesa. A base das 

reivindicações dos movimentos era: os direitos essenciais, a solidariedade, a greve 

geral, o salário mínimo legal e já começavam a rejeitar qualquer proposta que tivesse 

como suporte a lei de mercado. A respeito dessa questão, Thompson cita uma 

resposta dada por um tecelão de Manchester sobre a conveniência de deixar os 

salários encontrarem naturalmente seu próprio “nível”, o qual responde que não há 

semelhança entre o capital e o trabalho.  

                                            

63 Thompson - Livro II. 1987:179. 



“As duas obstruções entre a natureza do trabalho e do capital (...) são suficientes para 

me convencer de que o trabalho e o capital não poderão nunca ser submetidos, com 

justiça às mesmas leis”64... 

A Revolução Industrial produziu a mercadoria como resultado da 

transformação da natureza, por intermédio do trabalho humano, e os movimentos 

trabalhistas. No dizer de Thompson, entre o período de 1790 e 1830, foi criada, na 

Inglaterra, uma identidade de interesses entre todos esses diversos grupos de 

trabalhadores, contra os interesses de outras classes e o crescimento na 

organização política de sindicatos, sociedades de auxílio mútuo, momentos 

religiosos e educativos e organizações políticas. Daí que, para o autor, o “fazer da 

classe operária é um fato tanto da história política e cultural quanto da econômica”.  

O autor entende que a História da Inglaterra no período do desenvolvimento 

da Revolução Industrial parece a “história de uma guerra civil” e faz uma analogia 

com a Revolução Francesa. 

“No período em que a metade da Europa estava intoxicada e a outra metade 

deslumbrada ante a magia da palavra cidadão, a nação inglesa se encontrava nas 

mãos de homens que encaravam a idéia de cidadania como uma ameaça para a sua 

religião e sua civilização, e que buscavam, deliberadamente, fazer das desigualdades 

da vida a base para o Estado, enfatizando e precipitando a posição dos trabalhadores 

como uma classe subalterna. Por esse motivo, a Revolução Francesa, dividiu o povo 

da França, menos do que a Revolução Industrial Inglesa dividiu o povo da Inglaterra”65.  

                                            

64 Idem 1987: 55. 
65 Thompson – 1987:20. 



O comentário de Thompson refere-se às grandes influências que 

determinaram as condições de vida e de trabalho da classe operária inglesa - o 

aumento da população da Inglaterra, a Revolução Industrial e a contra revolução 

política, ocorrida entre os anos de 1801 e 1832. Contraditoriamente, os industriais 

ingleses, conseguiram ao longo do processo das lutas sociais66, a revogação das 

primeiras legislações que regulavam os salários e as condições de trabalho na 

fábrica, época em que a classe operária foi submetida a uma divisão política e social. 

As relações entre empregados e patrões tornavam-se cada vez mais acirradas. Os 

trabalhadores enfrentavam no cotidiano duas grandes forças: a do empregador e a 

do Estado.  

A ideologia liberal resistia, considerando o princípio da “liberdade”, ou seja, a 

não interferência do legislador em relação ao direito natural da propriedade. O 

estado reprimia as organizações políticas dos trabalhadores, considerando a 

natureza da lei da oferta e da procura. 

O trabalho infantil67, entre aos anos 1780 e 1840, se intensificou, sobretudo o 

trabalho nas minas e nas fábricas têxteis. O tratamento dispensado às crianças era 

de requinte de crueldade. A disciplina das crianças era compartilhada com os pais 

que foram severos. Para Thompson, o trabalho infantil à época foi marcado pela 

                                            

66 Segundo referência Gramsciana, “pode-se excluir a idéia de que por si as crises econômicas 
produzem diretamente eventos fundamentais; elas podem apenas criar circunstâncias mais favoráveis 
para a propagação de certas maneiras de pensar, de colocar e resolver questões que envolvem todo 
o desenvolvimento futuro da vida do Estado. O elemento decisivo em toda a atuação é a força 
permanentemente organizada e antecipadamente predisposta, que se pode avançar quando se 
manifestar uma situação favorável (e só é favorável na medida em que esta força exista e esteja 
carregada de ardor combativo), por isso a tarefa essencial consiste em cuidar, sistematizar 
pacientemente a formação do desenvolvimento da unidade compacta e consciente de si mesmo e 
desta força”. Gramsci, Antonio. Maquiavel, a Política e o Estado Moderno. São Paulo: Civilização 
Brasileira, 1988:54. 
67 As crianças, a partir de quatro anos de idade permaneciam numa jornada longa de trabalho, numa 
tarefa rotineira de enganchar as cordas aos arames. Thompson -1987:207. 



“ruptura com a economia familiar e o abandono do humanismo”. O autor refere-se de 

uma maneira especial à situação do trabalho infantil nas minas de carvão na 

Inglaterra enfocando o “terror e o fatalismo”: 

“uma menina de oito anos que trabalhava treze horas por dia, abrindo e fechando 

alçapões, declarou: ‘tenho que fechá-los no escuro e sinto medo (...)’. Outro 

depoimento de um garoto (...) ‘tenho essa mancha calva na minha cabeça, por ter que 

empurrar os carrinhos de minérios por uma milha e mais (...) os mineiros às vezes me 

batiam, se eu não fosse suficientemente rápido (...)68 “ 

As crianças começavam a trabalhar nas “cardas”69. Nas primeiras décadas do 

século XIX, houve a intensificação e a expansão do trabalho infantil. Na fábrica, as 

condições de disciplina foram impostas, bem como a velocidade e a regularidade da 

jornada. “No final da jornada, elas já estavam adormecidas em pé, com as mãos 

sangrando por causa do atrito com o frio. Seus pais davam-lhes palmadas para 

mantê-las acordadas enquanto os contramestres rodavam com correias”.70 

O salário das crianças era um componente da renda familiar. Além de ser 

importante para a ajuda da manutenção da família, era visto pelos pais como uma 

condição “natural”. O tratamento dispensado às crianças mostra a concepção da 

“filosofia social” da época da industrialização. 

Em relação à condição feminina, apesar de a Revolução Industrial ter gerado 

a possibilidade de inserção das mulheres no mercado de trabalho, mas sob a 

                                            

68 Idem 1987:206. 
69 Thompson, referindo-se às “cardas”, onde pequenas criaturas entre quatro e oito anos de idade 
permaneciam hora após hora na tarefa de enganchar as cardas no arame, com os dedos; até que os 
dedinhos cresciam arqueados e deformados pela repetição do trabalho. 1987: 87 
70 Thompson – 1987:210. 



condição de uma longa e dupla jornada, a condição da moradia era precária, e 

dividida com os filhos. A mortalidade infantil era elevada. As primeiras Sociedades 

Femininas acontecem por volta de 1818 e indicam um grande avanço em relação à 

consciência social dessas mulheres. 

Thompson situa que, entre os anos de 1815 e 1835, foram alicerçados os 

primeiros sinais da ação sindical das trabalhadoras. A inserção das mulheres no 

mercado de trabalho já se fazia sob o signo da dupla jornada. A relação privada e 

pública entre marido e mulher, pais e filhos eram redefinidas. As mulheres, apesar de 

conseguirem a inserção no mercado de trabalho, aumentavam a sua 

responsabilidade com o trabalho externo na fábrica e interno, junto à família. 

O metodismo serviu de suporte religioso para manter uma disciplina de 

trabalho, um tipo de coerção interna. A religião foi usada como álibi para impor 

hábitos “metódicos” e garantiu a boa conduta e a “consciência do valor do caráter”. 

Sua função era capacitar os seres humanos a renunciarem aos seus antigos hábitos 

indisciplinados de trabalho e a se adaptar a uma nova rotina da fábrica mecanizada. 

A doutrina do metodismo pregava a salvação por intermédio do trabalho, 

considerando-o uma virtude. A utilidade do metodismo é evidente. A disciplina 

necessária à fábrica era reforçada por meio dos sermões das igrejas e de outras 

práticas religiosas. 

O autor refere-se também às profecias de Joanna Southcolt, que transmitia 

mensagens do “Senhor”, passadas por intermédio de sua “voz”, que arrebanhava 

multidões em busca da salvação pessoal. Em sua opinião, a influência religiosa de 

Joanna para a classe operária representou o “espírito apocalíptico” na Europa na 

época de Napoleão.  



Assim, os movimentos dos Jacobinos, Metodistas, Cartistas, Luddistas, 

Joannas e algumas das suas derivações como “metodistas jacobinos ou cartistas 

sindicalistas”, entre outros, tiveram grande influência sobre “A formação da Classe 

Operária”, sobretudo na Inglaterra, país onde iniciou a Revolução Industrial. As 

ideologias foram absorvidas mediante os próprios valores da solidariedade, da boa 

vizinhança, da ajuda mútua. Os princípios teológicos referem-se, via de regra, à 

salvação por meio da disciplina do trabalho. 

Realmente, o Metodismo mediou a disciplina do trabalho no período da 

industrialização. As pressões pela disciplina partiam das fábricas, das escolas 

ligadas às paróquias e das Igrejas. Tais instituições serviram de suporte ao novo tipo 

de comportamento, que, por sua vez, expressava a própria dinâmica da sociedade. A 

disciplina se incorporava ao cotidiano dos trabalhadores. A vida privada era 

diretamente afetada pela perda da convivência familiar, do tempo livre, e pelo 

controle do lazer e do desejo. Entre os anos de 1788 e 1830, o trabalhador inglês era 

controlado pelo relógio de ponto e condicionado pelo ritmo da produção. Em relação 

à condição feminina, a questão se exacerbava, a disciplina e o controle se 

efetivavam também por meio do lado moral. 

No processo de consolidação da Revolução Industrial os operários lutavam, 

sobretudo pelo emprego, através das sociedades de auxílio mútuo, difundidas em 

grande parte da Inglaterra. As referidas sociedades representavam uma organização 



que tinha como materialidade as necessidades da classe operária e servia de base 

para a nova organização sindical, a partir das experiências vivenciadas.71 

Das experiências em comum vivenciadas pelos trabalhadores brota a idéia do 

coletivismo. Pode-se dizer que (...) “os valores coletivistas já dominavam em diversas 

comunidades industriais nos primeiros anos do século XIX”72. Para o autor, a 

consciência política do “sujeito coletivo” foi um avanço da Revolução Industrial 

Inglesa. Por volta dos anos de 1830, os trabalhadores se organizaram e 

reivindicaram direitos, por intermédio do owenismo, do luddismo, do cartismo, do 

jacobismo e de outras formas de organização acumulando experiências e 

conhecimentos que se relacionam com conflitos e tensões que resultaram em 

mudanças sociais. 

Nessa linha de entendimento e de acordo com as análises de Thompson, uma 

nova cultura foi construída no processo da Revolução Industrial73 com uma intrincada 

rede de relações pessoais e sociais, assim como novas instituições, novas 

atividades, novos modelos comunitários e nova solidariedade. O processo da Lei de 

Reformas, a partir dos anos de 1830, na Inglaterra, se dava em momento da 

formação de uma consciência de classe. No contexto das reivindicações dos 

“oweristas e cartistas, os trabalhadores lutavam pela conquista do controle social 

                                            

71 Raymond Williams (In: Thompson.1987:316) analisa que, a partir do desenvolvimento da Revolução 
Industrial na Inglaterra, o elemento fundamental foi coexistência de idéias sobre a natureza das 
relações sociais. 
72 Thompson,1987:517. 
73 Marx, no capítulo introdutivo do”18 Brumário”, mostra que a história avança para frente: “Os 
homens fazem a sua própria história, mas não a fazem arbitrariamente nas condições escolhidas por 
eles, mas nas condições dadas diretamente herdadas do passado (...) E o mesmo quando eles 
parecem ocupados em se transformar a si próprios e as coisas, em criar algo completamente novo, é 
precisamente uma época de crises revolucionárias. Marx. K. O 18 Brumário de Luis Bonaparte. 
p. 7/ 8 – 1978. 



sobre suas condições de vida e trabalho”. Diante de suas privações, e das suas 

necessidades, os trabalhadores buscam, a partir de uma organização, forçar a 

construção dos seus direitos74. Ao forçar essa “práxis”, impõe a publicização do 

privado, pressionando a intervenção do Estado sobre as condições de trabalho. 

Diante das circunstâncias, a sociedade torna-se campo de disputa entre os 

grupos sociais que induziram a reorientação do papel do Estado, admitindo-se, a 

partir de então, a figura de um ente coletivo construído pela organização dos 

trabalhadores, forçado por um elenco de mudanças na construção de sua cidadania, 

redefinindo a ordem liberal do seu conteúdo substantivo que, gradualmente, afasta-

se da órbita das relações privadas, para ser pensada como um início de realização 

de funções sociais75. O Estado no liberalismo representa um poder apartado da 

sociedade, portador dos direitos, da lei e da força que pode ser utilizada sempre que 

a estrutura econômica for ameaçada. 

Os Direitos Humanos vivem, no início do século XIX, sua grande crise, desde 

a sua promulgação no século XVIII. A Revolução Industrial agudizava as 

contradições, agravando a situação de penúria da classe trabalhadora. As 

                                            

74 Para Marx, o vínculo social de funda na base material do carecimento: os homens têm necessidade 
de produzir socialmente a sua existência, e toda produção é necessariamente produção social. É 
também, para haver o modo mais imediato no qual a relação social na época moderna se mostra 
como necessária, uma época que aparece como a época do indivíduo, mas, ao mesmo tempo, é a 
época da expansão das relações sociais e, com elas, dos carecimentos. Mas a divisão do trabalho em 
Marx não apresenta simplesmente a sua face teórico-fundamental. É a relação necessária que 
especifica a sociedade moderna como tal é certamente a relação de troca, mas não naquela forma de 
troca simples, que situa todos os sujeitos, para além da divisão de níveis hierárquicos, num único grau 
de disponibilidade humana. O grau dos direitos do homem... Portanto, a ação do Estado não está 
necessariamente, de modo direto a serviço do sistema no qual e pelo qual a burguesia existe como 
classe dominante. (Grundisse: 413). 
75 Assim se explica o paralelo de Gramsci entre O Príncipe de Maquiavel (personalidade excepcional) 
e o “príncipe coletivo”, portanto, da classe operária, de um novo tipo único, capaz de operar hoje no 
sentido da mesma unificação progressiva. Esse “príncipe coletivo” pretende realizar hoje uma unidade 
muito mais profunda das sociedades, suprimindo a anarquia dos meios de produção, dando aos 
homens a possibilidade de uma autêntica libertação, abrindo perspectiva de unificação cultural.  
1988: 147. 



conseqüências sociais dessa revolução foram perversas. Aprofundava a riqueza e o 

poderio econômico da burguesia, exacerbando drasticamente as desigualdades 

sociais. Completava-se o processo de separação entre os proprietários e os 

produtores de mercadoria. 

A classe burguesa se organizava por intermédio do Estado liberal, enquanto 

que os trabalhadores no processo de mobilização e organização, por meio de 

associações profissionais e sindicais com a finalidade de lutar por interesses 

imediatos: salários, jornada de trabalho e reivindicações de cidadania. Movimentos 

eclodiam em toda parte com revoluções, revoltas e greves, o que corresponde ao 

processo de organização da classe dos trabalhadores, como classe fundamental. 

Para Marx e Engels, o processo de emancipação da classe trabalhadora tem que ser 

obra dos próprios trabalhadores. 

“O conjunto das relações de produção, que corresponde ao grau de desenvolvimento 

das forças produtivas materiais, constitui a estrutura econômica da sociedade, base 

concreta sobre a qual se eleva uma estrutura jurídica e política e a qual correspondem 

determinadas formas de consciência social. O modo de reprodução da vida material 

determina o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral”76.  

O medo do avanço do movimento dos trabalhadores levou à união  

das forças mais conservadoras do continente europeu com os liberais. Na França, 

abre-se o caminho para a implantação da Segunda República em 1848. A vitória da 

cidadania política foi aberta com as eleições presidenciais e legislativas com a 

conquista do voto masculino universal. Entretanto, a democracia de massa não 
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estava no horizonte da burguesia liberal francesa, que se sente cada vez mais 

ameaçada pela classe operária, cada vez mais numerosa com a industrialização e 

mais organizada em função dos seus direitos. 

Castel77 mostra que o Estado liberal está reduzido ao papel de policial que 

intervém para controlar e reprimir as manifestações sociais, como foi em junho de 

1848, na Comuna de Paris. O advento do “Estado Social representa uma abertura de 

espaço para mediações dando um outro sentido ao social”. O autor defende a 

intervenção do Estado e faz uma referência à contradição na França, com a 

instauração da III República, onde a regulação social oscila entre a proteção pública 

e o direito de propriedade, afirmando a hegemonia da burguesia liberal. 

O Estado no Capitalismo aparece como expressão do interesse comum, da 

lei, da segurança pública. Segundo Marx, os trabalhadores aceitam a dominação 

porque não a percebem como tal, pois o Estado moderno é um poder distante, 

separado, invisível e impessoal. O capitalismo produziu o trabalhador “livre”, 

restando-lhe apenas, a liberdade de vender a força de trabalho, convencido de que o 

“contrato” de trabalho torna o salário legal, legítimo e justo.  

A Revolução Industrial marca o fortalecimento do operário fabril, urbano, 

econômica e juridicamente “livre”: 

“A instituição do livre acesso ao trabalho é, sem dúvida, uma revolução jurídica tão 

importante como a Revolução Industrial de que, aliás é o contraponto. Quebra as 

formas seculares de organização dos ofícios e faz do trabalho forçado uma 

sobrevivência bárbara. A promoção do livre acesso ao trabalho fechou, assim, um 
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longo ciclo de transformações conflitivas, pondo fim aos entraves que impediram o 

advento de uma condição salarial78”.  

O trabalho livre, a partir de então, será um tipo de mercadoria regida pela lei 

da oferta e da procura, que se efetiva mediante um contrato em que se define a 

questão do salário. Para sustentar a relação de desigualdade produzida pelas novas 

relações de trabalho, a ideologia burguesa confere ao trabalho “livre” uma dimensão 

ética, tornando-o um dever social e moral. A classe operária fez do direito do 

trabalho uma de suas reivindicações sociais. Essa dimensão ética do trabalho 

tornava suspeita a pobreza e a miséria, não sendo de estranhar que, para a nova 

realidade, elas passaram a integrar a figura do mundo da “(des)razão”. À medida que 

o trabalho assalariado passava a ser condição do novo modo de produção 

capitalista, com o qual a burguesia se identificou, a ociosidade era vista como um 

mal social, causa da pobreza e da miséria. Retira-se do modo de produção qualquer 

responsabilidade da existência da pobreza e da miséria, culpabilizando os próprios 

indivíduos. 

Se a pobreza sempre existiu, o capitalismo industrial conferiu-lhe novo 

significado, percebido pela burguesia como problema social. Duas razões 

simplificavam essa questão: a primeira é que a pobreza constituía um componente 

da condição operária; a segunda é que ela representava, por isso mesmo, um fator 

de instabilidade permanente da ordem econômica burguesa. Todavia, o capitalismo 

industrial institui também condições próprias de convivência coletiva no local de 

moradia, nas fábricas, nas empresas comerciais, permitindo aos trabalhadores, 

através do cotidiano das suas práticas, perceberem a existência de classes sociais. 
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A ideologia que fala de liberdade não permitiu acesso universal à educação, à 

moradia, ao vestuário e ao transporte, tampouco permitiu definir a jornada de 

trabalho e condições dignas de vida. 

Na França, em 1864, o direito de organização foi conquistado por lei, que 

autorizava as organizações operárias, legalizava as greves e teve uma importância 

decisiva para o reconhecimento desse coletivo. Em seguida, aconteceu na Rússia, 

em Viena, na Itália, o que obrigou o Estado, naquele momento, a renunciar a toda 

força policial contra as manifestações da categoria dos trabalhadores.  

Os avanços e os retrocessos, em relação à organização operária no sentido 

de reivindicar direito79, vão ser repetidos em outros países, na esteira do avanço da 

Revolução Industrial e da estruturação das classes fundamentais. As conquistas 

decorrentes não devem ser consideradas definitivas, tampouco permanentes, 

enquanto permanecer o antagonismo entre as classes sociais. 

                                            

79 “Porque direito ao trabalho é, no sentido burguês, um contra-senso, um desejo mísero e piedoso; 
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Direito do Trabalho está a Insurreição de Julho”. (Marx, 1986:225-226). 



2.2 ESTADO MODERNO E SOCIEDADE CIVIL 

2.2.1 SOCIEDADE CIVIL / ESPAÇO DE HEGEMONIA 

 

Um dos temas que aparece com maior insistência no pensamento de Gramsci 

é o da sociedade civil. Nele confluem, aumentando a sua importância, muitos outros 

temas como Estado ampliado, hegemonia, democracia de massa, revolução passiva, 

guerra de posição, vontade coletiva e tantos outros que, de uma certa maneira, 

vincula-se sempre a esse conceito ordenador aglutinante. 

Do Ordini Nuovo aos Quaderni, quaisquer que tenham sido os 

enriquecimentos devidos à busca de uma nova estratégia da revolução no Ocidente, 

o pensamento político de Gramsci apresenta uma constância singular, isto é, “a 

transformação da classe operária em classe hegemônica dirigente, e o seu se tornar 

Estado”,80 depende inteiramente de sua capacidade de desenvolver uma nova práxis 

política dessimétrica em relação à das classes dominantes, por uma simples razão, 

que não é essencialmente ideológica, mas que depende das respectivas posições 

das classes em relação ao Estado e aos processos históricos de transição.  

É por demais conhecida a polêmica estabelecida em relação ao entendimento 

das categorias gramscianas “hegemonia”81 e “sociedade civil” no pensamento do 

autor. Assim, para Gramsci, as exigências históricas da construção da “hegemonia” 

                                            

80 Gramsci, 1978:124. 
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reorganizou-se no sentido de uma penetração cada vez mais maciça no campo da sociedade civil, de 
uma busca de consenso para evitar a guerra de movimento. (A. Gramsci, A Política e História em 
Gramsci, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1988:74. 



pelas classes subalternas, como estratégia revolucionária, redefinem o lugar da 

cultura como condição necessária ao processo de “emancipação” dessa classe, da 

qual faz parte a luta pela constituição e o reordenamento das relações de força e a 

conquista do espaço público. Faz parte desse processo um conjunto de elementos 

políticos, ideológicos e de estratégias, para a construção de uma nova sociabilidade 

pelas referidas classes.  

A organização da cultura pelas classes subalternas, a partir dos pressupostos 

gramscianos, apresenta-se como constituinte do movimento real da história 

entendida como atividade prática, na qual se unificam estrutura e superestrutura, 

vontade e condições objetivas, passado e futuro. A elaboração de uma “nova cultura” 

corresponde à constituição de um “terreno para um desenvolvimento interior da ‘vontade 

coletiva’ nacional e popular, no sentido de alcançar uma forma superior e total de civilização 

moderna”82. 

Gramsci entende que a compreensão crítica da realidade é conquistada por 

meio de um processo de luta de “hegemonias” políticas de direções antitéticas, 

primeiro no campo da ética, em seguida da política, atingindo, finalmente, uma 

concepção superior do real, que representa a consciência política de pertencimento 

a uma determinada hegemonia. Isso implica uma determinação “do desenvolvimento 

do conceito de hegemonia para além do progresso - político prático, para o 

progresso filosófico, já que estão implícitos os elementos de uma unidade intelectual 
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e uma ética adequada à concepção do real que superou o senso comum torna-se 

crítica, mesmo que dentro de limites ainda restritos”83. 

Para Gramsci, não há situação histórica que não possa ser mudada pela ação 

organizada dos homens livres e conscientes, considerando “que a força imanente da 

história é a liberdade” e a sua expressão se concretiza mediante a vontade 

associativa dos homens, a capacidade de conduzir a política de determinados 

grupos organizados, que, por meio de diferentes formas de interesses sociais, 

sabem construir uma hegemonia capaz de “afirmar” uma determinada “direção”. 

A passagem do reino “necessidade” para a “liberdade”, segundo Gramsci, visa 

criar condições para que as classes trabalhadoras possam sair da submissão e, ao 

desenvolver as forças da sua subjetividade, chegar a uma nova sociedade 

construída democraticamente com a participação de todos e a autodeterminação.  

Semeraro assim definiu a perspectiva da liberdade na concepção superadora 

de Gramsci em relação à teoria liberal: 

“A liberdade é a criatividade, portanto, em Gramsci não ficam dentro de horizontes 

‘abstratos’. A ruptura com o capitalismo, portanto, não ocorre fora da fábrica (...) No 

interior desse processo, passando pelo inevitável exercício da ‘mecanização’ e da 

dolorosa adaptação, os trabalhadores chegam a adquirir ‘uma segunda natureza‘ a 

liberar aquelas capacidades vitais que criam as condições para a passagem do mundo 

da ‘necessidade’ para o mundo da ‘liberdade’ (...) Quando examina o projeto faz notar 

                                            

83 Gramsci. 2004:104 



que, ao lado da explosão da consciência e da liberdade individual, foram lançadas as 

premissas da revolução social e da emancipação das massas”.84 

Com esse projeto, o autor reconhece a importância da modernização do 

trabalho industrial. Busca um caminho alternativo para o liberalismo, defende o 

desenvolvimento da tecnologia e da produção, chamando a atenção para o caso 

italiano em que os “próprios operários foram portadores das mais modernas 

exigências industriais e a seu modo as confirmou fortemente”85. A ruptura com o 

capitalismo, portanto, não ocorre “fora da fábrica”. 

Semeraro acredita que Gramsci tinha clareza de que, no interior do processo 

de mecanização, apesar da dolorosa adaptação, os trabalhadores das fábricas 

chegavam a adquirir uma “segunda natureza” e a liberar, conseqüentemente, as 

capacidades que alicerçaram as condições para a passagem do “mundo da 

necessidade” para o da “liberdade”. Na concepção do autor, o trabalho não podia ser 

visto na perspectiva do isolamento do indivíduo, mas, sobretudo, mediante uma 

manifestação coletiva. 

Gramsci compreende que, no centro das contradições da sociedade industrial, 

os trabalhadores, no rigor da disciplina fabril, conseguem se organizar, conquistar 

uma consciência crítica,  

“isto é, a transformação da classe operária em classe hegemônica dirigente(..). A 

unidade histórica das classes dirigentes ocorre no Estado e a sua história é 

essencialmente a história dos Estados e dos grupos de Estados. Certamente isto 

ocorre potencialmente em relação à classe operária, e as classes subalternas não são 
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unificadas nem podem ser unificadas enquanto não se tornarem Estado”(...), mas a 

autonomia delas jamais se completa, está em nós de se completar num processo 

permanente de ‘recomposição’ política das alianças, radicadas na construção de uma 

’nova relação’ entre produção e política” (...) vimos que a classe dominante parte do 

Estado, a classe operária parte antes de tudo da sociedade econômica e da sociedade 

civil”86 

Para o autor, assim se expressa a estratégia dos “conselhos de fábrica” dos 

anos de 1919 e 1920, na Itália, por meio de uma dupla estratégia que visava ao 

mesmo tempo, construir, a partir da fábrica, formas de democracia operária, capazes 

de reunificar o conjunto da classe operária e de contribuir para a sua autonomia e, a 

partir dessas formas democráticas, resolver as crises da Sociedade e do Estado 

parlamentar em proveito de um outro Estado: o dos operários e o dos camponeses. 

Gramsci refere-se sempre ao conceito político de produção:  

“Para a produção é muito mais importante a constituição política do Estado que a 

modificação de um processo técnico ou de trabalho”. A ‘hegemonia’ nasce da fábrica e 

se articula na complexa trama da sociedade civil”.87 

Semeraro situa a ligação entre a produção, sociedade civil e Estado; 

considerando que, a partir do modo de produção capitalista, se desenvolveram as 

ideologias e as expressões culturais. Conseqüentemente, a transformação da 

sociedade não pode ocorrer fora desse universo, ou seja, os avanços científicos, 

tecnológicos e culturais que o sistema capitalista introduz.  
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“Não é dos grupos sociais ‘condenados’ pela nova ordem que se pode esperar a 

reconstrução, mas por aqueles que estão criando, na imposição e com o próprio sofrimento, 

as bases materiais dessa nova ordem. Eles ‘devem’ encontrar o sistema de vida ’original’ e 

‘não’ de marca americana, para transformar em ‘liberdade’ o que hoje é ‘necessidade’88”. 

O enfrentamento da polêmica em relação ao entendimento das categorias 

hegemonia e sociedade civil, presentes no nexo da organização da cultura e o 

movimento real da história, como atividade prática, coloca-se como uma exigência 

para encaminhar esse estudo sob o entendimento da função da sociedade civil tem 

como terreno surpreendente e aberto a determinação dos homens, que podem criar 

formas de democracia e de participação das massas, valorizando as suas iniciativas. 

Nessa visão dialética entre “necessidade e liberdade”, são referidas as diversas 

possibilidades à atividade humana; tendo em vista o protagonismo das massas e 

uma concepção hegemônica da política. 

Desse modo, neste estudo, a demarcação e a análise do processo de 

formação de uma hegemonia, sustenta-se numa base teórica centrada no processo 

de hegemonia das classes trabalhadoras que querem chegar às transformações 

econômicas e sociais fundamentais para a construção de uma democracia de 

massa.  

No processo de formação da nova hegemonia, Gramsci mostra que devem 

ser instauradas relações pedagógicas, possibilitando a abertura de canais para a 

saída da submissão. No eixo da preocupação do autor, está a preocupação com a 

consciência dos homens, com o espírito crítico, com a direção política, com a 
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capacidade de organização e a possibilidade das “massas” na conquista do Bem 

Estar Social e da dignidade humana. Gramsci pensa a sociedade a partir do sujeito 

fundamental que é classe operária, protagonista como corpo unitário do seu tempo 

histórico, com o papel político por intermédio da direção dos conselhos de fábrica, 

dos sindicatos, da organização do partido político, componentes essenciais da 

sociedade civil. Na perspectiva apontada, a organização dos trabalhadores, 

vinculada a um processo de classe, funda uma nova cultura com uma nova 

sociabilidade. 

No pensamento de Gramsci, a construção da hegemonia pelas classes 

populares, como exigência histórica, redefiniu o lugar da cultura, condição 

necessária à emancipação política ideológica. O autor escreveu que, para isso, deve 

haver “qualidades” de “paciência” e de “criatividade”. 

Sob esse ângulo de análise, a vontade coletiva é entendida como expressão 

de um processo de reforma intelectual e moral desenvolvido pelas classes 

subalternas e refere-se à “consciência atuante de uma necessidade histórica como 

protagonista de um drama real e efetivo”89. Realmente, as condições históricas que 

caracterizaram a Europa nos anos do pós-guerra90 mudaram significativamente. 

Revelavam para o autor a insuficiência da “coerção” do Estado e a necessidade da 

construção de uma hegemonia política. A estratégia da “guerra de posição”, 

construída pelas lutas operárias, deslocava o eixo para o terreno da sociedade civil. 
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O Estado, força91 em crise, precisava considerar a expansão da sociedade civil. 

Gramsci imprimiu uma marca de eticidade ao Estado de Direito Moderno, daí decorre 

o poder de assimilar a sociedade civil, elevando o seu nível cultural e transformando 

o próprio Estado em educador. 

“Assim, importa considerar que a hegemonia não é a incorporação passiva das 

massas ao Estado, mas, sim, a assimilação de iniciativas que enaltecem a capacidade 

subjetiva e participação dos ‘sujeitos coletivos’”. Diferente, portanto, do Estado Liberal, 

que na verdade representa a ‘condição preliminar’ de qualquer atividade econômica 

coletiva, é um elemento de mercado, e até mesmo, o próprio mercado, a própria 

expressão político-jurídico pelo qual uma mercadoria - o trabalho - é permanentemente 

desvalorizada”.92 

Em relação à “filosofia da práxis”93, deveria, em princípio, superar a 

mediaticidade da vida prática, para atingir estágios mais complexos, decorrentes do 

próprio movimento das lutas sociais, sedimentando a criação de uma nova cultura 

que se desenvolvera com ampliação das relações sociais. O autor entende que: 

“Criar uma nova cultura não significa apenas fazer individualmente descobertas 

originais, significa também, e sobretudo, difundir criticamente unidades já 

‘descobertas’, ‘socializá-las’, por assim dizer; e portanto, transformá-las em base de 

                                            

91 No Oriente, o Estado era tudo, a sociedade civil era frágil e gelatinosa; no Ocidente, havia entre o 
Estado e a sociedade civil uma justa relação e, em qualquer abalo do Estado, imediatamente 
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ações vitais, em elemento de coordenação e de ordem intelectual e moral. O fato de 

que uma multidão de homens seja conduzido a pensar coerentemente e de maneira 

unitária a realidade é um fato ‘filosófico’ bem mais importante e “original” do que a 

descoberta, por parte de um gênio filosófico, de uma nova verdade que permaneça 

como patrimônio de pequenos grupos intelectuais”94.  

Em Gramsci, a sociedade civil se identifica com o movimento da 

superestrutura com dois grandes planos estruturais: “o conjunto de organismos 

privados e a sociedade política ou Estado. “Por Estado deve entender não somente 

o aparelho governamental, mas também o aparelho privado de hegemonia ou 

sociedade civil”.95 Mediante a colocação dos “organismos privados”, o conceito de 

sociedade civil se vê definido por uma dupla rede que expressa o seu 

funcionamento. Inicialmente, fala-se das sociedades capitalistas referindo-se às 

condições de vida naturais, ou seja, ao sistema privado de produção. Em seguida, 

expressam-se os aparelhos ideológicos e culturais de hegemonia, ou seja, o aspecto 

do Estado como educador e, neste sentido, escreve Gramsci: 

“O fato da hegemonia pressupõe indubitavelmente que se leve em conta interesses e 

grupos sobre os quais a hegemonia se exerce, que se forma um certo equilíbrio de 

compromisso, isto é, que o grupo dirigente faça sacrifício da ordem econômica 

coorporativa, mas que tais sacrifícios e tal compromisso não podem dizer respeito ao 

essencial. Porque, se a hegemonia é ético-política, ela não deixa de ser econômica, 
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ela não pode deixar de ter seu fundamento na função decisiva que o grupo dirigente 

exerce nos setores decisivos da produção”96.  

Gramsci relaciona a noção de hegemonia à democracia como relação 

orgânica entre governantes e governados e, para tanto, coloca questões 

significativas referindo-se à ampliação do Estado e explora um elemento novo do 

“príncipe coletivo”97 do partido político em suas relações com o Estado. Em um 

sistema hegemônico, as relações entre dirigentes e dirigidos são democráticas, na 

medida em que o desenvolvimento econômico, e, portanto, a legislação “que o 

exprime, favorece a passagem molecular dos grupos dirigidos aos grupos dirigentes 

(...) trata-se aí do conceito mais realista de democracia”.98 

Gramsci refere-se ao significado do “Estado ampliado” numa transição 

histórica, considerando que a ampliação do Estado pode realizar-se na base, sob 

forma de democracia de massa e refere-se que tal “ampliação” é uma condição 

necessária para a “socialização da política” e para uma valorização do social. Para 

tanto, diz o autor, ser necessário a classe operária conquistar a “hegemonia” por 

meio da “guerra de posição”.  

“A teoria da ‘guerra de posição’ envolve os modos estruturações positivas dentro do 

capitalismo a partir de uma transformação de papéis sociais, como também uma 

modificação das formas de poder e da política, das relações orgânicas entre ‘dirigentes 

e dirigidos’, ‘governantes e governados’ e de todas as coisas ligadas às necessidades 

                                            

96 Ibid - Gramsci In: Buci-Glucksmann, 1980:100. 

97 Assim se explica o “príncipe coletivo” ou partido da classe operária de um novo tipo, capaz de 
operar no sentido da unificação progressiva (...) este “príncipe coletivo” pretende realizar hoje uma 
unidade muito mais profunda da sociedade, dando aos homens a possibilidade de uma autêntica 
libertação, abrindo a perspectiva de unificação cultural de todo o gênero humano. Gramsci, 1978: 256, 
257. 
98 Buci-Glucksmann, 1980:238 



de uma revolução cultural como diminuição de uma nova prática estatal e de um novo 

tipo de Estado”99. 

Conforme assinala Umberto Cerrani, a guerra de posição é uma nova 

estratégia defensiva da classe operária no Ocidente, capaz de assumir a 

complexidade dos processos de penetração do Estado na economia, fazendo da 

conquista da sociedade civil o pressuposto do Estado, tendo como sustentação as 

relações entre a reorganização das forças produtivas e as formas da política. 

A estratégia de “guerra de posição” se baseia em todo o “sistema organizativo 

industrial”. Nessas condições a própria fábrica torna-se o lugar de reunificação do 

social e do político. A política impõe à classe operária um terreno relativamente novo: 

o da democracia, como forma das lutas sociais e de transição. 

Gramsci estava convencido de que a “racionalização” e a valorização da 

economia programada não eram somente expressões da economia, mas 

expressavam uma nova linguagem das complexas superestruturas que o mundo 

ocidental vinha recompondo no âmbito do direito da cultura e da concepção do 

Estado. Portanto, precisava lançar mão da “guerra de posição”. O autor delineia uma 

concepção nova da política, fundamentada sobre a concepção de hegemonia no 

Ocidente, compreendida como sinônimo de modernidade, de racionalidade, de 

progresso científico de sociedade plural e de espírito crítico. 

Motivo pelo qual, a existência de uma “justa relação” entre “sociedade civil” e 

“sociedade política” no ocidente pressupõe uma complexidade das formas da 

política, uma nova delimitação do espaço político para a classe operária. Seria a 

                                            

99 Cerrani, 1978:135. 



construção da possibilidade da intervenção do Estado na economia e na sociedade. 

Por meio da contradição e da complexidade da sociedade civil100, seria possível o 

desenvolvimento de uma nova “práxis política”, “assimétrica” a das classes 

dominantes. 

Para se chegar ao resultado desejado, será necessária uma organização da 

classe operária, uma consciência crítica e revolucionária das “massas”, bem como 

uma reelaboração da filosofia da práxis, a valorização da iniciativa social, da 

liberdade e da subjetividade desses novos personagens que visam à construção de 

uma sociedade mais participativa, mais orgânica, tendo como sustentação os 

fundamentos da hegemonia popular.  

Assim, para Gramsci, “a expansão desse novo tipo de sociedade civil compreende: 

(...) organismos privados e voluntários como os partidos, as diversas organizações sociais, 

os meios de comunicação, as escolas, as igrejas, as empresas, que se caracterizam pela 

elaboração das ideologias e dos valores simbólicos que visam a uma determinada 

direção”.101 

Sobre o Estado, Gramsci entende:  

“(...)as instituições mais públicas, como o governo, a burocracia, as forças armadas, o 

sistema judiciário, o tesouro público, ou seja, o conjunto de elementos onde se 

concentra o monopólio legal da violência e da dominação”102. 

                                            

100 Semeraro acredita que a sociedade civil constitui o novo e amplo universo social, estruturalmente 
complexo e resistente às irrupções catastróficas e repentinas e se constitui como “sistema” das 
tendências da guerra moderna. Semeraro: 2001:66. 
101 Semeraro, 2001:74. 
102 Idem. 



Entre as duas esferas, “sociedade política” e “sociedade civil”, existe para o 

autor uma união, vez que: “A supremacia de um grupo social se manifesta de duas 

maneiras como ‘dominação’ e como ’direção’ intelectual e moral. Um grupo social é 

dominante dos adversários a “liquidar” ou “submeter” também, com a força armada; 

e é dirigente dos grupos afins ou aliados.103 

Como já nos referimos, a compreensão da noção ampliada de Estado (Estado 

= Sociedade Política + Sociedade Civil) leva Gramsci a compreender o significado 

sobre o Estado Moderno, não exclusivamente como um “aparelho burocrático 

coercitivo”, mas, também, a “multiplicidade dos organismos” da “sociedade civil”, 

onde se manifestam a livre iniciativa dos cidadãos, seus interesses, suas 

organizações, sua cultura e valores, e onde praticamente se enraízam as bases da 

sociedade.  

O Estado Moderno assim compreendido se apresenta como um “híbrido”, com 

a composição de elementos políticos e sociais e não unicamente como aparato 

coercitivo e sim, com a força das instituições e com a liberdade expressa pelos 

organismos privados. Aparece em Gramsci a função de que a “sociedade civil” tem o 

aparato do Estado “como lugar onde se decide a hegemonia, onde se confrontam 

diversos projetos da sociedade e até prevalecer um que estabeleça a direção geral 

na economia, na política e na cultura”104.  

                                            

103 Idem. 

 
104 “As grandes massas se afastaram das ideologias tradicionais, não acreditavam mais no que antes 
acreditavam(...). A crise consiste no fato de que o velho morre e o novo custa a nascer”. (Gramsci, 
1977:311). 



Nessa linha de entendimento, de acordo com as análises de Gramsci, é no 

centro das contradições da sociedade industrial, ao orientar socialmente a produção, 

que os trabalhadores passam a desenvolver potencialidades capazes de delinear 

uma nova sociabilidade, inaugurando a organização de sujeitos sociais. A dinâmica 

do “moderno príncipe” consiste em nascer e morrer no projeto programa de 

transformar e elevar as massas, o povo todo, à condição de “sociedade civil”, 

destruindo todas as formas de “subalternidade”, de exclusão e, promovendo sua 

nova hegemonia105 o trabalho põe a possibilidade de se converter num ente coletivo, 

numa categoria social... “Remete a exigência de uma nova função da produção 

funcionando a fábrica como aparato econômico e matriz de relações sociais”.106 

No que se refere ao nascimento dos direitos sociais, o marco foi a Revolução 

Industrial e as conseqüências sociais dela decorrentes: a organização da classe 

operária e o fortalecimento das lutas sociais, que avançam no sentido de conseguir 

condições dignas de vida, estabelecendo-se como organizações civis, rompendo 

com os elos substantivos da ordem liberal e da lei de mercado. O suporte da ruptura 

estaria no papel da classe operária, corpo unitário do seu tempo histórico e na 

capacidade política de fundar uma nova categoria de direitos que desestabilizasse 

os princípios substantivos do liberalismo clássico, a partir das circunstâncias 

sombrias desencadeadas pela Revolução Industrial. 

Esse movimento deve ser entendido, a partir das tendências da organização 

da classe trabalhadora nos países centrais. O suporte teórico conceitual para 

                                            

105 Em Gramsci, a noção do “direito” não se apoiava na concepção do Jusnaturalismo de uma lei 
natural como idéia da razão, mas sempre como resultado de conquistas em ato no partido, nos 
sindicatos, nas organizações que promovem as classes. (Gramsci, 1978: 54). 
106 Gramsci, 1978:410. 

 



explicar a questão da contradição da sociedade capitalista depende da recuperação 

dos postulados liberais, por meio da análise crítica do Jusnaturalismo Moderno, da 

Carta de Declaração dos Direitos do Homem, da Revolução Francesa e da 

Revolução Industrial e das alterações decorrentes no século XIX, nos países de 

capitalismo clássico e mais tardiamente no Brasil. 

A partir do final do século XIX, acentua-se a ampliação dos Direitos de 

cidadania para os não proprietários, processo que forçou o liberalismo a incorporar a 

questão da democracia sob a pressão dos movimentos trabalhistas107. Esses 

movimentos atuavam, sobretudo, na área social, produzindo um conjunto de 

transformações que induziram a intervenção do Estado no mercado de trabalho por 

meio da criação do direito do trabalho. Nesse entendimento, a inovação atingia a 

zona sensível da ordem liberal do contrato individual, admitindo-se no mercado a 

figura de um ente coletivo, substituindo o direito do indivíduo pelo direito social da 

organização coletiva108.  

Essa concepção informa que o direito formal nasce com o liberalismo, que 

toma o significado da mercantilização das relações sociais. Entretanto, a “igualdade 

formal” a todos estendida não decorre de uma “igualdade real”. A sociedade 

moderna iguala os desiguais, mediante a dimensão do direito formal: “todos são 

iguais perante a lei”. Funda-se e garante-se a autonomia do indivíduo como sujeito 

                                            

107 De fato, “a força imanente da história é a liberdade” e a sua expressão se manifesta 
concretamente na vontade associativa dos homens e na capacidade de determinação política de 
grupos organizados que em meio a uma multiplicidade de interesses, sabem construir uma 
”hegemonia” capaz de afirmar uma “direção”. Semeraro, 2001:18. 
108 Para Gramsci, a concepção da democracia amadureceu no âmbito das lutas populares, adquirindo 
o sentido de participação e exercício popular do poder. Mesmo que a liberdade dos indivíduos e as 
instituições democráticas sejam presentes não garantem, por si só, a excelência da democracia. 
Gramsci, 1977:333. 



de direito. O indivíduo é o indivíduo mercantil. O momento de passagem se efetiva 

quando a sociedade civil recupera a política e pressiona o Estado. A intervenção se 

traduz por intermédio da prestação de serviços públicos, da institucionalização dos 

direitos sociais, da criação e ampliação de políticas sociais públicas. 

O processo de ampliação da esfera pública com a intervenção do Estado na 

área social reduz a distância do Liberalismo. Em decorrência, sedimenta uma 

regulamentação jurídica por intermédio de uma legislação social. Na raiz desse 

direito, está a ruptura com o contratualismo liberal, um contrato entre indivíduos 

“livres” e “iguais”. A partir de então, funda-se um direito desigual para sujeitos iguais. 

Os Direitos sociais são decorrentes de uma organização da classe trabalhadora109 

que exige uma intervenção do Estado para sua institucionalização. As necessidades 

sociais, a partir de então, postas sob a intervenção do poder público, interferem na 

estrutura, conciliando interesses em princípio antagônicos da burguesia e dos 

trabalhadores. 

Desse modo e sob o ponto de vista do padrão fordista, estava a possibilidade 

para a classe trabalhadora de vincular-se ao processo de organização como classe, 

no movimento mais amplo da concretização de sua hegemonia na sociedade. A essa 

classe impõem-se, ao mesmo tempo, a garantia do meio de sua reprodução natural, 

o desenvolvimento físico e intelectual, bem como a recomposição como força 

política. As transformações advindas criaram a possibilidade de uma reconstrução 

dos trabalhadores, por meio da expressão sociedade civil, o novo universo social, 

complexo e contraditório. 

                                            

109 A “vontade coletiva” é expressão de um processo de reforma intelectual e moral desenvolvido 
pelas classes subalternas. (Gramsci, 1978:152). 



A expressão maior dessa relação construída, histórica e socialmente, entre os 

sujeitos coletivos por intermédio de suas organizações e do Estado é o “Pacto 

Fordista Keynesiano” nos meados do século XX - Pós Segunda Guerra Mundial. A 

redefinição do contrato social original entre o Estado e Sociedade Civil expressou um 

“novo pacto” entre as classes sociais, sustentado pela Social Democracia no 

continente europeu. 

Os direitos sociais instituídos nos termos do novo pacto social não 

representam apenas uma concessão do capital ao trabalho organizado, mas, no 

nosso entendimento, tem um caráter revolucionário, traduzindo conquistas ainda que 

nos limites do estado capitalista. O estado de bem estar social, apesar de não ter 

alcançado a construção de suas plenas possibilidades, nem ter sido mundializado, 

referenciou a experiência de reformas da Social Democracia Européia e abriu um 

campo de possibilidades na área da força de trabalho, inserindo essa reprodução na 

esfera do direito ao serviço público estatal. 

Frente a essas considerações, é importante destacar que o movimento dos 

trabalhadores, embora se expressando e legitimando-se no marco da 

institucionalidade do Estado Capitalista, ofereceu, ao mesmo tempo, os principais 

pilares de legitimação do Bem Estar, pois os seus órgãos representativos 

viabilizaram uma influência sobre a destinação dos gastos públicos, sobre a política 

distributiva e sobre a utilização dos recursos públicos nacionais. Não resta dúvida 

quanto aos avanços sociais e políticos que se processam na reorientação desse 

novo “pacto social” decorrente das formas e condições de participação dos sujeitos 

coletivos na utilização dos recursos públicos. 



Os “anos dourados” da política social, no Pós Segunda Guerra Mundial, em 

relação à conquista dos direitos sociais, foram palco de lutas sindicais operárias pela 

sedimentação de uma legislação social larga no Estado ampliado110 com orientação 

para institucionalização das políticas públicas: Emprego e Renda, Saúde, Educação, 

Cultura e Lazer, Saneamento Básico, Transporte Público, base da consolidação do 

“Welfare State”, como sustentação da cultura do Bem Estar Social.  

A democratização da sociedade capitalista, tendo como um dos pilares a 

“democracia de massa”, permitiu a construção de um espaço público para 

reorganização dos sindicatos, dos partidos políticos e outras formas de organização.  

As potencialidades das lutas pelos direitos sociais e a sua conversão em 

políticas públicas projetaram, no nosso entendimento, a possibilidade de transformar 

a história dos indivíduos, além de revelar a existência das desigualdades sociais da 

pobreza, da miséria e da privação dos direitos, enfim expor a situação de penúria da 

classe trabalhadora.  

No processo de construção da organização da classe operária111 e no 

exercício das lutas sociais, Giovanini Semeraro112 faz uma apreciação, procurando 

explicar como Gramsci entende a Democracia, como um espaço público onde são 

travadas as lutas pelas conquistas sociais, que, entre outras questões, delimita o 

                                            

110 Gramsci elabora a tese do Estado integral, em contraposição ao economicismo e ao liberalismo. 
111 Segundo a referência gramsciana, pode-se excluir a idéia de que, por si só, as crises econômicas 
produzem diretamente verdades fundamentais; elas podem criar circunstâncias mais favoráveis para 
a propagação de certas maneiras de pensar, de colocar e resolver questões que envolvem todo o 
desenvolvimento futuro da vida do Estado. O elemento decisivo em toda a situação é a força 
permanente organizada e antecipadamente predisposta que se pode avançar quando se manifestar 
uma situação favorável (e só é favorável na medida em que essa força exista e esteja carregada de 
ardor combativo). Por isso a tarefa essencial consiste em cuidar sistemática e pacientemente da 
formação do desenvolvimento da unidade compacta e coexistente de si mesmo. (loc cit, 1978: 54). 
112 Semeraro 2001:202. 



poder do Estado coercitivo. Aprecia, por esse viés, que a organização da classe 

trabalhadora foi historicamente capaz de provocar a “desindividualização“, rompendo 

o elo substantivo da teoria liberal, inscrevendo os operários em regimes iguais, 

convenções coletivas, regulamentações públicas do direito do trabalho e de proteção 

social enfim, a institucionalização social por meio das Constituições dos Estados 

Nacionais.  

No Brasil, o debate em torno dos Direitos sociais é uma tarefa complexa que 

exige do pesquisador uma análise de política comparada, tendo como referência o 

clássico do capitalismo no que se refere, sobretudo, à Revolução Francesa e à 

Revolução Industrial, com o devido cuidado de desvendar a singularidade do caso 

brasileiro, a modernização do capitalismo, as dificuldades do liberalismo e a 

influência do “Welfare State” no contexto brasileiro, a organização social e política 

dos trabalhadores e o enfrentamento da questão social pelo Estado Nacional. 



2.3 A REGULAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS PARA TODOS 

 

Os direitos sociais nascem das conseqüências sombrias da Revolução 

Industrial. Representa a consciência histórica que a classe trabalhadora tem de suas 

necessidades no século XIX e foram construídos socialmente pelos homens. Existe 

um sentido histórico social na construção desses direitos e uma relação direta com 

as mudanças advindas do processo de industrialização e modernização do 

capitalismo. Os direitos sociais afirmam-se, pois, num determinado contexto social, a 

partir das necessidades sociais e do processo de organização da classe 

trabalhadora113. 

Portanto, os direitos sociais têm uma natureza histórica. Emergem das lutas 

sociais dos trabalhadores na busca de transformar as suas necessidade. São direitos 

históricos que expressam as novas exigências sociais, provocadas pelas 

transformações das condições econômicas, sociais e políticas, que se manifestam 

no processo de mudanças das relações sociais e da organização da vida dos 

homens, criando também novas necessidades. 

Assim, os direitos sociais são resultado das lutas sociais dos trabalhadores 

contra a ortodoxia do liberalismo, impondo limites à ordem privada. Aparecem na 

segunda metade do século XIX e denunciam a forma mercantil do contrato liberal. 

Os direitos sociais brotam como fruto de uma ação coletiva, afirmando-se como um 

direito de natureza pública. Impõem-se através de um movimento da pressão 

                                            

113Durante todo século XIX, à medida que se desenvolve o capitalismo industrial, as classes 
populares se tornam uma classe social de perfil muito bem definido: “os proletários ou trabalhadores 
industriais (...) ressurgem periodicamente em lutas por melhores condições de vida, de trabalho e de 
salário...” Chauí, 1994:406. 



organizada das forças sociais à intervenção do Estado sobre as condições de vida e 

de trabalho da classe operária. O Estado de “Paz”, do liberalismo clássico não 

comporta a natureza dos conflitos sociais, colocando a necessidade de um novo 

“pacto” político ampliado aos setores “não proprietários”. 

O controle desses grupos sociais será mediatizado pela intervenção legal do 

Estado sobre todas as atividades presentes na sociedade civil. O público se 

expressa como um lugar de “contenda” das tensões emergentes das classes sociais. 

O público doravante será concebido como o lugar da busca de harmonia das 

tensões emergentes, ao tempo em que institucionaliza e controla os conflitos sociais. 

Isso significa a necessidade de construir mecanismos de reprodução social 

por intermédio do “consenso” e não mais somente da “coerção”. Nesse sentido, a 

hegemonia depende de um projeto articulado com as camadas que compõem a 

sociedade para a concretização de um projeto comum, diferente do período da 

Revolução Francesa e do início da Revolução Industrial, quando a burguesia se 

consolidava como expressão de um processo, representando as expectativas e os 

interesses gerais. Como produto sócio-histórico, as classes trabalhadoras criam, no 

processo de industrialização, as suas próprias instituições. O conceito de 

hegemonia114 permite a distinção entre o plano ideal da “igualdade e liberdade” da 

Declaração Francesa e o plano real, consubstanciando-se na consciência das 

organizações da sociedade civil. 

                                            

114 Segundo Gramsci, um modo de organização social constitui-se hegemônico quando articulados, 
no plano do coletivo e do individual, os aspectos decisivos da percepção e da construção material do 
mundo e da sociedade (Gramsci, 1969:123). 

 



Nesse sentido, reiteramos que os direitos sociais representam um fórum 

privilegiado para essa observação na medida em que institucionaliza, ou não, a 

movimentação das forças sociais presentes na sociedade. Para efeito dessa análise, 

afirmamos que o pacto liberal, na forma conhecida pelo século XVIII, não mais 

corresponde às necessidades da sociedade industrial, em que as conseqüências 

sociais criavam as condições materiais para a organização dos trabalhadores, em 

torno da qualidade de um padrão mínimo de dignidade humana. 

O “apetite” do homem liberal é limitado pelas necessidades materiais da 

moderna sociedade industrial, regulamentada pelo direito social, como ramo 

particular do direito público, onde o mercado de trabalho foi institucionalizado por 

meio da legislação social. Ao Estado intervencionista cabe regulamentar as políticas 

sociais públicas (direito do trabalho, seguridade social, política de educação, entre 

outras). Compreendemos esse fato como decorrência das organizações dos 

trabalhadores, geradas no interior da sociedade civil, ou seja, a politização da 

sociedade civil na busca da sua cidadania, permitindo a associação do capital e do 

trabalho no intuito principal de atingir índice mais alto de produção e de 

produtividade. 

Os direitos sociais do trabalho, da saúde, da educação, da assistência social 

não foram postos pelo estado de natureza115 na doutrina dos jusnaturalistas; só a 

sociedade moderna da Revolução Industrial põe as condições históricas necessárias 

para a construção dos direitos sociais. As exigências desses direitos tornaram-se 

evidentes com a transformação da sociedade, que só foi historicamente possível 

                                            

115 Em Gramsci, a noção de “direito”, não se apoiaria na concepção dos jusnaturalistas, de uma lei 
natural como “idéias da razão”, mas sempre são resultados de conquistas em ato no partido, nos 
sindicatos, nas organizações que promovem as massas (Gramsci, 1978: 54). 



num determinado estágio do desenvolvimento econômico, social, político e 

tecnológico. Isso nos traz, uma “confirmação da sociabilidade e da não naturalidade 

desses direitos”. 

Bobbio entende que existe uma conexão entre a mudança social e a mudança 

na teoria e na prática dos direitos fundamentais com o nascimento dos direitos 

sociais. A indefinição, inicialmente, se concretiza em países da I Revolução 

Industrial, com a entrada na cena política de novos sujeitos que reivindicaram o 

direito do trabalho como direito fundamental. Salientamos que, na Carta de 1789, os 

proprietários tinham cidadania, o direito de propriedade aparece como um direito 

natural e fundamental, enquanto que nas constituições contemporâneas, os direitos 

sociais para os “não proprietários” aparecem regulamentados como direitos 

fundamentais. 

Nesse sentido, Bobbio faz uma analogia entre a gênese do direito de 

propriedade e o direito do trabalho e entende que:  

“as reivindicações do direito do trabalho tiveram as mesmas razões das reivindicações 

do direito da propriedade como direito natural. As raízes na natureza das relações 

características das sociedades que haviam gerado tais reivindicações e por 

conseguinte, na natureza específica historicamente determinada daquelas 

sociedades”116. 

Diante do desenvolvimento do capitalismo do final do século XIX, a ideologia 

clássica do liberalismo, com suas “luzes”, suas crenças em um progresso histórico 

capaz de assegurar a “liberdade” e a “igualdade para todos” em uma sociedade 

                                            

116 Bobbio, 1999:77 



racional, viu-se em perigo pelo desenvolvimento do movimento operário: o perigo do 

que ele poderia representar para a hegemonia parlamentar da burguesia. Fato que 

provoca uma fratura dos aspectos mais democráticos do liberalismo, onde a 

ideologia do progresso transformou-se em ideologia conservadora da consolidação e 

defesa do poder.  

A democratização da sociedade capitalista com a fundação dos direitos 

sociais introduziu uma prática política no Estado Liberal e incluiu também uma 

contradição em relação aos princípios constitucionais originais do direito do 

indivíduo: o direito de associação, a participação da classe trabalhadora como sujeito 

coletivo, a organização das representações por intermédio dos sindicatos e dos 

conselhos de fábricas e das sociedades de ajuda mútua. As lutas sociais desses 

sujeitos, que irromperam na cena política do século XIX, tiveram como conseqüência 

a constituição da cidadania social, que, em princípio, é incompatível com a lei de 

mercado, abrindo uma via real em relação à hegemonia da classe trabalhadora. 

Singer117 compreende que as primeiras leis da fábrica são as precursoras dos 

direitos sociais, legalmente conquistados pelos trabalhadores no período da 

industrialização na Inglaterra. As referidas leis são precedentes na legislação; a 

limitação da idade de trabalhar, a diminuição da jornada do trabalho infantil são 

consideradas intervenções do Estado no funcionamento da lei de mercado nos 

países industrializados, sobretudo no continente europeu e nos Estados Unidos, no 

século XIX e início do século XX. 

                                            

117 Singer, 2003:217. 



As idéias de Paine e Owen118 são consideradas também pelo autor como 

fomentadoras dos direitos sociais. Paine propunha um sistema distributivo, com a 

proposta de uma renda de cidadania, do direito do trabalho garantido pelo Estado, 

que se obriga a arranjar trabalho para quem dele necessita, enquanto que Robert 

Owen eliminou o trabalho infantil, providenciou escola para os filhos dos 

trabalhadores, moradias para as famílias e lhes ofereceu condições de vida e de 

trabalho melhores do que as que aconteceram na Inglaterra durante a Revolução 

Industrial. Para o autor, as “leis fabris” são precedentes valiosos no sentido de 

anteceder uma legislação social. 

Na França, os direitos sociais aparecem de uma maneira subjacente na 

Constituição Democrática Francesa de 2 de junho de 1793, no artigo 21: “Os 

socorros públicos são uma dívida sagrada”. A concepção é a de que o Estado deve 

se comprometer com a subsistência dos cidadãos necessitados, por meio de 

trabalho ou da manutenção da sobrevivência daqueles que não têm condições de 

ganhar a vida com o próprio trabalho. Singer119 refere-se a esse “direito 

constitucional”, como a origem social e política da regulamentação dos direitos 

sociais. 

O direito de organização dos operários fabris foi conquistado na França em 

1864. A lei autoriza as coalizões operárias, legaliza as greves e tem importância 

decisiva na tomada de consciência da realidade do coletivo operário diante das 
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“relações personalizadas do patrocínio patronal”. O mesmo aconteceu na Prússia, 

em 1869, em Viena e na Itália, em 1894120. 

As “idas” e “vindas” ocorridas no que se refere ao direito de organização e das 

propostas de institucionalização dos direitos sociais na Inglaterra e repetida em 

outros países. O fortalecimento da representação do movimento operário, ao longo 

da história, motivou as mais diversas reações. Os sindicatos lutavam não só pela 

melhoria dos salários e condições de trabalho, mas participavam de movimentos 

reformistas. É o caso da aprovação da Lei Fabril de 1833, que foi regulamentada 

com uma grande pressão do sindicato inglês. A lei limitava a jornada das crianças de 

até 13 anos em oito horas de trabalho e aos jovens de 18 anos, doze horas de 

trabalho. 

Em 1833, aconteceu na Inglaterra a formação da Grande União Consolidada 

de Ofícios liderada por Robert Owen. É considerada a primeira grande Central 

Operária da História da Inglaterra. A “Consolidated Trade Union” ganhou a adesão 

da maioria dos sindicatos ingleses. Composta por aproximadamente oitocentos mil 

sindicalistas, foi também considerado o primeiro movimento sindical ideológico, pois 

marcou o encontro dos trabalhadores sindicalizados com a perspectiva do 

socialismo. Foi derrotada em 1834. Entretanto, as idéias da Central foram retomadas 

na Inglaterra e em outros países que participavam do desenvolvimento industrial. 

Os acontecimentos de 1848, na Europa, marcaram o início de uma nova fase 

de reconhecimento do direito do trabalho e da organização dos trabalhadores. A 
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Comissão de Luxemburgo foi criada com a finalidade de definir a jornada de 10 

horas de trabalho em Paris, há muito reivindicada pelos trabalhadores franceses, 

bem como a liberdade de coalizão e o sufrágio universal como mostra o Decreto de 

25 de fevereiro de 1488 na França. 

O Governo Provisório da República assume o compromisso de assegurar a 

assistência ao operariado. Assume o compromisso de garantir trabalho para todos os 

cidadãos. Reconhece que os operários devem associar-se entre si para usufruir do 

produto do trabalho.121 

Entretanto, o retrocesso ocorrido no governo de Luis Bonaparte, no ano de 

1851, com a volta do “Código Napoleônico”, consagrou a vitória do conservadorismo. 

O Estado se põe como detentor da “vontade da nação” e rompe a relação com a 

sociedade civil122. 

A “Primavera dos Povos” foi como ficaram conhecidas as revoluções 

populares de caráter internacional, causadas pelas crises econômica e social de 

1840. A França, a Alemanha, a Itália, a Polônia, a Hungria e a Áustria foram tomadas 

por lutas insurrecionais. Inicialmente com vitórias, para, em seguida, serem 

esmagadas. A grande reivindicação do incipiente movimento operário, naquele 

momento, era a construção de uma “República Democrática Social”. A ameaça de 

uma revolução social facilitou a aliança com as forças conservadoras, e as camadas 

populares foram violentamente esmagadas. Nunca houve nada tão próximo da 

revolução mundial com que sonhavam os insurretos do que essa conflagração 
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espontânea e geral que conclui o período analisado. “O que em 1789 fora levante de 

uma só nação era agora, assim parecia, a Primavera de todo um continente”123. 

O preâmbulo da Constituição Francesa de 1848 enunciava a existência de 

deveres recíprocos entre os cidadãos para com a República e vice-versa. Pelo artigo 

13 da Constituição, a Sociedade Francesa “favorece e encoraja o desenvolvimento do 

trabalho, do ensino primário gratuito, da educação profissional, da previdência, do crédito 

para instituições agrícolas, associações voluntárias, sociedade de assistência às crianças 

abandonadas, aos enfermos e aos velhos sem recursos”.124 

A nova Constituição foi produzida pela Assembléia Nacional recém criada por 

Luis Bonaparte que incorporou uma Declaração de Direitos a qual prometia 

“avançar” no sentido de atuar mais livremente no caminho do progresso e da 

civilização, assegurar uma repartição cada vez mais eqüitativa dos encargos e das 

vantagens da sociedade (...) “e promover todos os cidadãos (...) pela ação sucessiva 

e constante das instituições e das leis a um grau cada vez mais elevado de 

moralidade, de ilustração e bem estar”125  

No ano de 1851, Luis Bonaparte, com o apoio da burguesia e das forças 

armadas, deu um golpe de Estado e proclamou-se Imperador, com o nome de 

Napoleão III. As conseqüências sociais e políticas foram desastrosas, inclusive com 

a supressão da liberdade política e com um retrocesso em relação às conquistas 
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sociais. Marx analisa tais questões no “18 Brumário de Luis Bonaparte”. O retrocesso 

se dá em outros países da Europa e o capitalismo entra numa fase de expansão. 

As conseqüências sociais dessas medidas provocaram uma grande crise dos 

Direitos Humanos, desde a sua promulgação e concepção pelos jusnaturalistas do 

século XVIII. A grande resistência vinha da nova classe social, a fim de estender os 

direitos sociais e políticos aos trabalhadores, ou seja, universalizar os direitos por 

intermédio da cidadania.. 

Nos Estados Unidos, começava um grande movimento em torno do ano de 

1850. “A liga das oito horas”. A conquista dessa reivindicação, em termos de 

legislação social, acontece em 1880, com a regulamentação da jornada de trabalho 

em dezenove estados americanos, entre dez e oito horas de trabalho. 

Trindade126 analisa que, tanto na Europa como nos Estados Unidos, os 

trabalhadores conseguiram avançar no campo da institucionalização dos direitos 

sociais, ao longo do século XIX e no início do século XX, tendo como suporte as 

lutas sociais, como a primeira greve dos operários americanos em 8 de março de 

1857:  

“a cidade de Nova York é palco da primeira greve de mulheres operárias (...). Cento e 

vinte e nove tecelãs pararam seu trabalho exigindo redução da jornada de trabalho, 

então de quatorze horas (...) melhores condições no local de trabalho e salários 

maiores. O movimento terminou em tragédia (...) A polícia cercou e incendiou o prédio 

(...) O dia 8 de março é celebrado como dia internacional dos direitos das mulheres, 
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em homenagem às operárias nova-iorquinas (...) a celebração foi ampliada em prol da 

luta pelos direitos alcançando dimensão internacional (...)”127 

Em relação ao 1.º de maio, como dia Nacional do Trabalhador, Trindade 

escreve:  

“Em 1.º de maio de 1886, foi iniciada uma greve nacional nos Estados Unidos e no 

Canadá (...) A violência policial contra o movimento desses trabalhadores foi violenta, 

com resultados catastróficos e morte de nove operários (...) A luta pelo direito dos 

trabalhadores foi novamente interditada pela violência do Estado, desta vez através do 

julgamento com sentença. (...) promulgada em 28 de agosto de 1886 (...)”128 

O resultado foi o enforcamento de quatro operários; entretanto, a indignação 

deu força à retomada do movimento dos trabalhadores norte-americanos e, no dia 

1.º de maio de 1890, foi regulamentada pelo Congresso Americano a “Lei de Oito 

Horas de Trabalho”, que passou, a partir de então, a representar o símbolo da luta 

operária a ser comemorada universalmente. A ascensão da organização operária 

alcança todo o mundo industrializado e mexe no elo substantivo do liberalismo 

ortodoxo, minando, por esse viés, um outro processo, a intervenção do Estado 

Moderno na sociedade. 

A legislação social trabalhista avançou significativamente na Inglaterra em 

meados do século XIX. Em 1844, fora aprovada uma “legislação fabril” para a 

indústria têxtil, com limitação da jornada de trabalho para as mulheres, com 12 horas 

de trabalho e, em 1847, a jornada para mulheres e jovens foi reduzida para 11 horas. 
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A partir de 1.º de maio, foi aprovada a jornada de 10 horas de trabalho, sendo 

regulamentada em 1874. 

A repercussão das conquistas sociais pela classe trabalhadora em termos de 

legislação social, na Inglaterra, repercutiu em outros países industrializados: na 

França, foram consolidadas as 12 horas de jornada de trabalho e também outras 

conquistas sociais pós Revolução de 1848: organizações cooperativas e 

beneficentes, arbitragem de conflitos na indústria, redução da jornada de trabalho 

infantil, direito à educação e à saúde. Como resultado dessa organização, no ano de 

1864, os trabalhadores da França e da Inglaterra formaram uma Associação 

Internacional de Trabalhadores – “A Primeira Internacional”, oportunidade para o 

movimento dos trabalhadores debater as idéias e os programas, as lutas sociais, as 

estratégias e táticas, sobretudo, e o que mais nos interessa nesse campo, o 

significado das lutas sociais na conquista dos direitos sociais regulamentados pelo 

Estado, por meio de um direito próprio – a Legislação Social como parte da 

Constituição do Estado Nacional. 

Em 1866, o Congresso Internacional, realizado em Genebra, votou a proposta 

de Karl Marx de “potencializar as reivindicações por mudanças sociais e políticas, 

para melhorar as condições de mulheres e crianças e para limitar a jornada de 

trabalho a oito horas”.129 

Singer analisa que a posição no Congresso não era homogênea e mostra que 

os “proudonistas” eram contra qualquer intervenção do Estado na regulação e no 

controle dos trabalhadores; argumentavam o perigo que podia causar a implantação 
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dessas políticas reformistas. Debate atual via de regra, divide os movimentos sociais, 

os partidos políticos, entre os que defendem as reformas sociais, por meio da 

implantação das políticas sociais públicas e os grupos que defendem a Revolução 

por intermédio da “guerra de movimento” na visão gramsciana, com a finalidade de 

abolir o Estado: 

“(...) nas atuais condições, nossa única via passa por leis gerais decretadas pelo poder 

do Estado (...). Ao conquistar tais leis governamentais, pelo contrário, elas as 

transformam de adversários dos trabalhadores em seus agentes. Ela obtém por leis 

gerais, o que seria sem sentido ganhar por qualquer montante de esforço individual”.130 

Mediante a expansão da base social da classe trabalhadora, os sindicatos 

operários, os partidos socialistas e social-democratas, as cooperativas de 

trabalhadores passaram a se constituir uma sociedade civil, com base sólida, em 

suas lutas por direitos sociais. Dialeticamente, tais conquistas, em determinados 

contextos e em determinados períodos históricos, trouxeram alterações nas relações 

sociais no capitalismo. 

A “Comuna de Paris”, episódio revolucionário governou Paris durante um 

período de dois meses, na França, por intermédio de uma aliança entre “blanquistas” 

e “proudonistas”, apoiada pelos trabalhadores em 1871. Sobre esse episódio, Singer 

entende que, do ponto de vista dos direitos sociais, a “Comuna” fortaleceu o direito 

do trabalho. Os “Communardos” determinaram que as organizações cooperativas de 

todas as fábricas francesas se unificassem numa grande cooperativa. Medida 

planejada como política geral, para garantia e proteção do direito do trabalhador ao 
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seu emprego, ou seja, os trabalhadores, coletivamente organizados em 

cooperativas, sedimentavam a preservação do direito do trabalho. Esse direito 

coloca que, acima do direito de propriedade, está situada a “necessidade humana” 

de ter uma moradia, um sustento, uma terra, um trabalho. 

No final do século XIX e início do século XX, os direitos sociais pareciam 

ganhar a possibilidade de universalização. As conquistas sociais com reflexos nas 

legislações sociais aconteciam em vários países industrializados e em via de 

industrialização. Em 1881, inicia-se na Alemanha o período “Bismarckiano”. 

Bismarck afirma uma política social mediante a criação do seguro social. A legislação 

social da Alemanha regulamenta a proteção e a segurança do trabalhador, à 

proteção feminina e infantil. A Legislação Bismarckiana rompe com a tradição liberal 

e dá início à proteção ao trabalho, ao tempo em que proíbe a liberdade de 

associação e do direito de greve, construindo, no nosso ponto de vista, um “modelo 

híbrido” entre a intervenção do Estado no campo dos direitos sociais e a negação da 

liberdade política da cidadania política dos trabalhadores131. Vianna caracteriza a 

implantação de tais seguros como um contratualismo moderado; uma pequena 

intervenção estatal, por meio de uma legislação social, com a finalidade de manter a 

“paz social”, com direitos sociais limitados à classe operária.  

Entretanto, na República de “Weimer”, no início do século XX, a Alemanha 

implanta uma legislação social sob a pressão da organização social. O Estado 
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medeia as relações entre as associações patronais e a organização dos 

trabalhadores. O artigo 153 da Constituição da República de “Weimer” dispõe: “o 

trabalho fica colocado sob a proteção do Estado”132. O Estado criará um direito 

unitário de trabalho133. O direito de greve é reconhecido e legalizado. Os conflitos são 

trabalhados pela justiça do trabalho. Sobre essa questão, observa La Cueva que “o 

direito do trabalho nasce, quando os homens dão conta do abismo existente entre a 

realidade social e a sua regulação jurídica, ou melhor, o direito do trabalho nasce, 

quando os homens percebem a distância mantida entre o princípio da livre 

determinação das ações e a sua efetividade social”134. 

A Constituição de “Weimer”, na Alemanha, promulgada em 11 de agosto de 

1919, regulamenta as questões articuladas com os direitos sociais por  

meio dos artigos: 146 - criação de escolas públicas; 156 - direito do trabalho 

uniforme; 157 - sistema geral de previdência social e de proteção à saúde;  

161 - assegurava a liberdade de associação trabalhista”135. Segundo Trindade, a 

Constituição da República de “Weimer” serviu de referência às várias constituições 

européias no intervalo entre a primeira e a segunda guerra mundiais. 

A Revolução Mexicana de 1917 promulga uma constituição avançada, 

estendendo os direitos sociais para toda a população. Estabelece a jornada de oito 

horas de trabalho, normas jurídicas de proteção à mulher e à criança, salário mínimo, 

                                            

132 Vianna, 1974:129. 
133 De acordo com a Teoria de Lei de Rousseau, a Legislação Social do Trabalho, veio exprimir uma 
legalidade particularista, em oposição ao sentido da lei Geral (Rousseau, J.J. O contrato social. 
Coleção os Pensadores. São Paulo: Editora Ática, 1977.  
134 La Cueva, 1949:130. 
135 Trindade, 2002:161 

 



repouso remunerado, participação dos trabalhadores nos lucros das empresas, 

direito à moradia, à educação pública, prevenção de acidentes de trabalho, 

indenização aos empregados por justa causa, leis de seguros sociais, direito às 

férias. Entretanto, Trindade afirma que136 “a Constituição Mexicana de 1917, depois de 

consagrar pelo artigo 123 os direitos sociais do trabalhador, não saiu do papel”. 

A Igreja Católica, por intermédio do Papa Leão XIII, publica a “RERUM 

NOVARUM”. A Encíclica analisa as conseqüências sociais do desenvolvimento do 

capitalismo industrial e toca também nas questões ligadas dos direitos sociais e 

políticos dos trabalhadores como direito de organização e greve, salários dignos, 

mostrando, de uma maneira subjacente, uma sensibilidade pelo social. 

Realmente, no final do século XIX e no início do século XX, as lutas sociais 

pelos direitos de cidadania se intensificaram, ao tempo em que davam passos 

concretos para a regulação da jornada de trabalho, salário mínimo, férias 

remuneradas, repouso semanal, acesso aos serviços de educação, saúde e 

assistência social. 

As conquistas de direitos sociais construíram as bases fundamentais do 

Estado Social no Capitalismo. Na Inglaterra, em 1906, foi aprovada uma lei de bem 

estar social, que regulava os empregos, pensões por velhice, dando um passo largo 

a caminho da seguridade social. Outra lei inglesa de fundamental importância para o 

bem estar dos trabalhadores foi a que estabeleceu oito horas de jornada de trabalho, 

beneficiando os mineiros de carvão, inclusive com o estabelecimento de um salário 

mínimo legal. A legislação social difundiu-se em outros países, antes da Primeira 
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Guerra Mundial (1914-1918), o Estado de Bem Estar Social, conjunto de direitos 

sociais de amparo aos trabalhadores e seus familiares, estava tendo seus alicerces 

construídos em vários países europeus, sendo a Alemanha o país pioneiro. 

O avanço na construção do Estado Social se alarga em países como 

Alemanha, Suécia, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, com grande reflexo no gasto 

social. Para Singer, essa questão reflete que: 

“Em alguns países, a conquista de direitos sociais foi impulsionada por revoluções ou 

movimentos políticos, fundados nas classes trabalhadoras, no campo e nas cidades. 

Um desses eventos foi a Revolução Mexicana (1910 - 1917), que forjou uma aliança 

entre camponeses e operários da indústria, culminando com a Constituição de 1917, 

que poderia rivalizar com a de Weimer em termos de direitos políticos e sociais. 

Inspirados nela, os mexicanos adotaram em 1929 um código de trabalho que previa a 

jornada de oito horas e a semana de seis dias, um salário mínimo e seguros sociais 

obrigatórios”.137 

Nos Estados Unidos, foram adotadas pelo Presidente Roosevelt, a partir de 

1932, políticas de expansão do gasto público, chamada de “New Deal” (Novo 

Acordo). Em 1935, foi aprovada a Lei Nacional de Relações de Trabalho, com a qual 

os trabalhadores conquistaram o direito de se organizar por intermédio de sindicatos. 

No mesmo ano, foram criadas outras leis de seguro social, promovendo pensões aos 

velhos, seguro desemprego e verba para a assistência pública à saúde. Um avanço 

significativo em relação ao “Novo Acordo”. Na Alemanha, além da conquista dos 

direitos sociais, o Estado assumiu a responsabilidade do combate ao desemprego. 
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“Nascia assim o direito social primordial, isto é, a obrigação de qualquer governo de aplicar 

políticas que mantivessem na economia o pleno emprego” 138.  

As políticas de pleno emprego tiveram, como suporte teórico, John Keynes, 

que publicou a Teoria Geral do Emprego. A partir de então, o desemprego foi 

combatido com políticas keynesianas. Estava entendida a obrigação do governo de 

prover trabalho. 

O Tratado de Versailles de 28 de junho de 1919 cria a Liga das Nações para 

celebrar tratados internacionais e promove a criação da Organização Internacional 

do Trabalho – OIT, órgão credenciado, justamente, para conduzir as negociações 

entre os governos, trabalhadores e empregados dos “países membros”, cuja 

finalidade seria a universalização dos direitos sociais. O princípio constitucional 

adotado pela OIT é a “Justiça Social”. 

A primeira conferência da Organização Internacional do Trabalho – OIT foi 

realizada em Washington em 29 de outubro de 1919. Os termos da conferência 

tratavam, sobretudo, dos direitos sociais: jornada de trabalho de oito horas, 

regulamentação do trabalho infantil, legislação especial para o trabalho noturno, 

liberdade de associação, proteção social, direito de organização e “barganha” 

coletiva. A OIT participa também de movimentos referentes aos direitos 

fundamentais, no caso dos regimes de “tirania”, apóia a Organização das Nações 

Unidas, no que se refere aos direitos sociais dos trabalhadores. 

Na Inglaterra, a concepção do Plano Beveridge, em 1943, representava 

rompimento completo com a tradição liberal, universalizando os direitos sociais 
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mediante a concepção keynesiana de pleno emprego. A responsabilidade do bem 

estar social ficava a cargo do Estado, desobrigando as obras religiosas e as 

instituições privadas. Esse plano distributivo foi um modelo que inspirou a construção 

do moderno Estado de Bem Estar Social ou “Welfare State” em vários países, 

“tornando os direitos sociais como parte dos direitos humanos”139. O Estado de Bem 

Estar Social, sustentado pelo Plano Beveridge, tinha como princípios: a 

universalidade, a unicidade e a uniformidade e deveria combater os “cinco gênios 

malignos da história: a enfermidade, ignorância, dependência, decadência, habitação 

miserável”.140. 

O plano de Beveridge é ratificado na Declaração da Filadélfia da OIT, liderado 

pela Inglaterra, com a vitória dos trabalhistas. Em 1946, na Inglaterra, foi criado o 

Sistema Nacional de Saúde, servindo de modelo para o mundo, tanto pela ousadia 

da nacionalização e universalização dos serviços de saúde, como pela possibilidade 

de eliminar as dificuldades das famílias inglesas em relação ao tratamento médico-

hospitalar. Há uma reação da categoria médica, a qual teve que adaptar suas 

práticas à esfera pública. O sistema de saúde inglês foi adotado por vários países no 

continente europeu: Irlanda, Itália, Grécia, Espanha e Portugal, bem como, em 1970, 

no Canadá. 

Em 1944, foi realizado, por intermédio da OIT, a grande Conferência da 

Filadélfia que formulou algumas questões em relação ao trabalho: liberdade de 

associação, pobreza considerada um “perigo social” para as nações, liberdade, 

dignidade e segurança como responsabilidade social do Estado. A Declaração afirma 

                                            

139 Singer, 2003:247. 
140 Idem. 246 



que os direitos sociais devem ser regulamentados e protegidos pelos Estados 

Nacionais, por meio da implantação da Seguridade Social. Trata-se de direito “da 

cidadania para todos”. 

A Carta de São Francisco, elaborada em 1945, no final da Segunda Guerra 

Mundial, no dia 26 de junho, no artigo 1.º, afirma o “respeito ao princípio da 

igualdade de direito e da auto determinação dos povos. (...) estimula o respeito aos 

direitos humanos e a liberdade fundamental para todos, sem distinção de raça, sexo, 

língua ou religião(...)”141 O pós Segunda Guerra Mundial impulsiona os direitos 

sociais, são estabelecidas novas relações entre o Estado e a Sociedade Civil, tendo 

como cenário político a social-democracia. 

Analisar as peculiaridades da constituição dos direitos sociais, no caso 

brasileiro, a partir dessa caracterização dos direitos de cidadania nos países de 

capitalismo clássico,142 é o que faremos a seguir. Para tanto, levaremos em 

consideração a via não clássica de objetivação do capitalismo no Brasil, a 

complexidade das relações sociais estabelecidas no processo de modernização e de 

acumulação do capitalismo industrial brasileiro, sob o ponto de vista da 

heterogeneidade estrutural e conjuntural das forças presentes no processo de 

transição e sob o ponto de vista da redefinição, direção e intervenção do Estado 

brasileiro na questão social entre os anos de 1920 e 1943.  

                                            

141 Trindade, 2002:189. 
142 Para Solare, nos países de capitalismo clássico, o keynesianismo permitiu a rearticulação de uma 
estrutura social de acumulação com distribuição dos produtos e rendas sociais, no capitalismo tardio, 
dadas as condições de desenvolvimento desigual. A solução keynesiana para o campo social, 
encontraria, primeiramente, um contexto adverso, dados os regimes autoritários de então. Em 
segundo lugar e, principalmente, será confrontado pelo desenvolvimento da crise estrutural do 
Estado, já em contexto de crescente recessão econômica. Solare, A. E. et all – Teoria Accion y 
Desarrollo in America Latina, Mexico, Siglo Vinteuno, 1970:28. 
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3. A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA SOCIAL NO BRASIL 

3.1 LIBERALISMO OLIGÁRQUICO E LEGISLAÇÃO SOCIAL 

 

 

Discutir as questões que permeiam as transformações sociais introduzidas 

pelo desenvolvimento e a modernização do capitalismo industrial da Primeira 

República, com a presença na cena política das forças sociais na busca da sua 

cidadania, torna-se uma tarefa complexa. A complexidade, inicialmente, toma forma 

pela própria particularidade da objetivação tardia do capitalismo industrial brasileiro 

como também pela forma como foram historicamente construídas as relações sociais 

no País. Para “decifrar” ou analisar tal complexidade e buscar um caminho que 

possibilite contribuir para discussão, recorremos, inicialmente, à matriz gramsciana 

como referência teórica e temática. 

A busca da compreensão da particularidade do capitalismo brasileiro 

aponta para um entendimento da fase do desenvolvimento do capital industrial no 

país que, contraditoriamente, tem como sustentação a economia cafeeira 

concentrada nas mãos de uma determinada classe social com possibilidades de se 

transformar em capital industrial. Portanto, o capitalismo industrial, no Brasil, nasceu 

do desdobramento do capital cafeeiro, empregado tanto no núcleo produtivo do 

complexo exportador (produção e beneficiamento do café) quanto do seu segmento 



urbano (atividades comerciais, inclusive as de exportações, serviços financeiros e de 

transportes). 

Nesse sentido, é importante salientar que o capital cafeeiro deu origem à 

indústria de bens e consumo, dando as condições necessárias para o 

desenvolvimento industrial, assim como para a regulação do trabalho assalariado. 

Entretanto, contraditoriamente, criou limites para uma expansão mais dinâmica do 

núcleo produtivo industrial, criando o que diz Sergio Silva143: 

“Na verdade, ao examinar os diferentes aspectos da questão, concluímos que as 

relações entre o comércio exterior e a economia cafeeira, de um lado, e a indústria 

nascente, do outro, implicam, ao mesmo tempo, a unidade e a contradição. A unidade 

está no fato de que o desenvolvimento capitalista baseado na expansão cafeeira 

provoca o nascimento do desenvolvimento industrial; a contradição, nos limites 

impostos ao desenvolvimento da indústria pela própria posição dominante da 

economia cafeeira na acumulação do capital”. 

Essa análise aponta para o momento da constituição do capitalismo no 

Brasil na sua fase de transição de uma acumulação mercantil - exportadora, para um 

tipo de acumulação onde predomina a fase industrial. Refere-se também à 

particularidade do capital industrial no país, a qual não pode ser entendida a partir da 

concepção do caso clássico do capitalismo, tal como aconteceu na França 

(Revolução Francesa) e na Inglaterra (Revolução Gloriosa). A transição no Brasil é 

permeada por um processo conciliatório, reformista e lento, se bem que prevalece 

alguma similitude, adiantando a questão com a transição italiana como modo 

específico de constituição do capitalismo na Itália, que se põe como uma referência 

                                            

143 Silva, Sergio – 1977: p 103 



de análise da qual se pode partir quando se busca o entendimento da particularidade 

do Capitalismo no Brasil144. 

Essa via de transição não clássica, forma concreta da constituição do 

capitalismo nos países de capitalismo tardio, apresenta um caminho diferente, 

conciliando a modernização das antigas estruturas e a conservação de elementos de 

atraso, através de um pacto, entre as velhas classes dominantes com as novas 

classes, isto é, as novas formações econômicas de perfil capitalista, criando um 

cenário de coexistência entre o novo e o velho. 

Gramsci apreendeu que a forma particular do desenvolvimento do capitalismo 

e das superestruturas italianas correspondem a uma forma particular de transição, 

diferente da forma clássica. Durante os episódios do Risorgimento145, que 

culminaram na construção da unidade nacional italiana, Gramsci definiu esse 

processo como sendo uma “revolução passiva”,146 uma “revolução sem revolução” ou 

ainda uma “revolução em restauração” em que, além da exclusão das massas 

populares, envolve um rearranjo no bloco do poder, construindo a possibilidade 

histórica de direcionar esse processo de modernização conservadora147 na Itália. 

                                            

144 Foi Carlos Nelson Coutinho quem introduziu a categoria de “Via Prussiana”como referência 
explicativa para o entendimento do desenvolvimento do Capitalismo no Brasil, como modalidade de 
transição, complementado pela noção de “Revolução Passiva”, demonstrando a sua validade como 
referência teórica de que se deve partir para buscar o entendimento da particularidade da  
objetivação do Capitalismo no Brasil. (Coutinho, Carlos Nelson – Gramsci e a América Latina – Paz e 
Terra – R. Janeiro – 1988:107. 
145 Ver Gramsci – 1988:273, 278. 
146 Idem: 213. 
147 Ver Coutinho – 1988:106. 



As análises de Gramsci sobre o Americanismo e Fordismo148 tinham levado o 

autor a concluir que havia duas formas modernas de “revolução passiva”, ou seja, 

duas formas de expressões de “reformismos” que o capitalismo havia realizado para 

se organizar no Ocidente e assim se unificaria no fato de que, por intermédio da 

“revolução passiva” realizaria a transformação “reformisticamente” da estrutura 

econômica. O fascismo vinha operando na direção das superestruturas a partir da 

substituição das classes sociais pelo Estado, enquanto que o “Americanismo” 

realizava um ”transformismo” na organização do trabalho e na racionalização da 

economia, no sentido de manutenção dos trabalhadores fragmentados e na 

dependência dos dirigentes. Entretanto, os dois sistemas tinham a mesma direção: a 

instauração do autoritarismo nas organizações políticas das massas e na 

reestruturação social do capital. 

A “revolução passiva” tem como referência de análise histórica dois momentos 

do desenvolvimento do modo de produção capitalista. O Risorgimento, que acentua 

o elemento de “revolução passiva” nas superestruturas e o “fascismo” e o 

“americanismo” privilegiam a “revolução passiva” na organização do trabalho e das 

forças produtivas e assim promove novas relações entre economia e política, 

considerando o papel do elemento político na transição pelos seus efeitos sobre a 

sociedade civil. 

A partir dessa compreensão, o Estado de transição não é mais um elemento 

externo nesse processo, mas participa dele numa relação dialética entre o domínio, 

por meio da “coerção”, da força e da hegemonia149, como organização do 

                                            

148 Ver Gramsci – 1988 – p 375 
149 Consultar Gramsci: 1978: 224 



consenso150. A “revolução passiva”, por esse viés desfaz a concepção unilateral do 

Estado e constrói uma referência explicativa numa visão das relações: Estado e 

transição. 

Assim, nas análises gramscianas, a questão do Risorgimento separa os dois 

tipos de transição, revelando as “causas” e os “efeitos” das “revoluções passivas” e 

constitui uma referência explicativa de uma política de intervenção. É o caso do 

significado da função do tipo Piemonte151 nas “revoluções passivas”. O Estado toma 

o lugar dos grupos sociais152 locais ao dirigir uma luta pela renovação. É um dos 

casos em que se registra a função de “dominação” e não da “direção” nestes  

grupos – “ditadura sem hegemonia”153. 

O Piemonte é, fundamentalmente, não apenas como um caso particular 

de “revolução passiva”; constitui também a chave de explicação de outros processos 

históricos e outras formas desse tipo de revolução.  

A forma de “centralismo burocrático” indica que se formou um grupo 

privilegiado, que tende a perpetuar os seus privilégios, regulando e inclusive 

sufocando o surgimento de forças contraditórias na base. 

                                            

150 Ver Gramsci – Cadernos do Cárcere (3) – 2002 – p 41 
151 Ver Gramsci, o papel do Piemonte no Risorgimento – 1978: 275. O conjunto dos movimentos 
liberais e nacionais italianos que conduziram a unidade política da Itália , sobretudo pelas guerras de 
Piemonte (grifos nossos) 
152 Grupos sociais “essenciais” são os que foram, ou são, do ponto de vista histórico, capazes de 
assumir o poder e de tomar a direção das outras classes: tais são, por exemplo, a burguesia e o 
proletariado.(os grifos são nossos) 
153 Deve-se observar que Gramsci estabelece uma relação dialética “dominação e direção”, quando 
situa que na esfera da hegemonia que culmina a análise das diferentes relações de força… - Ibid. 
p.30 



Na Itália, a “revolução passiva” se expressa no processo de unificação do 

Estado Nacional Italiano, que se configura através do compromisso com as antigas 

classes dominantes e na ausência de uma organização da sociedade civil. A 

dialética do velho e do novo encontra-se presente no processo particular dessa 

forma de transição. O Estado tem um papel relevante, ao se colocar sobre as 

classes dirigentes, fazendo predominar o aspecto coercitivo de “dominação” 

justificado pela incapacidade das classes dominantes em obter hegemonia nesse 

processo. 

Portanto, a “via prussiana” e a “revolução passiva” são formas explicativas 

particulares da constituição do capitalismo tardio. A “revolução passiva” mostra-se, 

de maneira especial, como referência teórica para partir na busca do entendimento 

da particularidade do desenvolvimento e modernização do capitalismo tardio no 

Brasil. 

Nessa direção, caminha a formulação de Carlos Nelson Coutinho,  

referindo-se à “revolução passiva” e à história brasileira, situando a transição do 

processo de desenvolvimento e modernização do capitalismo no Brasil.  

“Por um lado, gradualmente, e ‘pelo alto’ a grande propriedade latifundiária 

transformou-se em empresa capitalista agrária e, por outro, com a internacionalização 

do mercado interno, a participação do capital estrangeiro contribui para reforçar a 

conversão do Brasil em um país moderno, com uma alta taxa de urbanização e uma 

complexa estrutura social”154. 

                                            

154 Coutinho, Carlos Nelson – As Categorias de Gramsci e a Realidade Brasileira – Paz e Terra – Rio 
de Janeiro 1988:106. 



Para o autor, a transformação capitalista no Brasil não se efetuou segundo o 

modelo Jacobino155, mas graças ao pacto entre as frações das classes 

economicamente dominantes, fazendo predominar o aspecto “coercitivo” por 

intermédio da intervenção do Estado. Nesse sentido, os momentos experimentados, 

ligados à transição para o desenvolvimento do capitalismo, foram feitos “pelo alto” e 

tiveram lugar no Brasil graças à presença de dois momentos apontados por Coutinho 

com base na concepção gramsciana. “(...)as classes dominantes empenharam-se 

em restaurações que produziram importantes modificações na composição das 

classes e prepararam o caminho para as transformações reais”156. 

A modernização no país se realizou por meio do processo de “revolução - 

restauração”, numa forma que combina elementos de renovação e de atraso, como 

uma dialética do novo velho e do novo. Nesse sentido, o Estado se sobrepõe a uma 

classe dirigente, uma vez que o aspecto de “dominação” predomina sobre a 

“direção”. 

Tal como a Itália, o Estado brasileiro sofreu um processo de renovação e 

retrocesso que, contraditoriamente, lhe guiou na direção de avanço no processo do 

desenvolvimento do capitalismo industrial. As forças produtivas se processam de 

uma maneira gradual e lenta, sofrendo pressões pelos elementos conservadores 

contrários à industrialização. No Brasil, o velho é representado pelo latifúndio e o 

novo se expressa através dos industriais que pactuam por meio de definições no 

processo de conciliação “pelo alto”. 

                                            

155Sobre o Jacobismo veja Gramsci – A. Caderno do Cárcere – volume III -Maquiavel – Notas sobre o 
Estado e a Política – Civilização Brasileira – Rio de Janeiro 2002: 210. 
156 Idem. 



Porém, se é significativa a similitude entre a “revolução passiva” na Itália e 

o caminho brasileiro para o desenvolvimento do capitalismo, é necessário afirmar 

que estamos diante de particularidades diferentes.  

“(…) existe uma diferença fundamental entre o Risorgimento e o caso brasileiro. 

Enquanto que na Itália um Estado particular desempenhou o papel decisivo na 

construção de um novo Estado Nacional unitário, no Brasil a função de protagonista 

das “revoluções passivas” é já um Estado unificado. Mas, essa diferença parece-me 

passar para um segundo plano diante do fato de que o Estado brasileiro teve, 

historicamente, o mesmo papel que Gramsci atribui ao Piemonte (…) o de substituir as 

classes sociais (…) no processo de transformação (…) e direção das classes 

economicamente dominantes”157. 

As transformações no Brasil se realizaram graças ao deslocamento da função 

hegemônica de uma fração da classe dominante para outro. Tipo de uma espécie de 

estatização da transição que corrói a iniciativa da sociedade civil. 

Quando a “dominação” prevalece sobre a “direção”, quando o Estado substitui 

a classe como uma via de passagem para o desenvolvimento econômico e social, 

chega-se ao que se chama de “ditadura sem hegemonia”. Os “aparelhos de 

hegemonia” se transformam em “aparelhos ideológicos” de Estado, inclusive com a 

apropriação das organizações sociais, dos partidos e dos sindicatos. 

Coutinho explica que essa modalidade de transição experimentada pelo 

Capitalismo brasileiro não significa que não tenha havido transformações. A forma de 

transição é que se constrói mediante uma particularidade de “revolução passiva”. “A 

                                            

157 Idem: 113 

 



modalidade molecular foi a mais freqüente, manifestando-se como incorporação ao 

bloco do poder político de oposição ao transformismo molecular (…) facilitada pela 

debilidade da sociedade civil”.158 

Nesse sentido, a Proclamação da República no Brasil foi o resultado de 

uma ação “pelo alto” de um Golpe de Estado que impediu a participação das 

camadas populares. O bloco de poder da Primeira República foi de traço oligárquico 

e a burguesia agrária, ligada ao setor de exportação do café, tornou-se facção 

hegemônica. 

A garantia do pacto de dominação por parte do Estado Oligárquico deu-se 

por intermédio dos setores exportadores que representam os setores hegemônicos, 

enquanto que os setores populares eram excluídos, as questões referentes a 

relações entre o capital e o trabalho eram resolvidas no âmbito da fábrica através do 

“laissez–faire”. As instituições liberais, na Primeira República, criaram, a partir da 

Constituição Federal de 1891, limites à organização da sociedade civil. Os partidos 

políticos eram atravessados por uma dimensão regional à disposição das oligarquias 

estaduais e das políticas “transformistas”. A utilização da coerção contra as 

organizações civis, tanto do proletariado como dos setores médios eram uma 

constante, inclusive o Brasil atravessa parte desse período sob a égide do “Estado 

de Sítio”, ocasião em que eram suspensos temporariamente os direitos 

constitucionais. 

                                            

158 Chamou-se de “transformismo” o período em que o governo na Itália não tinha como sustentação 
política no Parlamento, mas sobre uma maioria de influência pessoal como uma coalizão de amigos 
de interesses de “esquerda” e de “direita” para assegurar, em cada região, uma clientela. Gramsci – 
1978:276 (Grifos nossos). 



No Brasil, o processo de industrialização nasce no contexto da grande 

indústria, não segue o modelo dos países de capitalismo clássico: da passagem de 

manufatura à indústria sob a hegemonia da burguesia industrial. A ordem da 

mecanização e o trabalho coletivo substituem o trabalho manual individualizado ou 

parcelado. O acúmulo de capital ancorado na economia cafeeira tem um trânsito 

lento e gradual no processo de formação da indústria, com relativo grau de 

mecanização em que a máquina é introduzida antes mesmo da fase do trabalho do 

artesão. A industrialização brasileira é tardia, centrada em determinados setores, 

impulsionada desordenadamente pela demanda do mercado interno e do capitalismo 

internacional. 

O período conhecido como Primeira República é marcado por uma 

organização social, econômica e política dominada pelos grandes proprietários de 

terra e que pode ser denominada de “Sistema Oligárquico”. A política econômica 

está centrada na valorização do café. Os produtores se mobilizam constantemente 

no eixo dos estados de São Paulo e Minas Gerais.  

O desenvolvimento da indústria é assimétrico, não segue o processo 

linear que vai da pequena à grande empresa ou da manufatura a fábrica; mas 

combina, ao mesmo tempo, várias formas de empresa. Assim, a industrialização no 

Brasil sustenta-se em um processo complexo vinculado às relações internacionais. 

Os interesses da oligarquia estão ligados ao desenvolvimento do mercado mundial o 

que implica o desenvolvimento do capitalismo mercantil. A industrialização depende 



da proteção alfandegária159. A indústria, no seu conjunto, se insere no sistema 

exportador.  

A indústria têxtil organizou-se sob a forma de grande indústria antes 

mesmo da existência da manufatura que, aqui no país, praticamente não existia. O 

surgimento do capital industrial na fábrica têxtil fora uma exigência do surgimento do 

capitalismo nacional, a fim de enfrentar a concorrência das nações industrializadas 

em condições adversas e tardias. 

As mudanças que se iniciam com a República, sobretudo a partir dos anos 

de 1920, com a modernização e a industrialização, fazem com que o capitalismo 

industrial se torne o modo de produção predominante no Brasil. A estrutura social se 

torna mais moderna e mais complexa. Apesar da repressão às manifestações das 

novas classes sociais que contestam o poder oligárquico da Primeira República, as 

classes trabalhadoras se organizam, inicialmente, em torno das suas necessidades 

imediatas, enquanto que as camadas urbanas emergentes exigiam mais participação 

política. 

O modo como as classes dominantes reagiram a essas pressões de 

“baixo”, se bem que de uma maneira incipiente e esporádica, contribui, além de 

outras questões, para desarticular o núcleo substantivo do Liberalismo Oligárquico e 

foi motivo para uma outra “revolução passiva”, a chamada Revolução de 1930, por 

meio da qual se efetiva um novo pacto de conciliação com os setores moderados da 

oligarquia agrária que conquistam uma posição hegemônica no bloco do poder, 

                                            

159 Gramsci refere-se a um determinado tipo de Estado no sentido do liberalismo alfandegário 
Gramsci, A. Maquiavel, a Política e o Estado Moderno – 6.ª ed. – Civilização Brasileira – 1988:388. 



cooptando a ala mais moderada dos Tenentes160, enquanto os setores populares 

permaneciam marginalizados. Essa solução “pelo alto” coíbe, em parte, as 

tendências do fortalecimento das organizações da sociedade civil, que vinha se 

gestando na década anterior - a tendência “Ocidentalizante”, freada pelo Estado 

Novo, em 1937, e que mediante o uso da “força e coerção” contribuiu para 

desequilibrar a relação que estava sendo construída. Por intermédio do “reformismo”, 

o Estado concede algumas das reivindicações do proletariado urbano161 ligado ao 

setor hegemônico do capitalismo industrial, por meio de uma incipiente legislação 

social que tem início em 1920.  

Em princípio, o poder necessita de mecanismos próprios de reprodução e 

não simplesmente de “coerção”, a fim de estabelecer uma política que tenha como 

base o “consenso”.162 Quando esse objetivo é atingido, converte-se em “senso 

comum”. A hegemonia precisa de um projeto integrador que possa articular, em 

diferentes níveis, classes dominantes, camadas intermediárias, intelectuais e classes 

subalternas, ou seja, o todo social. 

Para tanto, sua produção depende da constituição de um grupo social que 

possa se apresentar como expressão universal. Ao se tornar dominante, esse grupo 

condensa as expectativas e interesses gerais dos grupos subordinados. O Estado 

                                            

160 O Tenentismo se estabelece no país como movimento anti-oligárquico quando reivindica a 
abertura do pacto político, estabelecido na Constituição de 1891; denominava o liberalismo como 
privilegiada oligarquia no poder. (grifos nossos) 
161 Gramsci confere um significado novo ao individualismo a partir do coletivo no sentido da ampliação 
dos direitos e função do Estado que se define como capacidade de solucionar sob a forma de direitos, 
as exigências de justiça que se exprimem na sociedade civil, isto é, o surgimento da sociedade 
regulada. Caderno 3 – 2002 – 23. 
162 Não existe Estado sem consenso, sem organização de aparelhos de hegemonia, sem 
consideração das relações específicas entre sociedade econômica, sociedade civil e sociedade 
política. Gramsci – Caderno 3 – 2002:264. 



necessita dessa estruturação para se tornar integral. Na medida em que se insere na 

sociedade civil, põe a possibilidade de uma interferência positiva em relação ao 

centro do poder político. 

A hegemonia burguesa tem como pré-condição a plena realização do 

modo de produção capitalista, como resultado das transformações das relações 

capitalistas de produção, decorrentes da revolução industrial por meio da tecnologia 

e da subordinação. Os revolucionários burgueses que tomaram o poder político 

construíram novas regras, base de sustentação do Estado Moderno, com uma 

Constituição assegurando os direitos de cidadania, regulados por meio da lei, 

delineando a passagem histórica do servo para o cidadão. 

O liberalismo, no caso clássico do Capitalismo Europeu, representa a 

doutrina da liberdade política e expressa a ascensão da burguesia como classe 

hegemônica. Dá suporte à liberdade econômica que reage contra os privilégios 

reservados às classes agrárias que se colocavam como obstáculo à expansão 

industrial. Na linha do desenvolvimento e da modernização do Capitalismo, o 

Liberalismo clássico confere ao Estado os fundamentos norteadores do jogo político, 

como valores para todos os cidadãos. 

Os padrões oligárquicos no Brasil, ao contrário, restringem-se à 

participação política aos membros de uma elite vinculada à propriedade da terra, 

como uma visão particular do mundo, que pressiona o Estado à proteção 

alfandegária e à manutenção da ortodoxia liberal da Constituição Federal de 1891, 

isto é, à liberdade de mercado para o fator trabalho.  



Nas palavras de Raymundo Faoro,163  

“Liberalismo casa-se harmonicamente com a propriedade rural, a ideologia a serviço 

da emancipação de uma classe de túnica centralizadora que a entorpece. Da 

imunidade do núcleo agrícola expande-se a reivindicação federalista, empenhado em 

libertá-los dos controles estatais (…) reduzindo o povo aos proprietários agrícolas 

capazes de falar em seu nome (…) democracia sem tutela e sem peias (…) estar em 

dia com as idéias liberais, acentuando o domínio de ordem natural, perturbadora, 

sempre que o Estado intervém na atividade particular (…) seria conveniente entregar o 

indivíduo a si mesmo, na certeza de que o futuro aniquilará a miséria e corrigirá o 

atraso”164. 

No seio do liberalismo político do Estado Oligárquico da Primeira 

República, valoriza-se a livre concorrência, o livre jogo do mercado, das trocas 

internacionais sem impedimento ou artifícios do Estado em relação à intervenção 

econômica. O produto agrícola de exportação desenvolve-se dentro das 

coordenadas liberais, favorecidas com as exportações, sem a proteção social para 

os trabalhadores, que vende sua força de trabalho no mercado como mercadoria 

barata.  

Rui Barbosa, filiado ao Partido Liberal, coerente com a doutrina da facção 

que representa, esclarece que:  

“o governo seja só o governo que distribua a justiça, mantenha a ordem pública, 

arrecade o imposto, mas que não transponha a meta natural, mas que não substitua a 

sociedade (…). Para nós, só há uma política possível, um dever, um culto, melhorar a 

                                            

163 Werneck Vianna faz uma análise crítica de Faoro considerando a percepção unilateral com que o 
autor discute o significado do Liberalismo Oligárquico1999:130. 
164 Faoro, Raymundo – Os donos do Poder, Editora Globo – 3.ª edição – São Paulo – 2002:557. 



sorte do povo. (…) Observando a “Lei da Natureza”, (…) restituindo a indústria à sua 

liberdade. (…) A liberdade é a condição originária de toda riqueza165. 

O Liberalismo Oligárquico no Brasil, em sua forma excludente e 

privilegiadora, antecedeu a própria existência do capital industrial. Sua introdução 

operou-se em função das necessidades do sistema oligárquico agrário – exportador,  

para montar um Estado Nacional. A alteração do eixo dinâmico da economia 

coincide com a imergência da organização dos trabalhadores das camadas médias 

urbanas, quando o processo de acumulação industrial se inicia. No centro do 

problema, faz-se presente a abertura política do pacto liberal. A conjunção dos vários 

grupos excluídos pela Primeira República dependerá das novas alianças para 

construção de um novo pacto. 

A ausência de um projeto da burguesia é concebida como uma submissão 

à oligarquia agrária, onde teria se organizado a facção industrial, por intermédio de 

capitais resultantes da abolição da escravatura e pela valorização do café. A sua 

forma particularista se consubstancia na ossatura do Estado Oligárquico. O pacto é 

definido entre os industriais e os agrários, afirmando-se na manutenção da ordem e 

promulgação das primeiras leis sociais. 

O liberalismo da Primeira República tenta afastar-se das pressões 

modernizantes, que pressionavam no sentido da abertura de um novo pacto político 

com a institucionalização de Leis Sociais protetoras do trabalho, a fim de dar suporte 

ao processo de modernização e regulação dos anos de 1920, condição fundamental 

                                            

165 In: F. Faoro – 2001:557. 



para que, mais adiante, o capital industrial possa se reproduzir de modo 

relativamente independente do capital mercantil exportador.  

A crise de 1929 reflete o momento da crise estrutural do padrão de 

acumulação mercantil e marca o fim da hegemonia agrário – exportadora e o início 

da predominância de uma estrutura produtiva industrial, de forma tardia “pelo alto”, 

na conformidade da “revolução passiva”. A crise que precipitou a dissolução do 

liberalismo oligárquico gerou uma situação de impasse diante da falta de 

sustentação para manter a tradicional postura liberal. Acossada pelas pressões 

modernizadoras de uma sociedade que se tornava mais “complexa” e mais 

“ocidental”, com movimentos sociais mobilizadores na busca de construção de 

cidadania, o particularismo dos interesses oligárquicos perdia sua base real. 

Novas forças sociais se estruturaram sobretudo nos setores urbanos. Os 

operários remanescentes de uma sociedade escravagista e da imigração estrangeira 

se organizam, sobretudo através do anarco-sindicalismo. A resposta do Estado é a 

repressão por meio do aparato policial, aos movimentos advindos da organização da 

sociedade civil. 

Entretanto, se bem que de uma forma incipiente, começa a aparecer uma 

legislação social, que sinaliza para o reconhecimento dos direitos sociais. 

Contraditoriamente, ainda sob a égide do liberalismo oligárquico e a partir das lutas 

sociais dos trabalhadores urbanos, da eclosão dos movimentos dos setores médios, 

começa-se a considerar o direito social como um “direito excepcional”. O estágio do 

desenvolvimento, industrialização e modernização do capitalismo requer uma 

legislação social que regulamente as relações entre o capital e o trabalho. 



Os trabalhadores descobrem, no âmbito da produção, a necessidade de ir 

além da fábrica, passar para o Estado o papel de regulação das novas relações 

sociais. Por meio da Legislação Social, quebra-se a exclusividade do mando 

patronal, colocando a questão social no âmbito da intervenção do Estado. À medida 

que a cidadania vai sendo estruturada, desestrutura-se a exclusividade das Leis de 

Mercado.  

A descoberta da sociedade se fez na experiência dos movimentos sociais, 

das lutas operárias, nos embates políticos perante o Estado, através dos sujeitos que 

reclamavam a sua autonomia, iniciando a construção de um espaço público, 

descontínuo por onde circulavam reivindicações diversas.  

O exercício da cidadania se põe na medida em que se tornem presentes 

as necessidades sociais e coletivas, expressando-se por intermédio de uma 

linguagem: a linguagem dos direitos que se colocam no centro das relações sociais e 

na dinâmica política da sociedade, sob o impacto das transformações introduzidas 

pelo capitalismo industrial.  



3.2 A FORMAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E AS LUTAS 

SOCIAIS  

 

Para discutir a formação da Sociedade Civil no contexto da constituição dos 

direitos sociais no Brasil, faz-se necessário remeter a particularidade objetivada pela 

transição brasileira, que teve uma forma diversa daquela vivenciada pela classe 

trabalhadora dos países de capitalismo clássico, em que o trabalho artesanal 

antecedeu o trabalho da indústria moderna quando, então, durante esse período de 

transição, formou-se o proletariado industrial. O trabalhador conhece inicialmente a 

cooperação simples. Ausente da vivência de uma transição, a classe trabalhadora 

brasileira nasce em um mundo industrializado, convive, inicialmente, com as 

características da grande indústria, com a divisão social do trabalho e a 

mecanização, ficando vazio o caminho das experiências estruturantes dos primeiros 

passos da formação. Realmente, tendo como referência a realidade dos países 

clássicos, em que a trajetória da formação do proletariado se objetiva ao longo do 

desenvolvimento do capitalismo, no Brasil, estamos diante de um caso particular, 

diferente daquela experiência vivenciada pela Europa do século XIX e XX e dos 

Estados Unidos. O trabalho artesanal antecedeu o trabalho industrial e, no percurso 

de transição, vai se configurando a formação do operariado na grande indústria166.  

                                            

166 Engels, ao descrever a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, admite que os primeiros 
trabalhadores estavam diretamente ligados à manufatura e que os operários da fábrica são  
filhos da Revolução Industrial, onde se sedimenta, inicialmente, o movimento dos trabalhadores.  
Engels, F. – A Classe Trabalhadora na Inglaterra – Ed. Presença – 1976 – Portugal – p 25 (os grifos 
são nossos) 



Buscar uma explicação para as lutas sociais da incipiente sociedade civil 

brasileira na busca de conquistar a sua cidadania é remeter, inicialmente, a história 

da nossa formação econômico-social, proceder uma análise que penetre na 

complexidade das relações sociais nesse processo, frente aos problemas que lhes 

são postos, desde aqueles permeados pelas suas reivindicações, até os de maior 

amplitude, dados pelas características de suas formas de organização, considerando 

ainda as relações mantidas com as demais classes sociais e com o Estado. O 

caráter contraditório que caracteriza o processo de formação da classe operária no 

Brasil, ao vinculá-la com a forma de transição “pelo alto” do próprio desenvolvimento 

do capitalismo, é conferir maior densidade para o entendimento da questão. 

No Brasil, a instauração do trabalho livre167 data do final do século XIX, com a 

Abolição da Escravatura168 e, em seguida, com a Proclamação da República. A 

instauração da República define as novas regras da competição política até os anos 

de 1930, predominando a ideologia do “laissez–faire”, que aparece consagrada no 

referido período. Pela Constituição Federal de 1891, Carta Liberal, o Estado não 

pode intervir no mercado de trabalho, pois seria restringir a liberdade da atividade 

industrial nas mais elevadas manifestações e limitar o livre exercício de todas as 

profissões, garantidas em toda sua plenitude pela Constituição. O Liberalismo 

                                            

167Sérgio Buarque de Holanda confere uma importância especial à abolição do trabalho escravo e  
ao predomínio do trabalho livre. A abolição representa “o marco mais visível entre duas épocas”,  
referindo-se à transição qualitativamente fundamental da ocasião. E, efetivamente, daí em diante, 
estava melhor preparado o terreno para um novo sistema, com seu centro de gravidade nos centros 
urbanos”. Sérgio Buarque de Holanda – Raízes do Brasil – Rio de Janeiro – Livraria José Olympio, 
1956:250.  
168Caio Prado Junior confere maior significado à ruptura ou passagem histórica, assinalada pela 
Abolição da Escravatura e pela Proclamação da República. “Transpunha-se de um salto o hiato que 
separava certos aspectos de uma superestrutura ideológica anacrônica e o nível das forças 
produtivas em franca expansão. Ambos, agora, se acordavam... A ambição do lucro e do 
enriquecimento se consagrará como um alto valor social”. Caio Prado Junior – História Econômica do 
Brasil, São Paulo – Editora Civilização Brasileira – 3.ª edição – 1953:214, 215. 



Oligárquico fecha com rigor a lógica da Carta de Princípios e os caminhos da não 

regulamentação do mercado de trabalho. 

Na Primeira República, as características mais significativas dos trabalhadores 

fora a presença dos imigrantes estrangeiros, de mulheres, crianças, escravos libertos 

e trabalhadores rurais, com longas jornadas de trabalho e baixos salários. A situação 

de penúria do novo proletariado sob o controle do mercado, da fábrica e da disciplina 

mais rígida imposta pelo patrão ou empobrecido pelo desemprego169 não 

correspondia à “liberdade” e à “igualdade” prometida pela Grande Revolução 

Francesa, como referência universal. A mobilização dos trabalhadores se 

expressava por intermédio das greves e manifestações, e a grande maioria tinha um 

caráter espontâneo. Entretanto, através das lutas sociais, os trabalhadores 

descobrem a necessidade de ir além da fábrica, passar para o Estado a mediação 

para obter a regulamentação e a proteção ao trabalho, tendo como materialidade as 

suas necessidades. 

A primeira fase do capitalismo industrial no Brasil, sobretudo nos primeiros 

anos do século XX, é caracterizada pelo liberalismo ortodoxo. A legislação fabril é 

restrita. Sobre o trabalho recai a privação dos direitos, onde nada regulamenta a 

despedida imediata do trabalhador, a indenização pelos acidentes de trabalho, as 

aposentadorias, ou seja, as condições econômicas e sociais estritamente 

necessárias para a dignidade humana. O liberalismo ortodoxo da lei de mercado 

permanece na Primeira República com medidas pontuais de legislação social. A 

                                            

169Os fatores que causam o desenvolvimento da força expansiva do capital causam o 
desenvolvimento da força de trabalho disponível. Mas, quanto maior for o exército de reserva em 
relação ao exército ativo dos trabalhadores, tanto maior seria a superpopulação pauperizada, cuja 
miséria está na razão inversa de seu trabalho. Marx, Karl – O Capital – Movimento dos Trabalhadores 
na Inglaterra de 1840. Rio de Janeiro – Zakar Editores, 1982:132. 



incipiente organização da classe trabalhadora tenta arrancar do mercado o que 

entende como seu direito. Expressão dessa questão é o ciclo de greves operárias 

que se inicia em 1902 no Estado de São Paulo e tem seu ponto alto entre os anos de 

1917 e 1919, marcadas substantivamente pela questão salarial e jornada de 

trabalho. Entretanto, suas reivindicações vão se expandindo para além da fábrica, 

provocando a intervenção do Estado na regulamentação das questões sociais. 

Nessas condições, a sociedade se converte em um palco de lutas sociais entre os 

grupos sociais e Estado e não entre os indivíduos. O nascimento e a consolidação 

dos direitos sociais como direitos fundamentais têm uma relação intrínseca com as 

transformações sociais. Tais direitos exigem uma intervenção pública de prestação 

de serviços públicos institucionalizados num determinado momento histórico do 

desenvolvimento e modernização do capitalismo brasileiro. 

Gramsci está convencido de que a história é medida pela consciência dos 

homens organizados e entende a liberdade como forma imanente da História que se 

expressa na vontade associativa dos homens, na capacidade de determinação 

política dos grupos organizados, capaz de construir a passagem do mundo da 

necessidade para o mundo da justiça social170. A compreensão de Gramsci refere a 

organização dos trabalhadores como forma coletiva que articula atividades políticas. 

Na sua concepção, ao lado da liberdade individual, foram lançadas as bases de 

construção do Estado Social. 

Argumenta o autor que a classe trabalhadora necessita do espaço da 

sociedade civil e, no interior dos movimentos organizados, os trabalhadores são 
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chamados a criar um projeto de sociedade e ensaiam novas formas de poder 

político. Ao analisar a relação do Estado com a sociedade civil171, estava convencido 

da importância da organização social, da liberdade dos novos sujeitos que visam, no 

primeiro momento, à construção da sua cidadania.  

As dimensões da sociedade moderna compreendem uma multiplicidade de 

organismos onde se manifestam a livre iniciativa dos cidadãos, suas necessidades, 

seus interesses, suas organizações, lugar onde se sedimentam as bases da 

“hegemonia”. A História, para Gramsci, é entendida como uma atividade “política” 

onde se unificam vontade, considerações objetivas, necessidades e liberdade. A 

concepção de sociedade, como um campo aberto à determinação e possibilidades 

dos homens, criar formas de democracia e participação de massas.  

Entretanto, o autor refere-se à diferença entre as formas capitalistas de 

centralização de poder, referindo-se à forma oligárquica (onde uma minoria pretende 

ser toda a sociedade) e às formas democráticas onde a sociedade civil se põe 

livremente para controlar o Poder do Estado, sustentada por condições de liberdade 

e participação. A sociedade civil representa, nessas sociedades, uma unidade de 

força capaz de interferir “nas regras do jogo” em torno da regulamentação das leis 

sociais. Para tanto, torna-se necessária a existência de uma justa relação entre 

sociedade civil e “sociedade política”172 com nova delimitação de espaço político para 

a classe operária. Seria a construção da possibilidade da intervenção do Estado na 

economia e na sociedade. Por meio da contradição e da complexidade da sociedade 
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civil, será possível o desenvolvimento de uma “práxis política” assimétrica à das 

classes dominantes. 

Luis Werneck Vianna173 captou os limites do movimento operário nas duas 

primeiras décadas dos anos de 1920, no Brasil Oligárquico, referindo-se à debilidade 

política: 

“(...) faltava estratégia para ação, um sistema de alianças que criasse para uma 

influência política e social. Os trabalhadores do campo se encontravam submetidos 

aos agrários (...) No plano da política oficial, as lideranças operárias passavam ao 

largo da dissidência oligárquica e das próprias rebeliões da juventude militar”. 

Na análise de Astrogildo Pereira,174 as greves da Primeira República eram de 

características espontâneas, sem conexão com outras forças sociais numa situação 

de isolamento, caracterizada pelas limitações dos primeiros movimentos sociais da 

República. O conteúdo das reivindicações puramente econômicas, ideologicamente 

orientadas pelo anarco-sindicalismo que se isolava do cenário político, não permitia a 

formação de alianças políticas com os outros segmentos dominados da sociedade, 

apesar do relativo grau de mobilização. 

“O Estado Oligárquico deixou apenas uma estreita faixa de possibilidades de obtenção 

de algumas vantagens; ao mesmo tempo tendem a adotar uma atitude de força 

quando a colaboração se rompe e as greves surgem em uma área estratégica para o 

sistema exportador”175. 
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A concepção do Primeiro Congresso Operário de 1906 considerava que as 

Leis de Acidente de Trabalho não eram executadas. Dessa maneira, sugere aos 

sindicatos que a questão deve ser resolvida mediante uma ação direta com o patrão, 

reforçando o liberalismo. Faltavam, na Primeira República, as condições objetivas 

para que se construísse um núcleo dirigente do movimento operário, posição 

defendida por Boris176 ao referir-se à ausência de um plano de organização do 

movimento operário, caracterizando-o de “movimento espontaneista”. Apesar de 

reconhecer o grande esforço da organização, constata que, diante das condições, 

não existe a capacidade de o movimento assumir uma direção de vanguarda. 

Adianta, também, que não se produz uma estratégia capaz de garantir pequenas 

conquistas, conseguidas por intermédio das manifestações públicas e das greves, ou 

seja, diante das circunstâncias, o movimento não consegue a garantia de que o 

mínimo seja consolidado. Por outro lado, o Estado Oligárquico, pós mobilização, 

intervém na organização com a repressão, serve de ancoradouro aos empresários e 

utiliza a coerção contra os movimentos sociais nos primeiros anos da República 

brasileira, com algumas modificações após os episódios de julho de 1917. 

A cidade reunia os requisitos mínimos para o segmento da formação do 

movimento operário. O conflito social concentrou-se nos setores industriais e 

urbanos estratégicos para o desenvolvimento do núcleo estrutural. As reivindicações 

ganharam visibilidade nas cidades do Rio de Janeiro, Capital da República, São 

Paulo e Santos. O setor cafeeiro desempenhou um papel na liberação de mão-de-

obra, mediante o processo de migração campo-cidade. Com a crise do café, os 
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trabalhadores emigravam para as cidades na busca de serem absorvidos pelas 

fábricas.  

O Estado brasileiro tratava de forma diferenciada os trabalhadores da 

indústria, onde as questões referentes à proteção do trabalho eram resolvidas no 

âmbito das fábricas, por meio das regras do liberalismo ortodoxo, da não 

interferência do Estado nas relações de trabalho e dos setores vinculados às 

atividades da exportação do café: os ferroviários, os marítimos e os portuários. A 

garantia de dominação por parte do Estado Oligárquico sustenta-se por intermédio 

dos setores exportadores que detinham a hegemonia dentro do pacto e setores não 

exportadores com exclusão das classes populares. 

A exploração organizada no interior da fábrica Gramsci vai denominar de 

“Americanismo” e “Fordismo”177. O autor compreende o Fordismo como modelo 

específico do capitalismo. A Política Fordista refere-se à mudança na administração 

e na gestão da força de trabalho e dos conflitos no interior das empresas, 

substituindo as relações pessoais por formas mais complexas da “organização” 

racional da produção em seu conjunto178. O Fordismo no Brasil não corresponde, na 

íntegra, ao modelo americano; entretanto, aqui e na América, referem-se à 

preocupação com um determinado equilíbrio psicofísico do trabalhador. Essa política 

se combina com a coerção no recinto da empresa para manter a subordinação 

operária. A racionalização do trabalho é marcada por uma superexploração à nova 

classe operária “taylorizada”.  
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A racionalização da produção e do trabalho consiste na vontade de propiciar à 

indústria e aos métodos industriais os meios coercitivos exteriores para manter a 

disciplina e a ordem na produção, adequar os costumes às necessidades do trabalho 

fabril. A necessidade de criar um novo tipo de trabalhador e de homem desenvolveu 

no trabalhador a adequação às máquinas automáticas179.  

A concepção gramsciana do “Fordismo” permite um retorno ao tema da 

“hegemonia”, considerando que a base material da hegemonia se integra, por 

origem, à sua estruturação. A modalidade americana seria uma referência em 

relação à submissão do trabalhador à máquina e, nesse sentido, ele toma uma 

direção universal. No domínio da fábrica, são produzidos os instrumentos de coerção 

e de valores generalizáveis consensualmente. Para obter o consenso, a fábrica 

recorre à psicologia e à sociologia, “adaptando”e “integrando” a classe operária, a fim 

de produzir um novo trabalhador submetido às necessidades do Capital. A fábrica, 

altamente racionalizada, vai de encontro a algumas necessidades fundamentais da 

classe operária. “Racionalização do trabalho”, ideologia180, salários altos181 e bem-

estar para os trabalhadores têm sido a fórmula geral de concepção hegemônica do 

fordismo. Seria como se fora a ordem “keynesiana”, executada no âmbito da fábrica 

e não do Estado. Entretanto, diz Gramsci:  

“Não é dos grupos sociais “condenados” pela nova ordem que se pode esperar a 

reconstrução, mas sim daqueles que estão criando, por imposição e através do próprio 

sofrimento, as bases materiais desta nova ordem: estes últimos devem encontrar o 
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sistema de vida “original” e não de marca americana a fim de transformarem em 

“liberdade” o que hoje é necessidade182. 

Admite-se a possibilidade de reprodução do americanismo em sociedade de 

“revolução passiva” como a Itália e o Brasil, considerando as similitudes e também 

as diferenças. O Estado protagoniza a ordem institucional legal, por intermédio da 

coerção estatal, quando necessária, que ”ajuda” a submissão do trabalhador ao 

sistema complexo da indústria mecanizada, sem a proteção do bem-estar 

“keynesiano” fordista da América e sem a proteção social do Estado brasileiro 

As primeiras décadas da República no Brasil são marcadas por uma ausência 

de intervenção do Estado, na área social, deixando o mercado de trabalho entregue 

às suas próprias leis. Nesse sentido, a partir dessa base de necessidades, mas sem 

bem-estar fordista e sem legislação social, a movimentação operária, apesar da 

influência do anarco-sindicalismo, vai na direção das necessidades econômicas e 

sociais, inicialmente, para pressionar a direção das empresas, indiferentes ao 

desenvolvimento social, inclusive resistentes à implantação das leis protetoras do 

trabalho183. A ortodoxia do liberalismo centra-se num rigoroso individualismo, sem 

perspectivas imediatas para o desenvolvimento do Estado Social. 

Entre 1917 e 1920, das 150 greves em São Paulo, 36.6% são salariais; 24.7% 

são por condições de trabalho e 14% por diminuição da jornada de trabalho. No Rio 

de Janeiro, das 84 greves registradas, 32.1% têm motivo salarial, 17.8% referem-se 

ao horário de trabalho. O Censo Industrial no Brasil em 1907, mostra a existência de 
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3200 fábricas, com 150.841 operários; em 1920, 13.336 empresas com 275.512 

operários, concentrados na região sul. O trato da classe operária pelos patrões era, 

ao mesmo tempo, paternalista e repressivo. Os primeiros movimentos 

reivindicatórios parte das necessidades e da realidade das condições de vida184.  

Pelo Censo de 1907 e 1920, a indústria têxtil é o único ramo que apresenta o 

maior grau de mecanização e de concentração de operários por unidade de 

produção. Referir-se ao operário da fábrica em 1920, significa referir-se aos 

trabalhadores têxteis do Rio de Janeiro e de São Paulo. As mulheres, em 1919, são 

majoritárias nesse ramo, tanto no Distrito Federal como em São Paulo. As crianças 

também estão presentes nesse ramo de produção industrial, lembrando a descrição 

de Engels sobre as crianças nas fábricas inglesas do século XIX: “O trabalho nas 

fábricas precisa de mãos ágeis para reatar os fios que se rompem durante a 

produção de tecido...185” 

Nos primeiros anos da implantação da indústria mecanizada, a exploração é 

“extensiva“ e “intensiva“ da mão-de-obra. Esse fato, aliado à incipiente organização 

do operariado da indústria têxtil, explica a extensa jornada de trabalho em torno de 

1910 em São Paulo, com 16 horas de trabalho, enquanto que, na construção civil,186 

o turno é de 9 a 11 horas, diferente dos “cardadores“ que trabalham até 16 horas por 

dia, das 5 da manhã às 10 da noite, com uma hora para refeições.  
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“...ao mesmo tempo o sistema de maquinaria exige a continuidade da vigilância que o 

estilo das construções procuram reforçar com suas paredes elevadas e janelas abertas 

ao alto, impedindo a visão do exterior. No curso da jornada, coíbem-se as mínimas 

conversas187”. 

A mecanização combinada com a disciplina impõe, no interior da fábrica, a 

necessidade da criação de uma hierarquia social, responsável pela disciplina fabril, 

sobretudo no controle das mulheres e das crianças. Com relação ao trabalho infantil, 

as acusações mostram requintes de crueldade, como os espancamentos, as 

mutilações de crianças pelas máquinas, quando adormecem durante a longa jornada 

de trabalho. Boris, refere-se à brutalidade de um caso extremo numa fábrica têxtil 

carioca onde uma criança é espancada pelo pai e despedida pelo mestre por ter 

perdido um gancho para tirar algodão dos cilindros188.  

Entretanto, não era só o tear mecânico da indústria têxtil que danificava as 

condições de vida e dignidade dos trabalhadores no início do século XX, como é o 

relato das condições de trabalho no Porto de Santos, onde a fadiga associa-se à 

exaustão do trabalho braçal. 

“Além dos horários obrigatórios, havia, todos os anos, o período de safra de café, 

forçando horários extraordinários, cujo embarque era feito por processos desumanos 

carregados nas costas dos trabalhadores.(…) Os navios ancoravam, encostados uns 

aos outros, e o embarque do café se processava como um formigueiro humano, 

carregando sacos nos ombros, subindo e descendo pranchas do cais para o convés 

dos navios e de um navio para outro.(…) Os ferroviários, por falta de rodovias, 
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trabalhavam descarregando galeras e vagões e transportando nas costas, até aos 

armazéns, onde era empilhado o café”189. 

Rodrigues descreve também o caso dos vidraceiros, situando que o processo 

da produção no interior da fábrica danifica a saúde do trabalhador, na ausência de 

Leis Fabris e das Leis protetoras do trabalho: 

“Na Vidraçaria Santa Maria, as garrafas e outros recipientes de vidro que lá fabricavam 

eram feitos por sopros humanos. O operário vidreiro passava o dia, de manhã à noite, 

junto dos materiais incandescentes... Fazia isso durante 10 horas e mais horas por dia 

até ficar tuberculoso (…) Este processo de trabalho levou às greves dos vidreiros que 

pleiteavam a substituição do sopro humano190.  

O segundo Congresso Operário de 1913 já denuncia as condições dos 

trabalhadores, circunscritas nas questões imediatas das suas necessidades. 

Entretanto, as lutas sociais que emergem entre 1917 e 1920, têm um viés de ações 

coletivas que se expressam nas grandes manifestações de massa. Boris especifica 

dois episódios significativos, referindo-se à mudança no padrão das relações sociais 

entre classes e grupos, ao comportamento do Estado, às orientações no campo 

sindical e da política, à aproximação e distância entre a base e a direção e à greve 

geral de julho de 1918 no Rio de Janeiro. 

Os acontecimentos de julho de 1917, são o símbolo de uma grande 

mobilização da classe operária. As reivindicações dos trabalhadores surgem em São 

Paulo, no ramo da indústria têxtil, com a presença de mais de 2000 trabalhadores. 
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Em todas as manifestações, destaca-se a presença das mulheres. A dimensão da 

manifestação provoca uma extensa mobilização militar.  

 Entretanto, apesar da repressão, a pressão de “baixo” se estendia e o Estado 

inicia a mediação das negociações por intermédio da Secretaria de Justiça que 

concede algumas reivindicações. O “Conselho de Defesa Proletária”, integrado por 

líderes sindicais e associações populares, procura unificar os trabalhadores em torno 

de um programa de base, abrangendo as reivindicações das classes operárias em 

torno dos direitos fundamentais do trabalhador: aumento salarial, proibição do 

trabalho de menores de 14 anos, abolição do trabalho noturno de mulheres e 

menores de 18 anos, garantia de trabalho permanente, jornada de 8 horas de 

trabalho, horas extras e “semana inglesa”.  

Entretanto, as reivindicações não foram consolidadas. Passada a mobilização, 

o Estado reprimiu os movimentos através do aparato policial contra os sindicatos, 

cuja atividade florescia sob o impulso da greve. Os industriais resistiam às 

negociações sob a pressão de “baixo”. A resposta coercitiva do Estado acabaria por 

triunfar e o movimento operário ficaria reduzido a um pequeno círculo.  

Em relação ao movimento “insurrecional” de novembro de 1918, no Rio de 

Janeiro, coordenado pelos Anarquistas, apesar de no primeiro momento ter um certo 

eco sobre os operários têxteis, a recusa foi generalizada e não houve o atendimento 

das principais reivindicações. A greve abrangeu cerca de 20.000 trabalhadores 

submetidos a uma forte repressão com prisões e mortes.  

Consideramos que o ascenso do movimento operário entre 1917 e 1920 

coloca a questão social no centro do debate político. A dimensão das manifestações 



fizeram com que as indústrias, o próprio Estado e os demais setores da sociedade 

reconhecessem a sua força social. Preocupado com o resultado da organização 

operária, falava o empresário Street191: 

“A associação, nós bem o sabemos, dá ao operariado coesão e meios de pedir, e de 

exigir, se necessário for, resistindo por longo tempo, pois a associação solidariza os 

operários da mesma indústria. Assim, nós, patrões, perdemos as vantagens de tratar 

“só com os nossos operários”e, isolados e fracos, vamos ser obrigados a tratar com a 

associação, pelo menos tão forte como nós. Assim, o contrato individual com o nosso 

operário isolado tem de ser substituído pelo contrato coletivo com essas associações. 

É desagradável, eu concordo, mas é inevitável e, afinal, é justo...” 

As greves do Rio de Janeiro e São Paulo chegam a mobilizar 100.000 

trabalhadores. O setor da indústria é o principal responsável pela mobilização e 

deflagração da greve. O proletariado da fábrica constitui a sustentação de toda etapa 

de ascensão nos dois estados da Federação até 1920. O movimento tornou-se o 

centro de conflito social. Em São Paulo, o Conselho Geral dos Operários encaminha 

as reivindicações do setor têxtil paulista, que, em princípio, permitiria as negociações 

no âmbito da fábrica, uma vez que o Estado não desempenhava a função de 

regulação das questões sociais. Na verdade, o Estado é chamado para manter a 

ordem e trata a questão social por intermédio da violência policial. A derrota do 

movimento que buscava conquistar os direitos fundamentais foi violentamente 

reprimido, sobretudo a repressão pesava sobre os operários das indústrias têxteis, e 

o refluxo do movimento começa a partir de 1920. Começa a declinar após uma fase 
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de ascenso entre 1917 e 1920, com um grande esforço organizativo apesar do 

caráter espontâneo e de seu isolamento.  

Entretanto, o movimento social que emerge, a partir do ano de 1917 e se 

estende até os anos de 1920, representa a emergência de um plano de ações 

coletivas que se expressaram nas grandes manifestações das massas na busca da 

sua cidadania. Inicia-se um processo que permite a visibilidade da “questão social” 

que se torna objeto das discussões nas instâncias da sociedade civil e do Estado. 

Em 1919, definia-se por uma Revisão Constitucional com um duplo propósito: “Dotar 

a União de maior poder e alterar o princípio do “laissez-faire” nas relações de 

trabalho”192. 

A partir de 1919, os conflitos sociais são vistos por uma nova ótica. As lutas 

sociais pelos direitos fundamentais do trabalho representam um choque direto com o 

Estado Liberal Oligárquico da Primeira República que, em princípio, não deveria 

interferir no mercado de trabalho que sofre também as influências da Revolução 

Russa de 1917 e do Comício Italiano de 1.º de maio de 1919. 

As greves do Rio de Janeiro e S. Paulo, o movimento dos Tenentes de 1918, 

são expressões da organização e mobilização da sociedade civil. A mediação do 

Estado, inicialmente, se expressa por meio da coerção para manter a ordem. 

Entretanto, nem a Oligarquia, nem o Patronato, tampouco o Estado, podem ignorar o 

florescimento da organização da sociedade civil. Gesta-se, a partir de então, a 
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discussão entre duas direções: tratar a questão social como um caso de subversão 

da ordem ou buscar legitimar algumas das reivindicações através da regulamentação 

dos direitos sociais. A consideração última significa abrir uma fissura na ortodoxia do 

liberalismo em vigor no País.  

Basicamente, a questão social está relacionada com a generalização do 

trabalho livre em que a escravidão marca o passado recente do País. Nosso enfoque 

se dirige ao momento em que a constituição do trabalho está surgindo nos grandes 

centros urbanos, sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo, em que as condições 

de vida e trabalho estão sob a responsabilidade do próprio trabalhador e de sua 

família. As conseqüências sociais do desenvolvimento da industrialização agudiza a 

pobreza que, tal como uma sombra, acompanha a história social do período, 

compondo um elenco de problemas que vai impor a necessidade do reconhecimento 

da questão social. A pobreza e a miséria nunca foram enfrentadas no horizonte da 

cidadania. Sabemos quanto pesa na história brasileira a tradição excludente que 

transfigura direitos no registro da proteção social. Num certo sentido, a pobreza já foi 

tratada, há muito tempo, por Sérgio Buarque de Holanda, como matriz própria de 

uma sociedade que não sofreu sequer uma revolução igualitária, em que as leis, ao 

contrário do modelo clássico, não foram feitas para diminuir as desigualdades, mas 

para segmentar a classe trabalhadora e para aumentar os privilégios dos “donos do 

poder”.  

O desdobramento da questão social passa também pela formação da classe 

operária e sua entrada no cenário político, da necessidade de seu reconhecimento 

social em nível do Estado por meio da implementação de políticas que, de alguma 

forma, leve em consideração as suas necessidades.  



Realmente, a história das condições de vida e de trabalho do proletariado 

urbano industrial, nas primeiras décadas do século XX., quando começa a aglutinar-

se nos grandes centros urbanos, levado pela imigração, atraído pelas grandes 

empresas industriais, mostra a sua precária condição de vida, amontoados em 

bairros insalubres junto a aglomerados industriais, em casas pequenas com 

precárias condições de higiene, esgoto, luz e água. Por outro lado, a grande parte 

das empresas funcionava em condições precárias, inclusive em relação à condição 

de segurança, ocorrendo constantemente acidentes de trabalho.  

A população trabalhadora se constituía numa minoria, o que força a 

permanência de pequenos salários e grandes jornadas. A necessidade de uma 

complementação salarial impõe a entrada de mulheres e crianças de ambos os 

sexos, de forma prematura, recaindo, nessas categorias uma maior exploração. O 

trabalho infantil era um complemento da renda familiar, visto pela sociedade como 

uma condição natural.  

Warren Dean193 calcula que a classe de trabalhadores industriais, em São 

Paulo, uma terça parte é constituída por mulheres, metade aproximadamente são 

operários menores de 18 anos e 8% com menos de 14 anos, sem reconhecimento 

social, ausente de uma regulação minimamente protetora do trabalho à formação do 

operariado brasileiro, regido exclusivamente pela lei de mercado, sem direitos à 

proteção do trabalho e a qualquer espécie de seguro social e de igualdade diante da 

lei. Habitante de um mundo hobbesiano, na “guerra de todos contra todos”, onde 
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toda a dimensão de cidadania é apagada. Salientamos que grande parte da 

população que acompanha a classe operária não era absorvida pelas fábricas.  

A relação se estabelece, de forma direta, entre patrões e empregados, sem 

garantias de trabalho, tampouco de contrato coletivo, uma vez que as relações de 

trabalho permanecem num campo privado, pois essa é uma figuração que 

corresponde a uma sociedade em que os direitos não fazem parte das regras que 

organizam a vida social. É uma figuração que corresponde ao modo como as 

relações sociais se estruturaram no sentido dos interesses privados.  

É certo que a sociedade brasileira carrega o peso da tradição de um certo 

país com passado escravista e que faz sua entrada na modernidade capitalista, no 

interior de uma concepção autoritária, concepção esta que traduz diferenças, 

desigualdades na figura “não cidadão” que não é sujeito de direitos. Tal violência 

presente na vida social, desfaz na prática, o princípio da igualdade perante a lei, de 

uma “cidadania” definida pelo privilégio de classe.  

Tais condições de trabalho e de existência florescem a idéia do coletivismo, 

da organização dos trabalhadores urbanos para a sua auto defesa, em busca de 

condições dignas de vida e de participação na sociedade. Historicamente, essas 

organizações vão sendo redefinidas, desde os antigos grêmios corporativos e caixas 

beneficentes, que desenvolvem atividades com fins assistenciais, às ligas operárias 

que procuram aglutinar trabalhadores dos diversos ofícios, tendo como objetivo a 

luta pela defesa dos seus interesses comuns. Os referidos movimentos darão origem 

às sociedades de resistência e sindicatos, constituindo-se na forma típica 

organizada, reunindo o segmento mais avançado do movimento dos trabalhadores 

urbanos. Os sindicatos se desdobraram em federações, como é o caso da 



Federação Operária de São Paulo e, nacionalmente, em confederação. A 

Confederação Operária Brasileira – COB é exemplo desse desdobramento.  

Salientamos que a legitimidade dessas organizações está restrita ao meio 

operário, com o crescimento dos movimentos reivindicatórios que serão 

constantemente reprimidos, com fechamento de suas sedes e prisão dos seus 

líderes. As lutas sociais estão centradas na defesa dos salários, na diminuição da 

jornada de trabalho, no regulamento do trabalho de mulheres e menores, no direito a 

férias, contrato coletivo de trabalho, seguro contra doenças e invalidez e proteção 

social. O reconhecimento das reivindicações da organização, implica que esta seja 

reconhecida em nível do Estado por meio da promulgação de leis que intervêm nas 

relações de trabalho. Tais relações não podem ser legitimadas exclusivamente pela 

repressão. A violência do Estado se fará presente à trajetória das lutas dos 

movimentos sociais, para manutenção da paz social “necessária” ao 

desenvolvimento do capitalismo industrial. 

Os movimentos operários não mantêm laços com segmentos que sejam 

politicamente válidos, permanecem nas cidades industrializadas, politicamente 

isolados de outras categorias sociais. O movimento que se estrutura pela busca de 

conquista de uma cidadania social permanece centrado na fábrica e tratado pelo 

Estado como “caso de polícia”. As conquistas são precárias e segmentadas à 

algumas categorias, tendo como conseqüência o aumento da miséria e da 

desigualdade social. Os princípios da relação de trabalho estarão ancorados no 

liberalismo. O patronato buscará formas de pressão para impedir a regulamentação 

estatal.  



No reverso, acontece um assistencialismo por parte de algumas empresas 

que prestam assistência médica. Assim como as caixas de auxílio mútuo, assistência 

mútua. Nas grandes empresas, os mecanismos assistenciais aparecem nas vilas 

operárias, ambulatórios, creches, escolas. Via de regra, esses benefícios estão 

relacionados ao “bom comportamento”. Apesar de, aparentemente, se mostrar como 

paternalismo, constituiu, isso sim, numa atividade controladora, racionalizadora, que 

não tem significado de distribuição, mas alivia as tensões, controla os conflitos e 

melhora as condições em que se desenvolve a acumulação.  

Após as grandes manifestações de 1917 e 1920, a questão social fica 

colocada. O despertar da classe trabalhadora causou temor às classes dirigentes e, 

em São Paulo e no Rio de Janeiro, as ações dos movimentos dos trabalhadores 

assumiam uma direção significativa no sentido da organização diante das 

necessidades, criando uma mudança na relação do Estado com a sociedade. É o 

caso das greves entre 1917 e 1920.  

As medidas de legislação social durante a década de 20, não podem ser 

subestimadas. Por meio da Emenda Constitucional de 1926, a legislação passa à 

alçada do Congresso Nacional, abrindo caminhos de intervenção do Estado na 

regulamentação das questões sociais. São aprovadas leis sociais, que cobrem a 

chamada “proteção ao trabalho”, que se limitará, inicialmente, aos principais centros 

industriais. O Estado se negará a reconhecer a estrutura da questão social como 

direito universal e, sobre essa fragmentação, trataremos a seguir.  



3.3 A CIDADANIA EXCLUDENTE E OS DIREITOS SOCIAIS 

 

Os direitos sociais, quando empreendidos em sua dinâmica histórica, revelam 

a coexistência entre a desigualdade real e a igualdade perante a Lei. Trata-se da 

contradição inerente ao Capitalismo que exige que todos se encontrem no mercado 

em estrita igualdade. A igualdade jurídica representa a contrapartida lógica e 

necessária da desigualdade econômica. A separação entre o operário e o 

proprietário dos meios de produção deve ser transformada numa relação jurídica de 

igualdade de condições entre o vendedor e o comprador. A compra e venda 

fundamental que ocorre no mercado de trabalho entre capitalistas e trabalhadores é 

realizada por meio de contrato de trabalho e, sobre essa questão, Pasukanis explica 

que:  

“A desigualdade concreta que se verifica no mundo real para o Direito é inexistente 

(...)burgueses e proletários encontram-se no mercado em igualdade de condições 

jurídicas(...) a compra e venda da força de trabalho que ocorre entre burgueses e 

proletários é “sui generis” é o Contrato de Trabalho(...) A liberdade dos “estandartes 

burgueses” resume-se, para o proletariado, em poder vender a sua força de trabalho. 

A igualdade burguesa, para o proletariado, é a igualdade, como parte, no Contrato de 

Trabalho194. 

O trabalho livre constitui a condição fundamental para que a relação entre 

sujeitos “livres e iguais” seja estabelecida, inclusive, para que o capital realize o seu 
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ciclo. O trabalhador vende a sua força de trabalho195 em troca de um salário, 

mediante um contrato que pode ser considerado um “acordo de vontades”. A 

liberdade do trabalhador representa o poder de vender sua força de trabalho. A 

igualdade no capitalismo, para o proletariado, é expressa na liberdade de firmar o 

contrato de trabalho. O direito dá tintas civilizadas à opressão de classe. 

Entretanto, as idéias de igualdade e liberdade, nascidas na Revolução 

Francesa, tornaram-se referências para todas as constituições do Estado Moderno. 

A Carta Constitucional de 1789 forneceu o sistema normativo das declarações dos 

direitos do homem e do cidadão. A idéia do “consenso”, ou seja, as idéias gerais de 

um determinado grupo social, a burguesia, tendo como fundamentação a Teoria 

Liberal Clássica.  

Sobre essa questão, Pasukanis afirma: 

“A ordem jurídica burguesa, ao resguardar os interesses privados de um capitalista, 

tem por objetivo resguardar os dos capitalistas(...) é a partir dessa necessidade 

concreta que se constrói aquilo que veio a ser chamado de “Poder Público”, ou seja, 

um poder impessoal e independente de indivíduos particulares com a específica 

missão de resguardar a ordem pública. O Poder Público existe para garantir os 

interesses da classe dos capitalistas e não os seus interesses privados”196.  

A sociedade mercantil depende da existência do indivíduo livre, em que o 

contrato, seguindo a ordem legal, poderá articular as unidades atomizadas. A 

qualidade essencial do contratante é dada pelo fato de ser portador de mercadoria 
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com poder de troca no mercado. Entretanto, é importante compreender como, em 

determinado momento histórico, a ordem pública se sobrepõe à ordem privada.  

A pressão da classe trabalhadora provoca a intervenção do Estado, com a 

constituição dos direitos sociais, que emergem na sua forma clássica como 

conquista dessa classe, na Europa e nos Estados Unidos, no final do século XIX, 

como “Leis de Exceção”, que são leis sociais de proteção ao trabalhador, criando um 

ramo do direito197, diferenciando as relações puramente mercantis da lei de mercado. 

O público, doravante, torna-se instância fundamental, no sentido de assimilar, 

orientar e administrar os processos produzidos pelo antagonismo presente na 

sociedade civil, enquanto que o liberalismo clássico separa essas duas instâncias. 

Em nome desse papel, restringe, quando necessário, certos interesses dos setores 

hegemônicos. Promulga algumas leis sociais no jogo das relações sociais que 

possam importar na contenção dos conflitos sociais. “A Sociedade Civil constitui o 

novo e amplo universo social, estruturalmente complexo, é resistente a irrupções 

catastróficas e repentinas e se constitui como um sistema de tendência da guerra 

moderna”198.  

A lei social é de natureza pública e seria decorrente da necessidade de se 

abrigar um “Estado de Paz”, com a convivência pacífica entre os indivíduos 

“normalmente” conflitantes entre si. Para se instalar o ”Estado de Paz”, necessário se 

faz firmar um contrato. Assim, não só a forma de acumulação da mercadoria, 

também a sociedade em seu conjunto se apresenta como uma cadeia de relações 

                                            

197 Rousseau, na Teoria do Contrato Social, defende a natureza da impessoalidade e a qualidade da 
Lei. (os grifos são nossos). 
198 Semeraro: 2001:66. 



jurídicas. A sociedade capitalista criou as condições materiais necessárias para que 

o momento jurídico seja plenamente determinado nas relações sociais. 

Assim, a intervenção do Estado nas relações de trabalho, antes estranho à 

regulamentação jurídica, é realizada por meio de uma legislação específica, ou seja, 

as relações entre o Capital e o Estado são mediadas pelo Estado por intermédio de 

um “Direito Excepcional”.  

O Direito Social como um ramo especializado do Direito  

metamorfoseia-se de igualdade de todos perante a Lei, para um direito desigual para 

indivíduos desiguais, além de representar uma fissura com os princípios do 

liberalismo clássico. A origem do direito social do trabalho tem uma motivação de 

natureza pública, não individualista, expressando, por intermédio dessa via, sua 

natureza contraditória, considerando os princípios e as normas que sustentaram 

historicamente o Estado Moderno.  

O enunciado Gramsciano reforça a predominância da política. O seu ponto 

alto está na ruptura com as formulações liberais sobre as relações mantidas entre a 

“sociedade civil” e a “sociedade política”. O autor delineia uma concepção nova da 

política fundamentada sobre a concepção de hegemonia no “Ocidente”, o que 

pressupõe uma complexidade das formas da política, como a delimitação de um 

espaço para as classes subalternizadas. Seria a construção da possibilidade de 

intervenção do Estado na economia e na sociedade, por meio da contradição e da 

complexidade da sociedade civil, tornando-se possível o desenvolvimento de uma 

nova “práxis política”, assimétrica à das classes dominantes. Aparece em Gramsci a 

função que a sociedade civil tem no aparato do Estado:  



“(...) onde se decide a hegemonia, onde se confrontam os diversos projetos da 

sociedade até que prevaleça um que estabeleça a direção geral na economia, na 

política e na cultura”199 . 

Nessa linha de entendimento e de acordo com as análises de Gramsci, é no 

centro das contradições da sociedade industrial, ao orientar socialmente a produção, 

que os trabalhadores passam a desenvolver potencialidades capazes de delinear 

uma nova sociabilidade, inaugurando a organização de sujeitos sociais. A dinâmica 

do “moderno príncipe” consiste em nascer e morrer num projeto programa de 

transformar e levar as massas, o povo todo, à condição de “sociedade civil”, 

destruindo todas as formas de subalternidade, de exclusão, promovendo uma nova 

hegemonia. Remete a exigência de uma nova função de produção, funcionando a 

fábrica como aparato econômico e matriz das relações sociais.200. 

Maquiavel chama a atenção, referindo-se à formação do Estado Moderno na 

Itália, para a importância da intervenção do Estado na Sociedade, por meio da lei, 

tomando o “Príncipe” como interlocutor: 

“Existem duas formas de combater as injustiças: uma, pelas leis, outra pela força. A 

primeira é própria do homem, a segunda dos animais. Como, porém muitas vezes, a 

primeira não seja suficiente, é preciso recorrer à segunda. Ao “Príncipe” torna-se 

necessário, porém, saber empregar convenientemente o animal e o homem(...) e uma 

sem a outra é a origem da instabilidade”. 

                                            

199 Idem: 2001:76.  

200 Gramsci – 1978:410. 



Em nome do Direito,201 a forma mercantil no trato das relações de trabalho 

toma uma nova direção, transforma as relações de compra e venda da força de 

trabalho de um fato meramente mercantil para um fato jurídico.  

No Brasil, a Constituição de 1891, se constrói ancorada num projeto de 

“liberdade” como valor ético e político, desenvolvendo a seguinte linha de 

argumentação sobre liberdade do mercado. 

“Nas sociedades civilizadas, a atividade humana se exerce em quase todos os 

governos sob o regime do contrato. Intervir o Estado na formação dos contratos e 

restringir a liberdade e a atividade industrial nas suas mais elevadas e constantes 

manifestações e limitar o livre exercício de todas as profissões garantidas em toda a 

sua plenitude pela Constituição. O papel do Estado, num regime livre é assistir como 

simples espectador à formulação do contrato livremente realizados. Por essa forma, o 

Estado não limita, não diminui, mas amplia a ação da liberdade e da atividade 

industrial, garantindo os seus efeitos” 

O liberalismo ortodoxo, expresso na Constituição de 1891, representa o 

modelo de referência legal adequado à ordem da República Oligárquica. A 

concepção mercantil da vida social representava a base de sustentação dos 

interesses da economia sustentada pelo Estado Oligárquico. A Primeira República 

corresponde a um sistema de organização social, econômica e política sob a 

hegemonia dos grandes proprietários de terra. Esse sistema implica o controle 

econômico e político dos proprietários rurais. Conforme Fernando Henrique Cardoso:  

                                            

201 Em Gramsci, a noção de “Direito” não se apóia na concepção dos jusnaturalistas de um Direito 
Natural, como idéia da razão, mas sempre como resultado de uma conquista em ato no partido, nos 
sindicatos, nas organizações que promovem as classes sociais. Gramsci; 1978:54. 



“A doutrina dos chefes naturais, de predominância do Executivo e nele do Presidente, 

bem como, esse peculiar arranjo entre localismo, máquina estatal e clube dos notáveis 

em vez de partidos, caracterizará a República que,mais do que dos Coronéis, foi dos 

oligarcas que controlavam além das fazendas, a máquina estatal”202.  

A Carta constitucional de 1891 não estabelece nenhum dispositivo regulador 

das questões sociais. A promulgação do Código Civil Brasileiro, pela Lei 3071, de 1.º 

de janeiro de 1916 legitima o significado da Carta de 91, subordinando os contratos 

de trabalho à seção de “locação de serviços”, classificando sob a denominação de 

contrato individual203. O Estado dominado pela Oligarquia deve responder aos 

conflitos por intermédio dos blocos regionais. Tais blocos defendem o contrato livre 

da intervenção do Estado em nome da liberdade do trabalho, ou seja, a liberdade de 

escolha, a idade que for necessária, o tempo de jornada livre, bem como o uso da 

mão-de-obra das mulheres e das crianças, sem nenhuma regulação no livre jogo do 

mercado.  

A Primeira República, sob a hegemonia dos setores ligados à agroexportação, 

não assumirá o controle da reprodução de força de trabalho urbano, na medida em 

que essa questão não se constitui condição fundamental para a sua hegemonia. A 

repressão do Estado se fará constantemente presente à trajetória dos movimentos 

dos trabalhadores urbanos como o mais eficiente instrumento da manutenção da 

“paz social” nessa fase de acumulação capitalista. As relações de trabalho são 

resolvidas no âmbito da fábrica. A burguesia nacional buscará todos os meios e 

formas de pressionar, a fim de impedir a intervenção do Estado na questão social e 

                                            

202 Cardoso, Fernando Henrique – Dos Militares ao Presidente Campos Sales – In: Boris Fausto (org) 
O Brasil Republicano, Vol. I – São Paulo – Difel , 1977:16 

203 Documentos Parlamentares – Constituição Federal de 1891.  



todas as formas de interferência na relação direta entre os indivíduos “livres e 

iguais”.  

As lutas sociais na década de 20 constituem as bases para implantação dos 

direitos sociais no Brasil por meio das leis sociais, as quais representam a parte mais 

importante da regulamentação. As referidas leis surgem em uma determinada 

conjuntura histórica, com o desenvolvimento e a modernização do capitalismo 

brasileiro, colocando a “questão social” no centro das contradições que perpassam a 

sociedade. 

As leis sociais são mecanismos contraditórios que, ao tempo em que leva a 

“paz social” e o controle dos conflitos, podem suscitar lutas sociais e movimentos 

novos na busca da cidadania social. Os trabalhadores urbanos reprimidos pela 

polícia desenvolvem, entre os anos de 1917 e 1920, estratégias de ação direta de 

viés anarquista. A greve sai do “âmbito da fábrica” e chega a “ameaçar” a cidade, 

isto é, o sistema de dominação. 

A problemática do Estado e das leis sociais no processo de acumulação, 

como processo histórico, contraditoriamente, envolve a relação do Estado com a 

sociedade civil. As relações de produção são relações complexas e contraditórias 

que também se articulam no nível da organização do Estado e da legislação social.  

Vianna204 caracteriza o período situado entre os anos de 1891 a 1919 como 

um marco institucional que impedirá qualquer tentativa de interferir na liberdade de 

mercado, qualquer restrição ao movimento “natural” do capital como fator de 
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produção. Contraditoriamente, o movimento sindical se legitima pelo Decreto205 n.º 

1637 de 05 de janeiro de 1907, entrando em conflito com o marco regulatório do 

Estado brasileiro nesses anos em que predominava duas ordens: uma legal e outra 

real. Apesar da legitimidade conferida pela Lei, as manifestações sociais das 

organizações são consideradas ilegítimas e a questão social é tratada de uma forma 

repressiva. Isenta-se, até 1919, o mercado de qualquer intervenção estatal. 

Prevalece a decisão da “Comissão dos 21”206, que optou pelo livre exercício 

profissional, parágrafo do artigo 72 da Constituição de 1891, parágrafo 24. A questão 

social foi remetida ao “Código Civil”. 

Evaristo de Morais207 discute o impasse do liberalismo ortodoxo diante da 

questão social, apontando a necessidade de reformas: 

“A burla do trabalho livre, unida à desenfreada concorrência industrial, criou para o 

operariado moderno situações novas de desespero e de sofrimento, despertou neles 

ânsias tremendas, levantou problemas cada vez mais pungentes e que, por toda parte 

reclamam soluções”...  

A intervenção do Estado no livre jogo mercantil confirma o significado de 

1891. A classe operária, sobretudo nas duas primeiras décadas, se viu como força 

isolada no mercado ausente da vida regulada. As lutas sociais foram direcionadas, 

sobretudo à admissão de dispositivos regulamentadores do mercado que encontra 

uma grande barreira legal, uma vez que a Carta de 91 não criará nenhum dispositivo 

regulador da questão social.  
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A reivindicação operária, apesar de alguns avanços, não reconhece a 

mediação política e institucional para conseguir os seus objetivos. Muitas vezes a 

fábrica é considerada como instância imediata que deve responder às demandas 

pela ação direta da organização, desconhecendo os setores capazes de mediar os 

conflitos. A fábrica, inicialmente, transforma-se num campo de guerra não 

institucionalizado entre operários e patrões por meio da ação direta. 

De maneira ascendente, as lutas sociais dos trabalhadores urbanos atingem o 

limiar da cena política, com todas as dificuldades impostas pelos postulados liberais. 

Apesar da imediatidade de suas reivindicações, numa concepção inicial de luta 

direta, compreende a importância de sair da fábrica e conquistar os direitos sociais. 

Nas greves entre 1917 e 1920, no Rio de Janeiro e em São Paulo, a classe 

trabalhadora já reivindicava uma regulamentação das relações de trabalho que, 

juntamente com as determinações do Tratado de Versailles, recomendavam a 

proteção social aos trabalhadores. Em 1926, a Carta de 1891 sofre a sua primeira 

emenda. A secção da “locação de serviço do Código Civil” vai ceder lugar aos 

direitos sociais como “direitos excepcionais”, que mostraremos a seguir.  



Disposições Legais sobre Medidas de Direitos Sociais  

1920 - 1929 

 

Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT - Documento do 

Congresso Nacional 

ONTES: Boletim do Departamento do Ministério do Trabalho – Vol. 5 – 

n.º 20  

 

Assim, a legislação social é implantada em 1919, por meio da Lei de 

Acidentes de Trabalho pelo Decreto Lei n.º 3724 de 15 de janeiro de 1919. A 

N. º DECRETOS Data 

Dec. Lei 

3724 

Criação da Lei de Acidentes de Trabalho (Teoria 

do risco) 

15 de janeiro de 

1919 

4.682 
Criação da Caixa de Aposentadoria e Pensões 

dos Ferroviários - CAPs 

24 de janeiro de 

1923 

17.496 Criação do Conselho Nacional do Trabalho 
30 de outubro de 

1926 

Lei 

5.109 

Criação da Caixa de Aposentadoria e Pensões 

dos Marítimos e Portuários - CAPs 

20 de dezembro de 

1926 

Emenda 

26  
Regulamentação do Mercado de Trabalho Ano de 1926 

Dec. Lei 

17.496 
Direito a Férias  

30 de outubro de 

1926 

Dec. Lei 

17.934 
Criação do Código de Menores 

12 de outubro de 

1927 



concepção é de que o Acidente de Trabalho, como “teoria do risco”, inerente ao 

próprio trabalho e, conseqüentemente, à obrigação de indenizar o trabalhador 

acidentado; entretanto, os acidentados deveriam abrir inquérito policial, dando início 

a um processo judicial que terminaria por definir a procedência da demanda e a 

compulsoriedade ou não da indenização.  

A Lei Eloy Chaves é considerada o marco da previdência no Brasil. Institui um 

fundo especial de aposentadorias e pensões – Caixas de Aposentadorias e Pensões 

– CAPs . A medida não se referia à concepção de cidadania, entretanto cria medidas 

de proteção social para um grupo específico, tomando a empresa como unidade de 

cobertura. Propõe ainda, benefícios pecuniários de aposentadorias e pensões, e 

prestação de serviços médicos. As CAPs eram estruturadas como organizações 

privadas, supervisionadas pelo governo e financiadas pelos trabalhadores, patronato 

e pelos impostos. Esta legislação, inicialmente, se restringe aos ferroviários e 

estende-se a outras categorias.  

A partir da referida Lei, lançam-se as bases para uma política de seguro social 

nacional, cujos princípios fundamentais se estendem até 1966, quando da unificação 

dos institutos previdenciários. Durante a segunda metade dos anos 20 a expansão 

do seguro social será lenta e segmentada. Trata-se de um compromisso privado 

entre o empregador e o empregado, entretanto lança as bases do sistema 

previdenciário brasileiro. 

Os industriais organizam um movimento contra a referida Lei, enviando um 

documento à comissão de legislação social do Parlamento, justificando o atentado 

aos princípios constitucionais da Carta de 1891. Refere-se também o documento 

sobre o “privilégio” do proprietário rural, além de mostrar a incompatibilidade da lei, 



face à realidade industrial do País. A burguesia industrial presa ao universo da 

fábrica, questionava o Estado por intermédio do Parlamento, a não intervenção 

estatal nas relações de trabalho.  

O Código do Trabalho do Menor foi disciplinado pelo Decreto n.º 5083 de  

1.º de dezembro de 1926, com jornada de 6 horas, proibindo menores de 18 anos de 

trabalhar na Indústria. As medidas complementares foram corrigidas pelo Decreto 

17.934 de 12 de outubro de 1927, na Consolidação das Leis de Proteção aos 

Menores.  

A lei é duramente criticada pelos industriais pois temiam que o Estado 

ampliasse sua base social, por meio de leis protetoras do trabalho apenas no setor 

da indústria, deixando intocadas as relações de trabalho no campo. Além de um 

abaixo-assinado, os industriais paulistas enviam um documento de base técnica, 

justificando, junto aos tribunais, a inconstitucionalidade da Lei, porque atentava 

contra a liberdade da indústria. A burguesia industrial lutava contra os efeitos 

imediatos da incipiente legislação social nos meados dos anos 20.  

Em 1926, é criado o Conselho Nacional do Trabalho, pelo Decreto 17.496 de 

30 de outubro de 1926. O Departamento Nacional de Trabalho tinha como objetivo 

promover medidas de Previdência Social e melhorar as condições de trabalho. Em 

1926, por meio da Emenda Constitucional de 1891, a legislação social é 

encaminhada ao Congresso Nacional, abrindo caminho à intervenção do Estado na 

regulamentação das relações de trabalho - Regulamentação do Trabalho Infantil, Lei 

de Férias, Previdência, Seguro Social, Organização Sindical Autônoma e Justiça do 

Trabalho são as leis sociais protetoras do trabalho que antecedem a 1930. A 



hegemonia burguesa não pode basear-se apenas na coerção, necessitando de 

outros mecanismos de integração e controle.  

A consolidação das leis sociais, na Primeira República, se faz muito 

lentamente em descompasso com o desenvolvimento e modernização do setor 

industrial na área das cidades. A prevalência da ideologia do “laissez–faire” pelo 

menos até os anos 20. As relações econômicas e sociais não se regem como no 

caso clássico do capitalismo. 

A promulgação das leis sociais tem uma influência de outros países como a 

Inglaterra, a Alemanha, a Itália, a França e os Estados Unidos. O bloco de posição 

mais ortodoxa no Parlamento questionava as diferenças entre esses países de 

capitalismo desenvolvido e a incipiente industrialização brasileira. Argumenta a 

complexidade da lei social e do seguro obrigatório e reforça o perigo de a agricultura 

exigir a mesma proteção:  

“Quer-se evitar o “radicalismo” da doutrina francesa sobre acidentes de trabalho, que 

torna o seguro obrigatório, deixando a liberdade de segurar conforme o liberalismo 

predominante aos industriais208”.  

A oligarquia na Primeira República, apesar de se constituir um bloco 

hegemônico, não se constitui um bloco monolítico em relação à Constituição. A 

fragmentação do bloco de poder permite abrir um espaço capaz de legitimar as 

reivindicações dos trabalhadores decorrentes das lutas sociais. O Parlamento 

representado por blocos regionais, basicamente, se divide em duas vertentes: a 

concepção mais radical que não permite mexer nos princípios constitucionais da 

                                            

208 Boletim do Departamento Estadual de Trabalho – Ano V – n.º 20.  



Carta de 91, considerando a liberdade do contrato e a lei de mercado, com as 

questões sociais circunscritas ao âmbito da fábrica e o outro bloco de tendência 

menos ortodoxa e sob a influência da Ação Social Católica que defende uma 

legislação social gradualista. Sobre a renovação do conservadorismo, mostra Faoro:  

“Trouxeram ao Brasil, criaram no Brasil a questão social. Ela urge conosco por 

medidas, que com seriedade atendam aos seus mais imperiosos reclamos. Mas, como 

é que lhe atenderíamos nos limites estreitos do nosso direito constitucional, a liberdade 

dos contratos é absoluta, o capitalista, o industrial, o patrão, estão ao abrigo de 

interferências da Lei, a tal respeito(...). Os contratos entre os patrões e os operários 

são instrumentos ‘bilaterais”, não exigem legislação especial para serem cumpridos e 

muito menos para serem modificados, de acordo com os interesses das duas partes 

contratantes. O Estado, por suas leis, não poderá intervir nesta questão, senão com a 

garantia da ordem, entendendo-se para este efeito o emprego de medidas que não 

contrariem o nosso direito constituído209”. 

Assim, a corrente liberal ortodoxa manifesta-se contra a liberdade de contrato, 

o que implica a não intervenção do Estado, a não ser para a manutenção da ordem e 

a questão assistencial, favorecendo o mercado livre da força de trabalho. A 

intervenção do Estado deveria ser afirmada por intermédio do tributo, da assistência 

e da manutenção da disciplina.  

O bloco da Ação Católica é favorável à legislação social, para harmonizar os 

interesses entre patrões e empregados. Tem como referência a encíclica “Rerum 

Novarum”, como diretriz para definição das relações de trabalho no Brasil e entende 
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Pronunciamento de Rui Barbosa sobre a Revisão da Constituição de 1891. 



a importância dos direitos sociais no quadro das desigualdades sociais no país. 

Propõe uma legislação especial para mulheres e crianças, apesar de fazer ressalva 

sobre o Código de Trabalho. A concepção é que a proteção social é importante para 

a defesa dos “mais fracos”, sem perturbar a ordem estabelecida, coerente com a 

ordenação social do liberalismo.  

A “Rerum Novarum” de Leão XIII abre para a sociedade civil católica a 

oportunidade de fazer política, numa ação de sentido “cristianizador” do capitalismo, 

sob a influência do comunitarismo. Representa a hegemonia de um bloco com 

projeto de poder, sustentado unicamente pela idéia do conflito regulado pela lei.  

O trabalho deve ser amparado por uma legislação especial, impondo-se 

limites à exploração do trabalhador. O Estado deve proteger o operário, concedendo 

uma Legislação Social que contemple o descanso semanal como celebração festiva 

e divina, diferente da concepção do fordismo, que concebe o descanso semanal 

como necessário à reposição das energias da força de trabalho.  

A Encíclica tem como fundamento a “reta razão e a Lei eterna de Deus”, cujo 

Estado não pode negar a sua existência. A Encíclica defende o direito da existência 

das “sociedades particulares” e prepara as bases para ocupar um espaço na 

sociedade civil, por intermédio das corporações católicas,210 opondo-se a outras 

associações de viés socialistas existentes no meio operário. Por essa via, abandona 

a postura contemplativa, integrando-se à vida social, apesar da recorrência ao direito 

                                            

210 A Ação Católica no Brasil, data dos anos de 1920, sob a influência de: Jackson de Figueiredo, 
Alceu de Amoroso Lima, Hamilton Nogueira Afrânio Peixoto e outros. A primeira referência é a criação 
de um espaço público, o Centro Dom Vital em 1922.  



natural divino211 que deve ser protegido pela sociedade civil e não aniquilado. Sobre 

as sociedades particulares, recomenda a encíclica que:  

“Proteja o Estado essas sociedades fundadas segundo o direito, mas não se intrometa 

no seu governo interior e não toque nas molas íntimas que lhe dão vida; pois o 

momento vital procede essencialmente de um princípio interno e extingue-se 

facilmente sob a ação de uma causa externa”212. 

A regulação dos direitos sociais na Primeira República reflete, assim, a 

correlação de forças existentes sob a hegemonia da oligarquia agro exportadora. As 

primeiras décadas da República – 1891 a 1919, são caracterizadas pelo liberalismo 

ortodoxo, institucionalizado pela Carta de 91 que impedirá qualquer restrição à 

liberdade “natural” do capital como fator de produção. Entretanto, legitima-se o direito 

de associação, entrando em contradição com o próprio princípio constitucional não 

intervencionista, expressando uma dubiedade entre o marco institucional legal e a 

questão real.  

O período que se inicia em 1919 corresponde à homologação do Tratado de 

Versailles pelo Parlamento brasileiro, em que o governo se obriga a cumprir as 

recomendações relativas às condições de trabalho, que resultará na Primeira 

Emenda à Constituição de 91, em 1926, junto com a promulgação das primeiras leis 

sociais no país, que corresponde à ampliação da cidadania para alguns setores 

ligados às atividades urbano-industrial na cidade e alguns setores estruturantes para 

os setores da agro-exportação.  

                                            

211 Sobre o direito natural divino, ver Aquino, Santo Tomás, Suma Teológica – Livro I – Edição Loyola - 
São Paulo 2003 – 2.ª Edição.  
212 Rerum Novarum: vide Vianna – Luis Werneck – Imperialismo e Sindicalismo – Humanitas – Belo 
Horizonte.1999:203.  



No interior do movimento social, já se insinuam as reivindicações de um 

Estado intervencionista sobre as relações de trabalho, se bem que, durante o 

movimento, existe uma hesitação entre a relação da negociação de ação direta e a 

intervenção estatal. A aplicação do esforço para regulação das condições de 

trabalho no Brasil expressa-se mediante a promulgação das primeiras leis sociais 

nos anos 20. O princípio constitucional do contrato liberal aproxima-se do seu fim 

institucional.  

A Emenda Constitucional n.º 22 do artigo 34, inciso 29, da Carta de 1891 

resolveu a contradição institucional em urgência, delegando competência ao 

Congresso Nacional para legislar sobre o trabalho. Amplia-se e reformula-se o pacto 

liberal ortodoxo. O parlamento passa a legislar em matéria referente aos direitos 

sociais dos trabalhadores. A Primeira República finda com parte das condições de 

trabalho, recoberta pela Lei Social de Acidentes de Trabalho, Férias, Código do 

Menores, Seguro contra Doença, estabelecendo inicialmente o perfil do direito 

fundamental do Trabalho no Brasil.  

Entretanto, para sustentar o modelo de acumulação sob a hegemonia da 

oligarquia agro-exportadora, essa legislação social não afeta o contrato de trabalho 

controlado pelas classes hegemônicas, que coloca face a face dois sujeitos 

desigualmente situados nas relações sociais e não sujeitos iguais, conforme a teoria 

do liberalismo clássico. Os trabalhadores agrícolas são excluídos da regulação. O 

contrato de trabalho no campo permanece desigual em nome da “liberdade” do 

trabalho.  

O pacto de “conciliação” separa os trabalhadores da cidade e do campo. A 

mobilização dos trabalhadores urbanos, por intermédio das lutas sociais, juntamente 



com as necessidades postas pelo processo de modernização do capitalismo, bem 

como, a pressão internacional do Tratado de Versailles, abrem um espaço possível 

para a constituição dos direitos de cidadania com o inicio da intervenção do Estado 

nas relações de trabalho com a promulgação das primeiras leis sociais da República. 

Todavia, são excluídos do processo os trabalhadores do campo, para que a “paz 

social agrária” seja mantida. Exclui o segmento dos trabalhos que estão diretamente 

ligados ao poder das oligarquias.  

A cidadania no Brasil nasce excludente, com a separação entre a cidade e o 

campo e entre a indústria e a agricultura. Assim, para trabalhadores da Indústria 

urbana, a conquista incipiente dos direitos sociais representa o início de uma nova 

regulação estatal, consubstanciada pela legitimidade das primeiras leis sociais. Para 

os trabalhadores do campo, o isolamento e a privação dos direitos fundamentais do 

trabalho e dos direitos previdenciários.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 4 

A CONSTITUIÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 

 

4. A CONSTITUIÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL 

4.1 RELAÇÃO ESTADO E SOCIEDADE CIVIL  

 

4.1.1 O CAMPO DOS DIREITOS SOCIAIS  

 

Para retomar como se deu a relação do Estado com a sociedade civil no 

Brasil, em 1930, importa-nos desvelar o significado dos elementos constitutivos do 

processo histórico que permitiram a consolidação dos direitos sociais entre os anos 

de 1920 e 1943. Nesse período, são formados socialmente os pilares da legislação 

social brasileira, seja pelo fato de o Estado ter conduzido o desenvolvimento, a 

expansão e a modernização do capitalismo, seja pela estruturação de novas alianças 

de classes e forças sociais213, seja pela regulação das questões sociais decorrentes 

do conflito entre o Capital e o Trabalho e, finalmente, pela legitimação das demandas 

e reivindicações da classe trabalhadora. Assim, estudar a institucionalização dos 

direitos sociais, na perspectiva de suas condições históricas e na sua estruturação 

                                            

213 Gramsci estabelece uma diferença entre uma simples aliança de classes e forças sociais e a 
formação de um bloco histórico, que implica uma transformação de papéis sociais no interior da 
aliança e uma modificação das formas de poder e de política. (os grifos são nossos) 



legal, impõe considerar: 1) As pressões advindas do novo bloco de poder; 2) os 

arranjos institucionais legais implementados pelo Estado como mediador dos 

antagonismos entre as classes sociais; 3) a contradição presente no processo da 

institucionalização dos direitos sociais na sociedade brasileira.  

Ao examinarmos as instituições que historicamente se produziram para 

regular a questão social no Brasil, nosso suposto é de que, a partir da Emenda 

Constitucional de 1926 à Constituição de 1891, o Estado, mediante os arranjos 

institucionais, dirige a atenção para esse setor da sociedade antes deixado no livre 

jogo da lei de mercado. No Brasil, até os anos 20, o Estado não tinha uma 

intervenção direta sobre as relações de trabalho, deixando o mercado entregue às 

próprias leis. Sua ortodoxia impossibilitava o reconhecimento da existência das 

organizações sociais.  

Nessas condições, inicia-se um processo de transição à modernização das 

instituições legais como instrumento que deveria acompanhar o desenvolvimento 

industrial do país. A partir de 1930, o Estado se articula em conflito aberto com a 

ordem liberal oligárquica, e abre-se para a sociedade a possibilidade de novas 

perspectivas.  

A experiência histórica mostra que os direitos sociais se estruturaram numa 

motivação pública e se instituem como instância “nova”, em princípio como conquista 

da classe operária contra o pacto original do liberalismo214, no suposto de que o 

mercado de trabalho não pode ser reduzido a uma arena puramente mercantil, mas 

                                            

214 Na Introdução ao Estudo da Filosofia, Gramsci refere-se ao “individualismo”, próprio do liberalismo 
sobre o período histórico em que se manteve a posição do individuo no mundo e na história. Gramsci, 
A. Cadernos do Cárcere – Rio de Janeiro –– Civilização Brasileira.  2002:251. 



também política e social, onde as classes subalternas buscam a ampliação de seus 

direitos de natureza pública. As lutas sociais pressionam na direção da publicização 

do privado e na intervenção do Estado nas relações de antagonismos entre o capital 

e o trabalho. O público torna-se uma instância de ordenamento das tensões sociais.  

A gênese e a expansão dos direitos sociais têm uma relação intrínseca com a 

transformação da sociedade. Tais direitos exigem uma intervenção pública na área 

de prestação de serviços, por intermédio das políticas sociais públicas que foram 

conquistadas num determinado momento de desenvolvimento e modernização do 

capitalismo industrial. No Estado moderno liberal, as relações são estabelecidas 

entre os indivíduos, enquanto que o Estado do bem estar social surge a partir das 

organizações operárias que reivindicam, além da liberdade, os direitos sociais, como 

direito da categoria de trabalhadores. Nesse entendimento, os direitos sociais foram 

elementos fundamentais para o alargamento das democracias modernas.  

A constituição dos direitos sociais corresponde a uma certa universalização do 

Estado, que deverá corresponder às reivindicações dos segmentos que compõem a 

sociedade civil. A partir de 1930, no Brasil, multiplicam-se os grupos de interesses da 

sociedade civil que postulam, junto ao Estado, os seus direitos de cidadania.  

O período compreendido entre 1920 e 1943, mais especificamente na 

segunda metade dos anos 30, corresponde à fase em que se estruturou a 

constitucionalização dos direitos sociais no Brasil, razão pela qual se torna 

fundamental para esse estudo. Fase em que, no nosso suposto, como foi dito 

anteriormente, corresponde à fundação dos pilares que sustentaram, ao longo dos 

anos, o sentido da cidadania social no Brasil, instituído mediante o protagonismo do 

Estado, que se faz acompanhar de uma legislação social, reguladora das relações 



de trabalho, como possibilidade de canalização dos conflitos sociais e na perspectiva 

dos sujeitos sociais como conquistas para condições básicas de vida e de dignidade 

humana.  

O poder dos indivíduos associados nasce de uma convenção. De acordo com 

a definição “hobbesiana”215, é o produto de uma invenção humana. Dessa invenção, 

nasce o Estado Liberal, no qual os indivíduos reivindicam o poder ao soberano. Com 

a Revolução Industrial, não mais o indivíduo, mas uma classe216 reivindica seus 

direitos de cidadania. Assim voltamos a afirmar que os direitos sociais nasceram nos 

países da primeira revolução industrial,217 quando entrava na cena política o 

movimento dos trabalhadores, que fizeram universalmente a reivindicação do direito 

do trabalho, como direito fundamental; tão fundamental que passa a fazer parte de 

todos as declarações de direitos contemporâneos218.  

É Marilena Chauí que, ao examinar a Declaração dos Direitos Universais do 

Homem e do Cidadão, evidencia a contradição entre a igualdade e a existência real 

dos iguais. Entretanto, admite, como decorrência, a abertura de um campo de 

possibilidades para a criação dos direitos sociais, a partir dos carecimentos, das 

necessidades, das exigências e das demandas dos novos sujeitos sociais. 

                                            

215 No Estado de Natureza, os indivíduos gozam de plena autonomia mas em conflito com os outros 
homens pela posse e pela troca dos bens. O caminho para estabelecer a Paz é o Estado, uma 
instituição artificial de um poder comum. Hobbes, 2002:10. 
216 Para Gramsci, o “Moderno Príncipe” é representado pelo símbolo da “vontade coletiva”, ou seja, o 
processo de formação de uma vontade coletiva para um determinado fim político com princípios e 
critérios de um método de ação e com qualidades e traços característicos, deveres e necessidades 
concretos. Gramsci, A. – Maquiavel, a Política e o Estado Moderno – Civilização Brasileira, 1976:04. 
217 Na fase da revolução industrial. grandes massas da população continuavam, até então, sem serem 
absorvidas pelas novas indústrias e cidades, como um substrato permanente de pobreza e desespero 
e também as grandes massas eram periodicamente atiradas ao desemprego pelas crises que, mal 
eram reconhecidas como temporárias e repetitivas (Hobsbawm, Eric – A Era das Revoluções – Rio de 
Janeiro – Paz e Terra, 1988:228. 
218 Bobbio – 1992:77. 



Institucionalizado o espaço formal na declaração dos direitos, a sociedade pode 

instituir formas de reivindicação para criá-los como um direito real. A partir da 

Revolução Francesa de 1789, o direito de liberdade ampliou-se. Com os movimentos 

operários e o movimento dos socialistas, a luta social por liberdade ampliou mais 

esse direito. As lutas por liberdade e igualdade ampliaram os direitos políticos e, a 

partir destes, foram criadas as condições históricas para a luta pelos direitos sociais, 

que dizem respeito ao direito ao trabalho, à moradia, à saúde, ao transporte, à 

educação, entre outros, onde o Estado, por pressão da sociedade civil, (associações, 

sindicatos, partidos políticos) intervém na área social. “A sociedade democrática 

institui direitos pela abertura do campo social à criação de direitos reais, a ampliação 

de direitos existentes e a criação de novos direitos”219. 

Gramsci analisa a importância de todos os movimentos, organizações, 

reivindicações de massas que vinham se avolumando na sociedade civil. Essas 

transformações colocavam em evidência e em discussão a ordem tradicional, ficando 

manifesta que “a forma coercitiva não garantia mais poder”220. Argumenta o autor que 

a classe subalterna necessita do espaço da sociedade civil e é no interior dos 

movimentos organizados que os trabalhadores são chamados a criar um projeto de 

sociedade e ensaiar novas formas de poder político. Ao estudar a relação do Estado 

com a sociedade civil, estava convencido da importância da organização social, da 

liberdade dos novos sujeitos que visam, no primeiro momento, à construção de sua 

cidadania.  

                                            

219 Chauí, Marilena: 1994:433. 
220 Ver Gramsci – Ruptura com o Liberalismo – Obras Escolhidas – S. Paulo - Martins Fontes. 
1978: 135. 



O autor oferece os elementos fundamentais para o entendimento da ruptura 

com as formulações liberais ortodoxas e a redefinição da relação entre o Estado e a 

sociedade civil, onde estão contidas a necessidade e a busca de satisfação. Diante 

dessa perspectiva, levantaremos algumas indagações: 1) Qual a concepção dos 

direitos sociais no Brasil? 2) Que contradições permearam a institucionalização de 

tais direitos? Para responder a essas questões, tomaremos, inicialmente, a análise 

de alguns autores. 

Na concepção de José Murilo de Carvalho, a fundação dos direitos sociais, no 

Brasil, representa a instituição de “privilégio”, uma vez que não beneficia a todos e 

não tem uma concepção universalista. “Do modo como foram introduzidos, os 

benefícios atingiam aqueles a quem o governo decidia favorecer, de modo particular 

aos que se enquadravam na estrutura sindical corporativa montada pelo Estado”.221 

Para o autor, do ponto de vista político, essa era uma visão estratégica do 

governo Varguista, uma vez que o Decreto Sindical antecede a 1934. “Nela está 

embutida a filosofia do governo em relação ao assunto. As relações entre o capital e 

o trabalho deveriam ser harmoniosas e cabia ao Estado garantir a harmonia 

exercendo a regulação e arbitramento222” 

Para Carvalho, há uma inversão em relação à organização sindical, que deixa 

de ser um órgão de representação dos interesses dos operários e pobres e passa a 

ter a função de cooperação entre as classes sociais e o Estado, aberto pela 

Assembléia Constituinte de 1934.  

                                            

221 Carvalho, Murilo – 2004:115. 
222 Idem. 



Para o autor, não se pode negar que o período compreendido entre 1930 e 

1945 foi a “era dos direitos sociais” no Brasil, acompanhada de uma legislação 

social. Entretanto, admite que o governo inverte a ordem discutida por Marshall223, os 

direitos sociais antecipam os direitos políticos e assim, (...)“os trabalhadores são 

incorporados à sociedade em função da promulgação das leis sociais”.  

Wanderley Guilherme dos Santos analisa a constituição dos direitos sociais no 

Brasil qualificando a cidadania, por meio do conceito de “cidadania regulada” (...)“a 

cidadania cujas raízes encontram-se não em um código de valores políticos, mas em 

um sistema de estratificação ocupacional e que, ademais, tal sistema de 

estratificação ocupacional é definido por norma legal”224. A cidadania, para o autor, é 

estratificada e os direitos sociais restringem-se ao segmento que ocupa uma 

determinada posição no processo produtivo, tal como, reconhecido pela lei, 

desconhece os trabalhadores na área rural e todas as outras categorias não 

reconhecidas pela regulação estatal.  

Para Santos, a associação entre cidadania e ocupação proporcionará as 

condições institucionais aos quais darão suporte ao mercado informal do trabalho, 

isto é, trabalhadores sem acesso aos direitos sociais, enquanto que ativa a 

interferência do Estado na área econômica, com a intenção de promover o 

                                            

223 Segundo Marshall, os direitos podem ser classificados em civis, políticos e sociais. Os primeiros 
são aqueles que dizem respeito à personalidade do individuo (liberdade pessoal de pensamento, 
religião, reunião e liberdade econômica), por meio da qual é garantida a ele uma esfera de liberdade, 
desde que seu comportamento não viole o direito dos outros. Os direitos políticos (liberdade de 
associação nos partidos, direitos eleitorais, direito de votar e ser votado) estão ligados à formação do 
Estado democrático representativo e implicam uma liberdade ativa, uma participação dos cidadãos na 
determinação política do Estado. Os Direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à saúde à 
assistência, à cultura ao lazer), decorrentes das novas exigências da sociedade industrial, implicam o 
comportamento ativo do Estado, para garantir ao cidadão o emprego, a renda e uma vida em situação 
de dignidade. 1987:36. 
224 Santos, Wanderley Guilherme: 1987:69. 



desenvolvimento do capitalismo. O comprovante do “novo” contrato, para o autor, é a 

Carteira de Trabalho, considerada como um atestado de nascimento cívico. As 

conseqüências sociais dessa “(re)engenharia” se expressa no aumento das 

desigualdades decorrentes de uma política social sob a égide do Estado autoritário.  

Os direitos sociais, na prática, se dissociam de uma condição inerente de 

cidadania. Daí que os benefícios garantidos pelo Estado terminaram por reproduzir o 

perfil das desigualdades sociais. A lei que garante a proteção social anula os efeitos 

distributivos e compensatórios que, em princípio, são os objetivos da política social, 

repõem hierarquias pelo viés corporativo e introduzem segmentações que 

transformam em pré-cidadãos todos aqueles que não possuem Carteira de Trabalho. 

A existência cívica era definida pelo pertencimento corporativo. É nessa matriz que 

se esclarece o vínculo entre o Estado e a sociedade que os direitos sociais 

definiram, tal como foram institucionalizados na sociedade brasileira, estabelecendo 

uma relação “pelo alto", ocultando a matriz real da exclusão social. Para o autor, os 

direitos sociais não se universalizam e recriam desigualdades, transformando em 

não-cidadãos os que escapam aos critérios da lei.  

Tânia de Luca225 entende que os debates em torno da cidadania surgiram sob 

o impacto das transformações introduzidas pelo capitalismo, com a presença dos 

trabalhadores na busca de canais de participação na vida pública e na busca por 

decisão mais justa e igualitária da riqueza social.  

A autora reconhece o impacto da presença dos assalariados no Brasil, como 

atores políticos, com projetos questionadores da ordem vigente, escudado na defesa 

                                            

225 De Luca, Tânia – 2003:469. 



da liberdade do exercício profissional, extrapolando a condição de expectador, 

colocando-se ao lado do patronato, que, historicamente, contou com o apoio das 

forças policiais para proteger as fábricas, prender as lideranças, destruir gráficas e 

apreender jornais.  

De Luca, ao analisar a questão dos direitos nas primeiras décadas 

republicanas, reconhece que o direito ao voto não foi exercido pela maioria daqueles 

que, segundo o texto constitucional, estavam aptos a fazê-lo. Os direitos civis, por 

sua vez, esbarravam no poder dos grandes proprietários de terra que controlavam a 

vida política de um país oligárquico. O desafio, para a autora, vinha das áreas 

urbanas onde os trabalhadores exigiram o direito de organização e outras formas de 

manifestações e melhores condições de vida e de trabalho.  

A entrada do Estado e a noção de legislação trabalhista e previdenciária 

constituiram-se, para a autora, numa criação do movimento de 1930 - ”espécie de 

dádiva do governo Vargas”. As reivindicações do movimento tornaram-se objeto de 

normatização e fiscalização por parte do judiciário, processo que culminou com a 

aprovação da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, em 1943.  

“A inspiração corporativa na condução da questão social, tão bem expressa na 

proposta para os sindicatos, tem sido corretamente destacada”226. 

O controle da vida sindical estava previamente estabelecido antes da 

Constituição de 1934 a qual determina os direitos sociais, Decreto 19.770, de março 

de 1931 – que considerava os sindicatos como órgãos técnicos e consultivos, 

passando a depender de reconhecimento pelo Ministério do Trabalho. A nova 

                                            

226 Idem – 2003:479. 



estrutura, examina a autora, exclui os sindicatos de atividades políticas e os 

subordina às diretrizes do Ministério do Trabalho. Apenas os sindicatos aprovados 

pelo Ministério poderiam defender o direito dos seus associados.  

Nesse sentido, há uma redefinição na concepção de sindicato, que deixava de 

ser tratado como órgão de representação dos interesses de uma classe social, um 

órgão de luta de defesa dos interesses dos trabalhadores por melhores condições de 

vida e trabalho, para tornar-se pertencente ao Ministério do Trabalho, afastados da 

organização e sem compromisso efetivo com os interesses daqueles que diziam 

representar227.  

A autora concorda com Wanderley Guilherme, ao afirmar que os direitos 

sociais foram assegurados em função da categoria profissional e, dessa forma, 

garantidos somente para aqueles que integravam o universo das profissões 

reconhecidas pelo sistema.  

“Estavam excluídos portanto, trabalhadores rurais, domésticos, autônomos, 

desempregados, subempregados, além de todos aqueles que exerciam profissões 

não regulamentadas”. 

De Luca conclui que a cidadania no Brasil não figurava como resultado da luta 

política; antes, dependia da benemerência do Estado. A autora refere-se também a 

Carvalho. 

                                            

227 Com a instauração do Estado Novo e a imposição ao país da nova Carta de 1937, de caráter 
autoritário e antidemocrático, os direitos políticos foram suprimidos, as greves foram proibidas e a 
tortura foi utilizada como meio de interdição. (os grifos são nossos) 



“(...) a expansão dos direitos sociais não decorreu do exercício dos direitos civis e 

políticos, como no caso inglês, uma vez que, a legislação social foi introduzida em 

ambiente de precária vigência dos direitos civis comprometendo o desenvolvimento de 

uma cidadania ativa”228 

Análise semelhante ao que Carvalho faz, referindo-se ao processo invertido 

da “Cidadania de Marshall” no estudo do caso inglês.  

Luis Werneck Vianna discute a questão introduzindo uma variável nova. “o 

caráter burocrático das lideranças operárias”, emergentes no pós 1930 e localiza a 

legislação da Nova República, com sua declarada e manifesta intervenção, a fim de 

restringir a ação dos sindicatos, que o autor analisa como um retrocesso político, um 

“contratualismo”, feito por intermédio da representação burocrática.  

Werneck Vianna discute a relação “sincrônica” entre o corporativismo e o 

sindicalismo dos anos 30. O “consenso” para sua implantação sob a forma 

corporativa, sobretudo a partir de 1935, com o uso da violência contra as 

representações das organizações sociais. A partir desse entendimento, o autor 

defende que, no centro da problemática da criação das leis sociais que outorgam 

direitos, estava cada vez mais manifesto o controle político das lideranças sindicais e 

adianta que, só após 1935, é que se consubstancia uma proposta “consensual” feita 

em nome do corporativismo.  

Como vimos, os vários autores analisam a questão a partir de determinados 

pressupostos teóricos e metodológicos, considerando as especialidades da 

constituição dos direitos sociais no Brasil. Ora sob a concepção da inversão da teoria 

                                            

228 Ver Carvalho – 2004:116. 



de Marshall, ora sob o ponto de vista da cidadania regulada, isto é, a cidadania 

estratificada e diretamente articulada com determinadas profissões, ora mediante o 

retrocesso político, ou seja, pelo contratualismo sob o controle político do Estado 

sobre as lideranças sindicais.  

Para além das questões nacionais da objetivação do capitalismo tardio no 

Brasil, a grande crise econômica de 1929, com os seus desdobramentos, repercute 

decisivamente no mundo ocidental. As grandes tensões sociais exigiam do Estado 

uma intervenção. A doutrina que lhe deu suporte teórico e político foi o 

“keynesianismo”, a doutrina de John Maynard Keynes, que fornecia as bases para 

implantação de uma “inovadora” forma de regulação econômica e social do sistema 

capitalista como um contraponto à teoria econômica clássica, defensora da auto-

regulação sob a égide da lei de mercado.  

Contudo, o estado de bem-estar social só teve a sua completude em alguns 

países europeus, como é o caso da Inglaterra que, por meio do “Tratado de 

Berveridge”, institucionaliza uma cidadania para todos, ou seja, uma proteção social 

básica, como um direito de todos, independente do pertencimento ao Mercado 

Formal de Trabalho (MFT).  

A ascensão da proteção social à condição de “direito do cidadão e dever do 

Estado” representa uma modernização política dos arranjos institucionais legais, no 

âmbito da regulação da questão social sob a intervenção do Estado, permeado pelos 

conflitos de classe e pelas lutas sociais dos trabalhadores contra a ditadura do 

capital e do poder concentrador do Estado. A classe trabalhadora, sob o impacto das 

condições objetivas, luta no interior do próprio sistema, pela causa dos direitos 

sociais, comprometida com a melhoria das condições de trabalho e de vida o que, 



paradoxalmente, modernizou a regulação das relações de trabalho e engendrou 

novas contradições. No caso da Grã-Bretanha, sob o “slogan” de “participação para 

todos”, os trabalhadores transformam a regulação estatal em dever dos poderes 

públicos que asseguraram políticas sociais públicas universais.  

Tal mudança de paradigma político e jurídico atingiu o sistema tradicional de 

regulação social, que funcionava no âmbito da fábrica, fora das obrigações públicas, 

condizentes com as formas tradicionais do Estado de Direito com seus princípios 

liberais, que rechaçam a intervenção do Estado na questão social, ou seja, cristaliza 

a configuração de uma convivência ambígua entre os direitos dos indivíduos (direitos 

individuais próprios do Estado de Direito) e os direitos sociais na concepção do bem-

estar e da justiça social (O Estado Social com participação política na esfera do 

poder público).  

Na realidade brasileira, os direitos sociais, historicamente, estão articulados 

aos direitos de uma facção de classe, importante para alguns setores fundamentais 

do desenvolvimento industrial, produzindo e reproduzindo, ao longo dos anos, um 

cenário sombrio na área social distante do reconhecimento dos direitos sociais 

universais.  

“Nós brasileiros, vivemos num país atrasado, onde a sociedade civil é débil e 

desarticulada em contraste com o Estado secularmente forte e autoritário. A primeira 

causa desse atraso reside no fato de que o progresso das forças produtivas e a 

modernização da estrutura social se fizeram segundo uma velha forma, de “cima para 



baixo”, com a conservação do latifúndio e, sobretudo, com a tentativa de 

marginalização das forças populares das grandes decisões nacionais”.229  
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4.1.2 AS FORÇAS HEGEMÔNICAS 

 

Discutir a constituição dos direitos sociais no Brasil, nos anos 30, significa 

levar em consideração a complexidade das relações sociais estabelecidas no 

desenvolvimento e modernização do capitalismo brasileiro, sob o ponto de vista da 

heterogeneidade estrutural e conjuntural das forças hegemônicas presentes no 

processo de transição. A Revolução de 1930 significou o fim de um ciclo, o agrário-

exportador, e o início de um outro que, gradativamente, criou as bases para a 

acumulação industrial no país. Entretanto, vale lembrar que tal transição não se 

efetiva por intermédio de uma forma superadora, e sim, de forma pactuada, quando 

os interesses agrários significando o velho interferem-se com os interesses urbanos 

e industriais emergentes, numa rearrumação do bloco de poder onde a facção 

dominante foi inicialmente excluída.  

Essa forma de modernização conservadora de transição não toca na estrutura 

latifundiária, tampouco permite o crescimento da emergente burguesia industrial e 

não propicia qualquer forma efetiva de participação das classes populares. Ao 

contrário, o “reformismo”230 marcou uma exclusão das classes populares na direção 

econômica, social e política do país. O traço fundamental naquele momento foi a 

inexistência de canais de expressão e participação das classes populares. O Estado 

estabelece um controle e uma repressão política e ideológica por meio de uma 

política sindical controladora e uma legislação social excludente e compensatória.  
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O capitalismo brasileiro, para que as condições básicas da modernização e de 

acumulação do capitalismo industrial fossem construídas, necessitou de um 

robustecimento do Estado, capaz de operar um largo pacto entre os interesses 

agrários exportadores, ou não, e os interesses industriais emergentes. O 

protagonismo do Estado impôs uma limitação e um controle à classe trabalhadora e 

a questão social ganha uma dimensão significativa, tanto politicamente, mas, 

sobretudo, porque a alavancada de um parque industrial exigia toda uma 

regulamentação das relações de trabalho, até então, feita de uma forma incipiente e 

restrita a algumas categorias fundamentais para o desempenho da economia 

cafeeira.  

É nesse cenário que se pode entender a relação do Estado Varguista com a 

classe trabalhadora e o significado da constituição dos direitos sociais. Convém 

lembrar que, no plano da representação das organizações operárias, os sindicatos, a 

atuação do Estado teve uma dimensão controladora, enquanto que, em relação à 

constituição dos direitos fundamentais do trabalho231, o Estado atende as 

reivindicações cotidianas e imediatas, sedimentando, por essa via, as bases sociais 

de legitimidade junto às classes trabalhadoras, com vasto conteúdo de manipulação 

expresso na ideologia do corporativismo. Tal relação contraditória comportava uma 

política de desmobilização das massas, condição também necessária a um 

“consenso mínimo”, para uma acumulação industrial sedimentada na exploração dos 

trabalhadores. “A paz social era procurada através de concessões e benefícios 

concretos, e que não era insensível à massa dos assalariados. A possibilidade do 
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controle operário incluirá necessariamente uma legislação minimamente protetora do 

trabalho”.232  

A organização da legislação do trabalho se constrói num momento conturbado 

de profundas transformações sociais e econômicas e não é possível realizar-se, com 

proveito, ao mesmo tempo para as classes patronais e para os operários, senão 

mediante inteligentes e sistemáticos “compromissos” para garantir interesses 

contraditórios. Daí que, reduzir a legislação social a um simples pacto de elites, 

significa situar toda a sociedade como pacífica, o que não é o caso, bastando 

lembrar todo o movimento social da Primeira República na busca da conquista dos 

direitos fundamentais do trabalho. Como já demonstramos anteriormente, é com 

base na complexidade da relação de forças na conjuntura que os direitos sociais se 

estabelecem, tomando forma de legislação social no quadro heterogêneo de 

desenvolvimento e acumulação do capitalismo brasileiro.  

Vianna situa que a Revolução de 1930 representa as condições estruturais 

para que, diante da situação singular do capitalismo brasileiro, o indivíduo liberal 

limite a “vazão” da sua irrestrita “apetitividade”233. A abertura de um novo pacto 

político como possibilidade de atendimento às reivindicações do direito dos direitos 

sociais foram as condições necessárias para estabelecer um “consenso mínimo” 

entre os setores dominantes em torno de um projeto nacional. Contudo, pela própria 

organização da sociedade civil, marcada pelo movimento dos tenentes e pelas lutas 

sociais dos trabalhadores, à medida que concede a garantia de direitos sociais a um 

setor, sente-se ameaçado por uma das facções das classes dominantes. Trata-se de 
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um processo pela constituição dos direitos sociais, a fim de atender as demandas 

vindas “de baixo”, seja pelas camadas médias urbanas ou pela classe trabalhadora 

com resistência, inicialmente, das classes dominantes - processo experimentado, 

guardadas as diferenças, nas lutas sociais, há mais de um século pela ampliação do 

estatuto liberal nos países de capitalismo clássico.  

A crise de 1929 confere peculiaridade a um processo que já se desenvolvia, 

pelas necessidades de se implantar uma base social. A acumulação do Capital 

precisava de um “novo pacto” sem o radicalismo do liberalismo oligárquico. O 

liberalismo fordista dos industriais perdia a sua base material de sustentação diante 

da nova realidade social, econômica e política. A Revolução de 1930 irrompe em 

plena crise da economia mundial.  

O movimento político militar que deságua na Revolução de 1930 é analisado 

nas diversas perspectivas Ora é visto como a ascensão da burguesia industrial, ora 

como uma revolução dos setores médios. As referidas posições são vistas a partir de 

diferentes campos conceituais, na tentativa de fazer uma leitura da passagem da 

Primeira República, tomando 1930 como um divisor de águas no processo de 

desenvolvimento e modernização do capitalismo industrial. As diversas correntes 

que se movem nessa conceituação conferem variados papéis aos atores dessa obra 

de modernização e de reformas das velhas estruturas agrárias. Os tenentes e os 

setores médios ganham visibilidade, quando referidos ao problema de rompimento 

com a oligarquia agrária.  



Faoro refere-se à crise política do final dos anos 20 com um tipo de ordem que 

tinha como base o sistema agro-exportador234; Nelson Sodré235 vai analisar o 

fenômeno político militar de 1930 como resultado da coalizão entre a oligarquia 

dissidente, tenentes, camadas médias urbanas, dando ênfase à força da oligarquia 

dissidente que se sente ultrajada por um Estado particularista, que representa 

apenas um setor da sociedade, como se fora toda a sociedade; enquanto Celso 

Furtado refere-se à Revolução de 1930 como um produto da ação organizada das 

camadas médias urbanas e dos grupos industriais contra os grupos cafeeiros236.  

“O movimento revolucionário de 1930, ponto culminante de uma série de levantes 

militares abortivos iniciados em 1922, tem sua base nas populações urbanas, 

particularmente a burocracia militar e civil e os grupos industriais e constitui uma 

reação coletiva contra o excessivo predomínio dos grupos cafeeiros, de seus aliados 

da finança internacional, comprometidos na política de valorização do Governo 

Federal. Contudo, em face da reação armada de 1932, o governo provisório tomou, a 

partir de 1933, uma série de medidas destinadas a ajudar financeiramente os 

produtores de café, inclusive uma redução de cinqüenta por cento nas dívidas 

bancárias desses últimos”. 

A questão fundamental a esse tipo de análise é relativa à existência, ou não, 

de uma burguesia nacional capaz de impor seus interesses ao conjunto da 

sociedade. Com efeito, essa análise não irá encontrar uma explicação, uma vez que 

o capitalismo brasileiro não se desenvolve segundo o modelo clássico de transição 
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da oficina à manufatura e da manufatura à fábrica. Além do mais, o capitalismo 

brasileiro combina formas heterogêneas de produção sob o controle do Estado. Para 

Coutinho,237 a transição do Estado Oligárquico ao Estado Corporativo depende da 

integração de novas camadas sociais à vida política. Esse processo de mudança 

nada mais seria do que uma “modernização conservadora”. O “consenso” é de que o 

movimento político militar de 1930 provocou reformas substantivas no sistema 

produtivo, voltado para o mercado interno, para o desenvolvimento industrial e para a 

regulação das relações de trabalho. Na verdade:  

“O latifundiário pré-capitalista e a dependência em fase ao imperialismo não se 

revelaram obstáculos insuperáveis ao completo desenvolvimento do capitalismo no 

país. Por um lado, gradualmente e pelo alto, a grande propriedade latifundiária 

transformou-se em empresa agrária e, por outro, com a internacionalização do 

mercado interno, a participação do capital estrangeiro contribuiu para reforçar a 

conversão do país em país industrial moderno, com alta taxa de urbanização e uma 

complexa estrutura industrial”238. 

O Estado, a partir de 1930, articula o processo de transição de uma economia 

agro-exportadora a uma economia urbano-industrial. Trata-se de um processo de 

desenvolvimento da industrialização e do mercado interno, decorrente da crise da 

agricultura de exportação do ano de 1929. A Revolução de 1930239 constitui um 

conjunto complexo e heterogêneo de forças que agrupam setores dissidentes da 

oligarquia, frações importantes da burguesia industrial e dos setores médios, de 
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sindicatos e do movimento dos tenentes. A grande crise do setor cafeeiro de 

exportação, o desenvolvimento da indústria, a introdução do regime salarial indicam 

uma diferenciação de formas de relações sociais prevalecentes na Primeira 

República. Diante dessa conjuntura, não surge nenhuma força capaz de impor uma 

direção hegemônica de seus interesses específicos como se fossem interesses 

gerais. O Estado protagoniza esse processo sob a forma de um largo pacto ou sob a 

forma de um “Estado de Compromisso” na compreensão de Weffort240:  

 (...)“um estado de compromisso entre interesses diferentes e às vezes contraditórios, 

no qual nenhum dos grupos dominantes possui a capacidade de se propor 

abertamente ao debate político, como seu eixo de equilíbrio. Esse Estado de 

Compromisso tem a função de regular os conflitos entre as classes dominantes entre 

si e de controlar os conflitos entre as classes subalternas, servindo de ponte de 

convergência de setores da oligarquia, da burguesia industrial, das classes médias e 

da Igreja”. 

Na realidade, tratava-se de uma rearrumação do bloco de poder no interior da 

classe dominante, levando a uma hegemonia a facção industrial ligada à transição 

do capitalismo com uma solução “pelo alto”. O conflito entre os interesses das 

facções das classes dominantes não representava uma posição antagônica. A 

abertura do sistema liberal ortodoxo relacionava-se com a necessidade do 

reordenamento do sistema produtivo. O sistema particularista da ordem oligárquica 

perdia a sustentação. Por isso, a crise política e econômica dos anos 20 não podem 

ser subestimados.  
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Diante dessas circunstâncias, necessário se faz para o Governo compatibilizar 

a reforma do sistema político e diversificação ao sistema produtivo. A dificuldade de 

conduzir esses dois objetivos era sentido pela debilidade do novo Estado, dividido 

entre a criação de bases fundantes da modernização necessária à acumulação e ao 

controle do movimento das forças sociais. A composição heterogênea dificultava a 

direção hegemônica, com a imposição da sua vontade política, como base de 

sustentação legítima. Para Weffort, “poder-se-ia dizer, com efeito, que em 1930, 

certos setores agrários se anteciparam aos setores urbanos e definiram, deste modo, 

os limites de ação deste último”241.  

Nesse sentido, a composição heterogênea do novo bloco de poder não 

propiciava a qualquer deles a imposição de sua vontade política, nem se dava uma 

base segura de legitimação. O Estado encontra-se diante das diversidades dos 

interesses e das pressões sociais. Após 1930, diversificaram-se os interesses dos 

grupos, todos dotados de legitimidade para postular diante do Estado que, pela sua 

própria constituição, via-se pressionado a atendê-los.  

O liberalismo político dependeu, nos países de capitalismo clássico, da 

subordinação dos trabalhadores à fábrica. Esse tipo de regime se encontrava 

vinculado à hegemonia do capital industrial, como também sobre todos os fatores 

necessários à produção do mercado livre, sobretudo sobre a força de trabalho. No 

Brasil, nos anos 30, a alteração no rumo da economia e da política dá-se na disputa 

entre as frações da classe dominante pela disputa da proteção do Estado. Abrir o 

sistema político do liberalismo oligárquico, que doravante se expressaria por 
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intermédio da representação do capital industrial, implicou abrir um espaço para as 

pressões advindas “de baixo” e das camadas médias que estavam mobilizadas para 

a transição.  

O Estado afasta-se dos postulados liberais e recorre ao corporativismo. Por 

essa via, o Estado não determina as diretrizes de uma economia; limita-se, 

inicialmente, ao atendimento dos grupos de pressão e, no campo político, controla os 

conflitos dos interesses antagônicos. Weffort analisa que, diante de tal situação, 

necessário se faz a autonomização242 política do Estado, referindo-se ao Estado 

brasileiro entre 1930 e 1937, como expressão de interesses heterogêneos243. 

“Depois de 1930, contudo, estabelece-se uma solução de compromisso do novo tipo, 

em que nenhum dos grupos participantes do poder, direta ou indiretamente, pode 

oferecer as bases de legitimidade do Estado: as classes unidas porque não possuem 

autonomia política frente aos interesses tradicionais em geral, os interesses cafeeiros 

porque foram deslocados do poder sob o peso da crise econômica, os setores menos 

vinculados à exportação porque não se encontravam vinculados aos ciclos básicos da 

economia. E nenhum destes casos, os interesses sociais e econômicos particulares 

podem servir para expressão política dos interesses gerais”.  

Gramsci244 entende que esse perfil de Estado expressa a necessidade das 

classes dominantes de serem também submetidas a uma vassalagem política, 

transferindo para o Estado a condução dos problemas gerados no seio da sociedade 

civil. O Estado é posto numa condição de árbitro em relação às frações das classes 
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dominantes, agindo politicamente como se estivesse acima das classes sociais, mas 

sempre se orientando em função dos interesses econômicos e sociais das classes 

dominantes. Corresponde à forma corporativa do Estado, como um instrumento da 

burguesia na realização do industrialismo sob o controle do Estado: 

“... as instituições burguesas esvaziaram-se de qualquer conteúdo político. O aparelho 

burguês do Estado apóia-se simplesmente na administração ordinária (...) as forças 

antagônicas foram incapazes de organizar, em proveito próprio, essa desordem de 

fato”245. 

Seria errôneo pensar na existência de um Estado forte nascido por inteiro em 

1930. O Governo Provisório teve de tatear em muitas medidas para enfrentar o 

descontentamento das oligarquias regionais, as pressões dos tenentes no âmbito 

das forças armadas. Entretanto, o processo político que se desenrolou ao longo do 

período levou ao reforço do poder federativo do Estado para ultrapassar as primeiras 

dificuldades.  

A reconstituição do sistema assentou-se num modelo autoritário, o qual  

reflete no novo formato do Estado brasileiro, no Governo Provisório,  

exacerbando-se no Estado Novo e cortado apenas pelo Governo Constitucional 

entre 1934 e 1937. Entretanto, 1935 já representa um marco em que as liberdades 

foram sendo suprimidas.  

O corporativismo poderá ser concebido como uma resposta às pressões 

sociais, que interferem na sociedade para efetivar transações políticas entre 

interesses contraditórios de classe, garantir as condições para a acumulação. Assim, 
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o corporativismo no Brasil não correspondeu a uma ordem de construção burguesa, 

como também essa questão não se põe em nenhum país onde o regime foi 

implantado, uma vez que os seus postulados não se fundamentam nos pilares do  

liberalismo individual clássico, com a subordinação da sociedade civil ao Estado.  

A adesão da burguesia ao projeto corporativo, se sustenta na possibilidade de 

criação de um projeto que defenda a expansão capitalista e a sua capacidade de 

acumulação. No Brasil, o novo Estado faz o jogo das relações sociais, na medida em 

que toma partido em favor dos interesses dinâmicos representados pelos industriais, 

construindo um “consenso” entre as frações das classes dominantes e para as 

classes trabalhadoras, validando a incorporação das reivindicações dos direitos 

sociais com a promulgação de uma legislação social, reconhecendo como direito 

fundamental do trabalho, se bem que de uma forma gradual e excludente.  

O pacto em torno da Aliança Liberal vai se desestruturando à medida em que 

se acentuam as necessidades de modernização do capitalismo. A pureza do 

liberalismo vai saindo do cenário e uma nova relação entre o Estado, a sociedade e 

a economia vai sendo construída, conforme mostra um trecho de um discurso de 

Vargas:246 “Se o nosso protecionismo favorece os industriais, em proveito da fortuna 

privada, ocorre-nos o dever de acudir o proletariado com medidas que lhes 

assegurem relativo conforto e estabilidade e os amparem nas doenças e na velhice”.  

O governo Vargas propõe a renovação do sistema produtivo e medidas de 

alcance social como a criação do Código de Trabalho; mostra a necessidade da 

liberação da economia; chama a atenção para a crise econômica decorrente da 
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monocultura do café; propõe a diversificação cultural e desenvolvimento de fontes de 

energia, como o carvão e as quedas d’água; propõe, enfim, a modernização da 

industrialização e da agricultura sob a intervenção do Estado247. Defende um modelo 

de Estado corporativo, no sentido de uniformizar “tendências sociais” para controlar 

os conflitos que interferem no desenvolvimento econômico e social do País.  

O corporativismo do Estado brasileiro se expressa na política como uma nova 

práxis de condução da vida econômica e social. 

“A grande força dominadora e renovadora da vida contemporânea é principalmente de 

caráter econômico. (…)A ordem jurídica precisa, pois, refletir a ordem econômica, 

garantindo-a e felicitando-a (…) a função do Estado, antes e acima de tudo, como 

coordenador dessas múltiplas forças”…248 

Os novos rumos introduzidos no país, no período posterior a 1930, foram 

marcados por mudanças significativas nas mais diversas áreas. Resta saber qual o 

papel do Estado na condução, ou não, do desenvolvimento industrial, especialmente 

o significado da legislação social na ordem corporativa. Daí, cabe indagar:  

A promulgação dos direitos sociais teria sido instrumento de controle da classe 

trabalhadora? Teria sido instrumento de apaziguamento para manter um consenso 

mínimo, ou suporte necessário ao desenvolvimento da industrialização e 

acumulação? Ou, ainda, seriam conquistas sociais a partir da organização social e 

política da classe trabalhadora?  
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Compreendemos que, o movimento de 1930 constrói e delineia os contornos 

de um pacto de convergência das várias facções das classes e das camadas sociais, 

que abriga interesses contraditórios. Por esse pacto, convergiam as atividades do 

setor agro-exportador, a necessidade das indústrias, as reivindicações das camadas 

médias e os encaminhamentos da questão social. Diante dos interesses 

contraditórios, necessário se faz estruturar e ampliar o Estado para responder às 

demandas diversificadas. 

Gramsci explica que essa forma de transição, parte do papel de  “ampliação” 

do Estado na transição que pressupõe uma capacidade histórica para absorver 

todos os níveis da sociedade criando um quadro universalista. Isso acontece quando 

a “dominação” prevalece sobre a “direção”. Quando a classe dirigente perde a 

própria base de massa expansiva, quando o Estado substitui a classe como motor de 

desenvolvimento econômico e social chega-se inevitavelmente ao que Gramsci 

chama de “Ditadura sem Hegemonia”, em que os aparelhos de hegemonia se tornam 

“aparelhos ideológicos do Estado”, inclusive o partido e o sindicato. Essa perda de 

hegemonia leva ao “centralismo burocrático”.249 

Para o autor,250 o corporativismo implica, de fato, um novo papel para o Estado 

na economia, quando se introduzem, na estrutura econômica do país, modificações 

mais ou menos profundas para acentuar o desenvolvimento das forças produtivas. O 

deslocamento da sociedade civil em direção ao Estado, próprio do Corporativismo, é 

acompanhado de uma penetração do Estado na economia e nas instituições de 
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massa, ao contrário do Estado “clássico” que mantém uma autonomia em relação à 

sociedade civil.  

Na França e na Inglaterra, a transição para o capitalismo industrial se deu por 

intermédio de uma sociedade civil que se torna classe dominante, eliminando os 

restos feudais, apropriando-se do Estado por meio da Revolução. No Brasil, a 

transição para a industrialização se estrutura de uma maneira singular, em que o 

setor mais desenvolvido agro-exportador foi desalojado do poder pelo setor menos 

desenvolvido. Assim se explica a impossibilidade desse setor de dirigir o processo do 

desenvolvimento industrial e da modernização da sociedade, dado, entre outras 

questões, pelo seu isolamento político em relação às diversas classes e frações de 

classes sociais emergentes na sociedade civil.  

O novo papel do Estado no Brasil vai direcioná-lo no sentido de 

implementação da modernização da economia. No campo, o processo se instala por 

meio da diversificação cultural do sistema produtivo de algodão, açúcar, cacau e de 

outros produtos. Entretanto, a Revolução de 1930 ratifica a exclusividade oligárquica 

nas relações de trabalho. Como referido antes, o Estado não regula as relações de 

trabalho no campo. O Estado intervencionista centraliza as atividades da vida política 

e econômica do país, submetendo a uma dura disciplina a força de trabalho e, no 

jogo das relações sociais, “concede” os direitos sociais e tutela as suas 

representações.  

Após o Movimento de 1932, em São Paulo, com as pressões advindas dos 

movimentos dos tenentes e das oligarquias recém derrotadas, o governo Vargas 

refaz o pacto e assume um compromisso de convocar a Assembléia Nacional 

Constituinte. O novo bloco hegemônico foi constituído fundamentalmente pelos 



representantes da Ação Católica, os Militares, os Juristas e os Empresários. O 

“consenso” girava em torno da Intervenção do Estado na área econômica e social. 

As diferenças eram de acordo com as representações, os empresários mais 

pragmáticos, os juristas que defendiam uma posição de mais legalidade, centrada no 

Estado, os militares que faziam propostas modernizantes na área da legislação 

social, e a Ação Católica que colocava o principio do “direito natural divino”. O debate 

consistia na relação Estado e sociedade civil. A dubiedade de atividades marca a 

Assembléia Constituinte que se expressa na Carta de1934. A Constituição da 

República dos Estados Unidos do Brasil (de 10 de junho de 1934) abre com o 

seguinte preâmbulo251: 

“Nós, os representantes do povo brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus, 

reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para organizar um regime democrático 

que assegure à Nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social 

decretamos e promulgamos o seguinte”:...  

A Constituição de 1934 procura instalar postulados para a sociedade. Aliás, 

nos anos posteriores a 1930, na perspectiva da burguesia industrial, operava-se uma 

transformação no relacionamento do Estado com a sociedade no que se refere à 

legislação social. O Ministério do Trabalho faz a mediação com as classes patronais 

com a finalidade de estabelecer soluções “consensuais”. Fragmentam-se os 

princípios ortodoxos do liberalismo e da concepção da burguesia sobre os métodos 

de Ford que, doravante, passam a ser concebidos como métodos inovadores da 

produção. Os empresários confiam no Estado Corporativista a condução das 

relações de trabalho e refugiam-se na ordem privada e na ausência da política.  

                                            

251 Documento do Congresso Nacional – Consolidação das Leis Trabalhistas – s/d  



“Representa fato incontroverso - e os constituintes terão de levar em conta a 

decadência da democracia liberal e individualista a preponderância do natural 

alargamento do poder de intervenção do Estado, imposto pela necessidade de atender 

a maior soma de interesses coletivos.”252 

O movimento dos Tenentes adere ao formato do “novo” Estado, exauridos 

pelos anos a fio de combate ao liberalismo oligárquico, de clandestinidade e pelo 

exílio de suas lideranças. O “Clube 3 de Outubro” que congrega a facção majoritária 

na convocação da eleição da Constituinte apresentará o seu programa com os 

requisitos, alguns ainda de traço liberal, enquanto que outros com identidade com o 

corporativismo, como uma forma “híbrida”.  

No entendimento de Vianna,253 a proposta dos tenentes tem um viés 

modernizante, de ruptura com o passado oligárquico. Propõe em favor do 

planejamento estatal, da centralização dos serviços públicos, que deveriam conviver 

com a “liberdade econômica do indivíduo”. Postula pelo regime de moderação 

capitalista e propõe a nacionalização das riquezas naturais – minas, águas, florestas, 

o estabelecimento da indústria siderúrgica e o fomento à policultura e à mecanização 

da agricultura e incentivo às indústrias, desde que empreguem matéria prima 

nacional.  

Com relação aos direitos sociais, recusam a existência do contrato individual 

de trabalho, sugerem a criação de um Código de Trabalho, a fixação do salário 

mínimo, a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas, delineiam uma 

                                            

252 Trecho do discurso pronunciado por Vargas em 1933 no Estado da Paraíba – In: Boris, Fausto – A 
Revolução de 1930 – São Paulo, Companhia das Letras – 16.ª edição – 2002:142/143. 
253 Vianna: 1999:225. 



proposta de um sistema de co-gestão e sugerem a extensão das leis sociais 

protetoras do trabalho a todos os trabalhadores rurais. Sugerem, também, a 

instituição dos contratos coletivos de trabalho. Os “Tenentes Outubristas” dão ênfase 

à modernização e à nacionalização do Estado Corporativo, diferem do 

corporativismo da Ação Católica. Convém salientar que essa vertente teve sua 

origem na contestação política à ordem oligárquica em nome da inovação.  

A Ação Católica definirá a “suma” da sua concepção por intermédio da Liga 

Eleitoral Católica – LEC que traduz a nova doutrina social da Igreja, tendo como 

sustentação a “Rerum Novarum”, apresentando uma plataforma política para a 

Constituinte de 1934, procurando instalar postulados alternativos para o homem e a 

sociedade na forma de poder indireto. Sob a influência de Alceu de Amoroso Lima,254 

aceita os termos de ajustes com o liberalismo mas sob a exigência da cristianização, 

com o objetivo de restaurar uma civilização cristã, contrapondo-se ao Estado laico.  

Oliveira Viana255 entende que as mudanças promovidas pelo Estado devem 

ser “gradativas” e com “apoio ou assentimento nos costumes e tradições do povo-

massa”, e o Estado Nacional tem o dever de zelar pela solução eqüitativa dos 

conflitos entre o Capital e o Trabalho. Para o jurista, a legislação social deveria ser 

técnica. Viana associará a essência do capitalismo moderno ao corporativismo, ou 

seja, o autoritarismo sob um regime corporativo, como um tipo novo e superior de 

convivência democrática.  

                                            

254 Alceu de Amoroso Lima foi o representante do pensamento católico brasileiro. Compõe o novo 
bloco da sociedade civil católica sob a hegemonia da Igreja. 
255 Oliveira, Viana – Instituições Políticas Brasileiras - Rio de Janeiro, 1974 – vol. II 



Sobre a questão do poder indireto, recorremos a Gramsci256 o qual entende 

apresentar o novo capitalismo dois aspectos que lhe permitem encontrar mais 

facilmente um terreno de concórdia com o mundo católico. O primeiro seria seu 

aspecto social e mais favorável às obras de assistência, brotando daí a sua 

aproximação com o espírito comunitário, enquanto que o segundo refere-se ao 

aspecto mais organizado, hierarquizado, exigente no plano da disciplina e, 

sobretudo, pela capacidade de violar a consciência para assegurar o consentimento 

e a obediência. A influência desse bloco vai se expressar na Constituição de 1934. A 

Carta é promulgada sob a influência das forças hegemônicas da classe dominante, 

setores médios e Ação Católica, liberais e antiliberais. O resultado foi a promulgação 

de uma incipiente legislação social para proteção dos trabalhadores urbanos dos 

setores considerados fundamentais, uma inaplicabilidade da legislação social ao 

campo e uma intocabilidade na propriedade agrária. 

O texto aprovado na Constituição de 1934 promulga uma legislação social, 

que foi uma resposta do Estado Varguista a uma situação concreta das lutas sociais, 

onde sempre esteve presente a necessidade de conquistar e depois fazer cumprir os 

direitos fundamentais do trabalho e previdenciários. Daí que reivindicações históricas 

como regulamentação da jornada de trabalho, férias, estabilidade, indenização, 

aposentadoria, regulamentação do trabalho de mulheres e menores eram pontos 

presentes das lutas sociais e foram gradualmente constituindo em leis do trabalho e 

de matéria presente na Constituição de 1934. 

                                            

256 “A Igreja aceita dois instrumentos distintos para estabelecer as relações entre Estado e Igreja, o 
Tratado e a Concordata. O Tratado determina esta relação entre dois Estados, enquanto a 
Concordata determina as relações entre duas soberanias no mesmo Estado”. Ver Gramsci, A. – 
Cadernos do Cárcere –– Civilização Brasileira – Rio de Janeiro – 2002: 203 – Caderno 04.  



As intensas manifestações grevistas de 1917 e 1920 e da primeira metade 

dos anos 30 dão mostras de que aquilo que foi consubstanciado em lei e material 

constitucional foi uma resposta do Estado às reivindicações da classe trabalhadora 

na busca de uma legislação minimamente protetora do trabalho e da modernização 

necessária ao desenvolvimento do capitalismo industrial e ao processo de 

acumulação, como considera José Albertino Rodrigues257: 

“Todos os pontos da moderna legislação social já haviam sido levantados pelo 

movimento operário brasileiro em suas primitivas fases. Em torno dela se fazia a 

mobilização e a agitação operária e constituíram objeto de lutas em condições 

penosas e de repressão violenta”.  

Ao converter parte das reivindicações dos trabalhadores em leis sociais, ao 

dar-lhe corpo jurídico, o Estado, diante da ausência de estrutura partidária 

organicamente ligada à classe trabalhadora, capaz de unificar as suas aspirações e 

direcioná-las através da via parlamentar para obter as conquistas dos direitos sociais 

soube captar para si os ganhos políticos desses acontecimentos, passando para a 

história como um “Estado Benefactor”,258 um Estado que se antecipou aos interesses 

das classes populares, alçando a posição de intérprete de “vontade nacional”. 

                                            

257 Rodrigues, José Albertino – Sindicato e Desenvolvimento no Brasil – São Paulo – Ed. Difel  
45/46. 
258 A expressão é de Vianna – Luis W. – 1999:172. 



4.1.3 A REGULAÇÃO SOCIAL 

 

A História Social compreendida entre os anos de 1920 e 1943 corresponde à 

fase de constituição da consolidação dos direitos sociais no Brasil. Torna-se 

importante para efeito deste trabalho compreender as relações entre o Estado e a 

Sociedade Civil, salientando sempre que o processo de modernização do capitalismo 

no Brasil é um processo particular contraditório e conflitante, e a legislação social se 

inscreve nessas contradições. 

O Estado abre o caminho para a industrialização com medidas de 

financiamento e investimentos e pelo controle da classe operária. A agricultura fica 

excluída do campo da legislação social, refletindo o compromisso com as 

oligarquias. A forma da legislação social se modifica, a política social passa a ser 

centralizada no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, criado em 26 de 

novembro de 1930.  

O Estado que emergiu da Revolução de 1930 manteve um papel 

desorganizador da classe trabalhadora, por intermédio da repressão às suas 

organizações e representações partidárias. Os trabalhadores reagiam e uma série de 

greves com ampla participação dos operários eclodiu a partir de novembro de 1930. 

O Governo Vargas instituiu uma série de medidas por meio de arranjos institucionais 

legais para intervir na questão social. A criação do Ministério do Trabalho, no mesmo 

ano, é parte dessa nova relação entre o Estado e a sociedade civil. A existência da 

classe trabalhadora começou a ser reconhecida e o controle sobre a sua 

representação, a ser igualmente planejado.  



“O projeto inicia-se com um artifício legal para controle da migração interna pela Lei de 

Nacionalização do Trabalho, Decreto n.º 19.482 de 12 de novembro de 1930, 

estabelecendo a percentagem de dois terços de empregados nacionais nas empresas. 

Vargas acentuava que: “Uma das causas do desemprego se encontrava na entrada de 

estrangeiros, que nem sempre trazem o concurso útil de qualquer capacidade, mas 

freqüentemente contribuíam para o aumento da desordem econômica e a segurança 

nacional”.259 

Nas palavras de Lindolfo Collor, Ministro do Trabalho em janeiro de 1931:260 

“Um dos fatores mais condenáveis da exploração do operário brasileiro e das injustiças 

contra a ele cometidas é o próprio estrangeiro que vem ao nosso país acossado pelas 

necessidades de seu país de origem, que toma o lugar do nacional (…) se entrega 

ainda a propagandas subversivas, francamente condenáveis à luz da dignidade 

nacional”.  

O novo governo centraliza o poder mediante das alterações constitucionais, e 

a Constituição de 1934 simboliza essa transição, o embate das forças sociais 

presentes, de acordo com a fala de Vargas261. 

“(…) A decadência da democracia liberal e individualista e a preponderância dos 

governos de autoridade, em conseqüência do natural alargamento do poder de 

intervenção do Estado imposto pela necessidade de atender a maior soma de 

interesses coletivos e de garantir estavelmente, como recurso das compressões 

violentas, a manutenção da ordem pública, condição essencial para o equilíbrio de 

todos os fatores preponderantes do desenvolvimento do progresso social”. 

                                            

259 Citado em Boris – 2002:141 
260 Diário Nacional, 19/07/1931 – In Boris, Fausto - A Revolução de 1930 – Companhia das Letras  
São Paulo – 16.ª edição – 2002:142-143. 
261 Idem.  



A organização da classe trabalhadora e a sua mobilização expressa nas lutas 

pelos direitos sociais não foram contidas pelo autoritarismo moderado dos primeiros 

anos da década de 30, sob o comando do Governo Provisório de Vargas. A 

repercussão da pressão política vinda “de baixo” começa a ser controlada à medida 

que se tornam presentes as novas forças tuteladoras organizadas pela 

sedimentação do corporativismo. Os empresários entenderam que o modelo fordista 

não respondia às novas necessidades e logo compreendeu a importância da 

intervenção do Estado para impor a disciplina a partir da tutela da sociedade civil. 

A constituição do sistema de legislação social no Brasil corresponde às 

características corporativas e encontrará na oligarquia, recentemente apiadas do 

poder, um foco de resistência. O suporte do corporativismo é sedimentado pela 

debilidade da sociedade civil. A estrutura do corporativismo se ancora na repressão, 

no autoritarismo, na cooptação da representação da classe trabalhadora. Doravante, 

a nova intervenção combina forma de “coerção” e “consenso”, por meio da via 

corporativa, com a institucionalização do sindicato que se metamorfoseia em setor 

público, não mais representa a classe, mas colabora com ela.  

Mediante a criação do Ministério do Trabalho, a estrutura corporativa construía 

a sua materialidade com uma estrutura oficial e um discurso modernizante, 

denominada pelo Primeiro Ministro do Trabalho, Lindolfo Collor, como “Ministério da 

Revolução”.  

A estrutura corporativa do novo Estado vinha acompanhada pelo Decreto de 

número 19.770, de 1.º de março de 1931, por meio do qual definia os sindicatos 

como mediadores das relações entre o Capital e o Trabalho, como órgão de 

colaboração com o Estado. Seria a constituição do sindicato único, colaborador com 



o setor público, com o objetivo de disciplinar o trabalho como fator de produção. 

Apaziguava as tensões e direcionava os conflitos ao Estado por intermédio do 

Ministério do Trabalho, doravante entendido pelo Governo como um órgão 

necessário ao equilíbrio da ordem jurídica do setor econômico nacional, 

desmobilizando, por essa via, a organização da classe trabalhadora, mediante suas 

representações, sob a mira permanente para evitar os “desvios” sob o controle do 

Estado, por intermédio de delegados do Ministério do Trabalho que participavam das 

assembléias e fiscalizavam a contabilidade, além de proibir todo envolvimento 

político.  

Conforme as diretrizes políticas que vinham sendo gestadas a partir de 1931, 

o Estado brasileiro enunciava suas propostas de legislação social, por meio de 

medidas legais sobre matérias de leis sociais protetoras do trabalho, ou seja, instituía 

os direitos sociais para uma facção da classe trabalhadora, que representava uma 

legislação social mínima de regulamentação das relações de trabalho que 

mostraremos a seguir.  

Disposições Legais sobre Medidas de Direitos Sociais  

1930 - 1943 

N. º DECRETOS Data 

19.433 

Criação do Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio com atribuições para orientar e 

supervisionar a Previdência Social. 

26 de novembro de 

1930 

19.671 Criação do Departamento Nacional do Trabalho. 
4 de fevereiro de 

1931 

21.175 Criação das Carteiras Profissionais. 21 de março de 



1932 

21.186 
Regulamentação da jornada de oito horas de 

trabalho para os comerciários. 

22 de março de 

1932 

21.364 
Regulamentação da jornada de trabalho para os 

industriários. 
04 de maio de 1932 

21.396 
Estatuiu as Comissões Mistas de Conciliação e 

Julgamento. 
12 de maio de 1932 

21.471 Regulamentação do Trabalho Feminino. 17 de maio de 1932 

22.042 
Regulamentação da jornada de trabalho de 

menores na indústria. 

03 de novembro de 

1932 

22.132 

Concessão do direito de demanda aos 

sindicalizados. (alterou a Legislação anterior das 

Comissões Mistas de Conciliação). 

25 de novembro de 

1932 

22.872 
Criação do Instituto de Aposentadoria e Pensões 

dos Marítimos.  

29 de junho de 

1933 

23.103 
Concessão de férias aos bancários e 

industriários. 

19 de agosto de 

1933 

24.272 
Criação do Instituto de Aposentadoria e Pensões 

dos Comerciários  
21 de maio de 1934 

24.275 
Criação da Caixa de Aposentadoria e Pensões 

dos Operários Estivadores.  
21 de maio de 1934 

Lei n.º 

367 

Criação do Instituto de Aposentadoria e Pensões 

dos Industriários.  

31 de dezembro de 

1936 

Dec.Lei 

288 

Criação do Instituto de Previdência e 

Assistência dos Servidores do Estado.  

23 de fevereiro de 

1938 

Dec.Lei 

1469 

Criação do Serviço Central de Alimentação do 

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

01 de agosto de 

1939 



 

Anais do Congresso Nacional – Vol. XVIII – 1934 

Anais do Congresso Nacional – Vol. XXIII – 1946 

Documento do Congresso Nacional – Consolidação das Leis Trabalhistas FONTES: 

Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio – n.º 11, de junho de 1935; n.º 
31, de março de 1937; n.º 100, de dezembro de 1942 e n.º 108, de agosto de 1943. 

É entre 1931 e 1934, que se efetiva um conjunto de regulamentos atingindo 

diretamente o processo de acumulação. As providências estratégicas tomadas pelo 

Governo Provisório de Vargas acontecem em dimensões. Inicialmente, a criação do 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, cuja finalidade foi promover os meios 

burocráticos para a execução e fiscalização da legislação social trabalhista e 

previdenciária. Em seguida a criação da Carteira Profissional obrigatória para os 

trabalhadores urbanos inseridos nos setores considerados fundamentais.  

A Carteira de Trabalho instituiu-se em 1932, e representava um certificado 

jurídico para o gozo de todos os direitos fundamentais do trabalho. É nele que se 

fixavam as diretrizes para o processo de inclusão do trabalhador. Produzia-se uma 

legislação social às categorias, para, em seguida, implementá-las. A regulamentação 

das profissões, a carteira de trabalho e o sindicato público definem as referências no 

Industriários. 

Dec.Lei 

2478 

Criação do Serviço de Alimentação da 

Previdência Social 

05 de agosto de 

1940 

Dec.Lei 

4830 

Fundação da Legião Brasileira de Assistência - 

LBA 

15 de outubro de 

1942 

Dec.Lei 

5452 

Aprovação da Consolidação das Leis do Trabalho 

- CLT 
01 de abril de 1943 



interior das quais passa a definir-se a cidadania brasileira da primeira metade dos 

anos 30. 

O Código de Menores fixava em 14 anos o limite máximo para o emprego do 

menor, proibia-lhe o trabalho noturno. Foi decretada a jornada de oito horas de 

trabalho no comércio e na indústria. Foi regulamentado o trabalho feminino, proibido 

o trabalho noturno para as mulheres e criadas regras para proteção à gestante e 

estabelecimento de salário igual para homens e mulheres. As Comissões e Juntas 

de Conciliação e Julgamento funcionavam como espaço de uma justiça do trabalho. 

As referidas comissões reconheciam as convenções coletivas de trabalho, 

quebrando a tradição jurídica liberal de só admitir o contrato individual. O direito de 

férias foi regulamentado para os comerciários e industriários. Só podiam gozar férias 

trabalhadores sindicalizados.  

Evidentemente que todos os conflitos na área do sistema de produção, para 

serem resolvidos, pressupunha a existência de um pertencimento, ou seja, de um 

vínculo de trabalho, sem o qual não se constituíam direitos que lhes fossem 

juridicamente assegurados.  

A Constituição Federal de 1934 consagrou a competência ao governo para 

regular as relações de trabalho. À medida que confirmou a jornada de trabalho de 

oito horas, determinou a criação de um salário mínimo capaz de atender as 

necessidades de vida dos trabalhadores. O salário mínimo só será regulamentado no 

início da década de 1940. Define o descanso semanal, férias, trabalho do menor, 

assistência médica e previdenciária e cria a Justiça de Trabalho. Ao lado do 

reconhecimento desses direitos para o trabalhador assalariado, o artigo 138 da 

mesma Constituição estabelece a incumbência da União, Estado e Municípios nos 



termos de suas leis, além de consagrar a competência ao governo de regular as 

relações de trabalho.  

No Estado Varguista, a questão social ganha uma dimensão significativa, não 

só politicamente, mas também porque o desenvolvimento da industrialização exigia 

toda uma regulamentação dos trabalhadores. No primeiro decreto sobre 

sindicalização em 1931, já estava embutida a filosofia do governo em relação aos 

trabalhadores, predominando a visão dos positivistas. A relação entre o capital e o 

trabalho deveria ser harmônica e a organização sindical um instrumento de 

harmonia. O sindicato não deveria ser um órgão de representação de classe, mas de 

cooperação entre as classes sociais. 

A entrada do Estado como mediador das relações de trabalho impedia o 

conflito. A produção na legislação sindical, ao interferir na liberdade das 

organizações dos trabalhadores, colocava-se na dependência do Ministério do 

Trabalho. O governo conseguiu criar as bases sociais para a sua própria sustentação 

junto à classe trabalhadora, provocando uma desmobilização no meio do movimento 

dos trabalhadores e representações.   

Como mudança no período, registra-se, sem dúvida, a inserção do Estado na 

regulação das questões sociais. Ao mesmo tempo, ocorre a distinção entre as ações 

destinadas à mão-de-obra ativa, prioritária sob o ponto de vista econômico e político 

e a subordinação dos demais segmentos que permanecem na heterogeneidade das 

ações pontuais de filantropia privada, em parte subvencionada pelas diferentes 

instâncias do governo. A limitação aos setores urbanos não deve passar 

despercebida. São os setores que possuem maior capacidade, “disponíveis” para a 

manipulação política. A restrição da legislação social trabalhista às cidades atende 



as classes dos trabalhadores urbanos sem interferir com os interesses do campo. As 

massas urbanas de imigrantes rurais que conquistam a inserção ao trabalho nas 

grandes cidades industriais dão o primeiro passo para a conquista da sua cidadania.  

Os direitos sociais relativos à prestação de serviços, que se refere às 

demandas sociais da população - saúde, educação, saneamento – como não havia 

grupos específicos que a demandassem, foram relegados a um segundo plano na 

agenda social do governo. Mesmo assim, foi criado o Ministério de Educação e 

Saúde Pública, que vinha ao encontro de garantir as demandas do setor informal de 

trabalho. A ele competia o encaminhamento dos assuntos relacionados ao ensino e 

à saúde pública.  

Historicamente, a seguridade social está articulada com a emergência e o 

reconhecimento da questão social. A conjuntura de 1930, com suas características, 

possibilitou o surgimento de políticas sociais de forma organizada e sistemática, que 

se colocavam na sociedade brasileira desde 1920. Com o processo de 

desenvolvimento da industrialização e, conseqüentemente, ampliação e mobilização 

do segmento dos trabalhadores urbanos, as Caixas de Aposentadorias e Pensões 

(CAPs) se desdobram em Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs).  

A criação dos IAPs, constituídos como autarquia, deu origem à forma estatal 

de seguro social que, a partir de 1933, pôde se expandir, substituindo as CAPs – 

forma privada e restrita às empresas – que se propagaram depois da Eloy Chaves 

em 1923. Os IAPs possuem planos de benefícios, serviços de saúde, auxílio funeral, 

aposentadorias e pensões. Inicialmente foram contempladas as categorias ligadas à 

infra-estrutura de serviços públicos, industriários, comerciários e servidores públicos.  



No Brasil, a previdência social tem como referência duas questões: o critério 

de inserção articulado ao pertencimento no mercado formal, como condição básica 

de definição de direitos sociais e a ordem descontínua de sua implantação pelos 

diferentes segmentos de assalariados, vinculada à relevância dos setores 

econômicos nos quais esses segmentos estavam inseridos e com capacidade de 

reconhecimento de suas reivindicações de cidadania. Esse mecanismo não se 

processa de forma linear, já que depende, além de outras questões, da relação entre 

contribuintes e beneficiários. Assim, a previdência social brasileira instituiu-se, 

incorporando os direitos sociais de cidadania aos segmentos assalariados urbanos, 

vinculada à capacidade contributiva desses trabalhadores.  

Consideramos também como um traço peculiar do processo de constituição e 

extensão desses direitos sociais o fato de que tendem a se expandir, como é o caso 

desse período em conjunturas autoritárias e ditatoriais262. Na verdade, a instituição e 

a expansão desse modelo de previdência ocorreram pós os anos 30. Salientamos 

que os trabalhadores rurais não eram contemplados pela previdência, tampouco os 

pobres e excluídos, relegados aos cuidados da filantropia.  

O padrão brasileiro de proteção social estruturou-se sobre bases políticas 

frágeis, direcionado tão somente para segmentos parciais da população, 

fragmentando a ação estatal numa multiplicidade de programas sem caráter 

redistributivo. No plano institucional, verificou-se a constituição de uma organização 

estatal burocrática nacional, centralizada e incapaz, por si mesma, de articular, a 

nacionalmente, a ação pública de corte estatal.  

                                            

262 Em 1966 unifica-se finalmente a Previdência Social Brasileira num instituto único – Instituto 
Nacional de Previdência Social – INPS – Decreto Lei n.º 72, sob a égide da ditadura da segunda 
metade dos anos 1960. (os grifos são nossos) 



Essa nova estrutura previdenciária foi implementada juntamente com a 

legislação social trabalhista, instituídas “pelo alto" a relação Estado e sociedade. 

Essa forma de regulação social expressa o significado da Previdência Social como 

atendimento às demandas históricas dos trabalhadores e como mecanismo de 

reconhecimento de determinados direitos sociais a alguns assalariados urbanos.  

Em relação à Assistência Social, é criada a Legião Brasileira de Assistência – 

LBA, a primeira agência nacional de corte assistencialista, reconhecida como órgão 

de colaboração com o Estado, cujo objetivo declarado é “(...)promover as 

necessidades das famílias(...), e ainda prestar o devido concurso ao governo em 

tudo o que se relacionar com o esforço da guerra”263. 

O trabalho da LBA tem origem na mobilização do trabalho feminino em apoio 

ao esforço nacional, representado pela entrada do Brasil na Segunda Guerra 

Mundial, por intermédio da assistência às famílias dos convocados. Representa, 

também, a união da mulher do Presidente da República com as mulheres dos 

governadores e tem como característica os pactos de poder expressos na face 

humanitária da mulher, assim como, o seu papel diante da pobreza, tendo à frente a 

Primeira Dama do País e as Primeiras Damas do Estado, configurando, por essa via, 

a articulação entre os poderes nacional e estadual. A partir da iniciativa de 

particulares, logo é encampado pelo governo com o patrocínio de grandes 

corporações do patronato: Confederação Nacional da Indústria e Associação 

Comercial do Brasil e a presença das “senhoras da sociedade”. Reflete o projeto 

econômico e político brasileiro e os seus desdobramentos sociais na década de 40, 

                                            

263 Boletim da Legião Brasileira de Assistência – LBA 1942.  



com a predominância de um assistencialismo, numa forma híbrida de obra de 

caridade, na maioria religiosa, com as ações das primeiras damas. A LBA assegura 

estatisticamente sua presidência às primeiras damas e representa a simbiose entre a 

iniciativa privada e a pública, tendo origem na mobilização do trabalho feminino. 

Assim, as medidas que tratam da regulação dos direitos sociais, funcionavam 

de uma maneira excludente, outorgando direitos para determinados setores da 

classe trabalhadora, com políticas sociais focalizadas para os trabalhadores urbanos, 

uma vez que a oligarquia fechava o caminho para a regulação na área agrária, 

inclusive, doravante, coberta por uma política de capitalização de renda da terra. 

Enfim, o processo de acumulação necessitava de uma modernização das relações 

de trabalho coberta por leis sociais protetoras e necessitava, também, da 

manutenção da “paz social”. Nessa direção, uma legislação social minimamente 

protetora do trabalho tornava-se fundamental.  



4.2 DITADURA E DIREITOS SOCIAIS 

 

A reflexão sobre o Estado e as suas formas de regulação social permite 

colocar um tema clássico das Ciências Sociais, que são as relações recíprocas e 

antagônicas entre o Estado e a sociedade. A ascensão dos direitos sociais à 

condição de direitos fundamentais do trabalho e dever do Estado, regulamentado 

pela Constituição de 1937, que dedicou, pela primeira vez, um capítulo sobre a 

“Ordem Econômica e Social”, tem ambigüidades que precisam ser explicadas e 

entendidas. O presente trabalho pretende contribuir para esclarecer tal questão, 

resgatando a linha de continuidade e ruptura que marca o processo vivenciado pela 

formação da cidadania brasileira, reveladora de antagonismos e contradições que se 

materializam na relação entre os direitos sociais e a negação dos direitos políticos264. 

Para analisar essa questão no contexto do Brasil, é pertinente retomar alguns 

elementos do contexto italiano segundo uma visão gramsciana que nos traz luzes 

para entender o processo brasileiro. O crescimento do fascismo na Itália leva 

Gramsci a refletir sobre a função da sociedade civil como elemento fundamental na 

construção de uma hegemonia política265. Assim como as “crises históricas” 

fundamentais não são determinadas imediatamente pelas crises econômicas, 

                                            

264 Carvalho coloca a tutela das organizações operárias na dependência do Ministério do Trabalho e 
salienta que o movimento operário, na segunda metade dos anos 30, era “fraco” para se defender do 
Estado ditatorial e coloca o dilema vivido por essa classe: “Liberdade sem proteção ou Proteção sem 
liberdade”. Carvalho, José Murilo – Cidadania no Brasil – Civilização Brasileira – Rio de Janeiro. 
2004:118. (os grifos são nossos). 
265 Para Semeraro, a concepção de hegemonia em Gramsci tem uma ligação com a democracia 
obtida mediante o exercício da liberdade e participação coletiva de indivíduos conscientes e não a 
incorporação passiva das massas no Estado, sancionada pelo sistema parlamentar, mas, acima de 
tudo, o resultado do movimento de iniciativas que elevam a capacidade subjetiva e a participação 
coletiva dos grupos sociais: Semeraro, Giovanni – Gramsci e a Sociedade Civil – Petrópolis – RJ – 
Ed. Vozes, 2001:74.(os grifos são nossos) 



também a rapidez das manobras revolucionárias e o embate frontal para Gramsci 

não asseguram a tomada plena do poder. O último fato dessa natureza na história 

política foram os acontecimentos de 1917. Trata-se agora, diz o autor, de estudar 

quais os elementos da sociedade civil que correspondem ao sistema de defesa da 

“guerra de posição” e delinear as linhas de ação mais sintonizadas com as 

transformações em curso, resultante da reestruturação do capitalismo.  

Na análise do “Risorgimento”, o autor coloca em destaque o fato de que, não 

obstante a inconsistência da sua base econômica, a classe dirigente italiana 

demonstrava habilidade em afirmar-se no poder, apesar de ter sido incapaz de 

sustentar um projeto político hegemônico que tivesse capacidade de envolver, direta 

ou indiretamente, todas as forças sociais para uma nova estruturação política, 

econômica e social do país. Sem luta insurrecional, o “Partido dos Moderados” 

conseguiu encaminhar mudanças na ordem política e econômica por intermédio de 

uma “série de compromissos”. Nessa direção, os mecanismos utilizados pela 

sociedade civil tinham um papel fundamental. A burguesia italiana construiu, no 

entender de Gramsci, os “novos caminhos” que tinham de ser percorridos para 

garantir seus princípios e se manter no poder.  

O “Parlamentar” entra em conflito com o fascismo na Itália pela radicalização 

da “sociedade política” de centralização de poder no Estado e a conseqüente 

anulação da sociedade civil. No fascismo, pela via de manipulação das massas, o 

autor percebia que as lutas operárias vinham sendo sufocadas pelo cerco crescente 

do autoritarismo e dos sistemas centralizadores.  

Continuando a análise, o autor caracteriza o fascismo como solução italiana à 

crise do Estado liberal no pós-guerra. O antigo bloco de poder, de agrários e 



industriais, conseguira, politicamente, recuperar a sua antiga dominação, ameaçada 

pelas greves operárias entre os anos de 1919 e 1920. Diante da organização dos 

trabalhadores, o antigo bloco precisava de “políticas populistas” que apaziguassem 

as massas, enquanto que atraía a classe média com algumas reformas.  

O regime imposto por Mussolini, sob a forma de “Cesarismo”, comprimia a 

sociedade civil no Estado e reduzia os conflitos das classes trabalhadoras sob a 

vigilância do corporativismo266. Seu objetivo era a “ordem“ e a demonstração de força 

do Estado totalitário267. Tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o 

Estado268.  

O Estado corporativo foi a idéia política central do fascismo que promove uma 

organização social integrada com a finalidade de superar a organização das classes 

sociais, no sentido de resolver o antagonismo entre o Estado e a sociedade, por 

intermédio da estatização dos mais diversos setores. Ao se aproximar do Estado, o 

Partido Fascista, “situado acima dos partidos” se apressou a fazer das 

representações das organizações sociais uma parte do Estado.  

E no Brasil, na segunda metade dos anos 30, como é constituída a relação do 

Estado com a sociedade civil? E qual o significado dos avanços e da 

institucionalização dos direitos sociais?  

                                            

266 Sobre a fase econômica corporativa do Estado – Ver Gramsci, A. – Cadernos do Cárcere, – Rio de 
Janeiro – Civilização Brasileira. 2002:282. 
267 Sobre estatização ver Gramsci, 2002:202. 
268 Hobsbawm, E. não considera o fascismo italiano um movimento plenamente totalitário, seja pela 
organização que faz das massas no âmbito do Estado existente e também pela coexistência que 
conseguiu estabelecer com a Igreja Católica; nesse sentido, destaca a proximidade entre o fascismo e 
a ideologia conservadora da Igreja. Hobsbawm E. J. – Era do Extremos – O Breve Século XX: 1914–
1991, São Paulo – Companhia das Letras, 2002:117. 



Entende-se que, no quadro de uma ampla crise de poder político, precipita-se 

o Golpe de Estado de 1937. Finalmente, o movimento anti-liberal do início dos anos 

30, sedimenta-se em ideologia própria, centrado no Estado autoritário e na noção de 

corporação. A instauração do Estado Novo ocorre numa onda de transformações por 

que passava o mundo, reforçando o declínio do liberalismo, o que muitas vezes 

facilitava a sua identificação com o fascismo europeu. Entretanto, são muitas as 

especificidades que caracterizavam o quadro do regime político brasileiro de 1937.  

O Governo Ditatorial foi centralizador, concentrando no nível federal a tomada 

de decisões, antes partilhada com os Estados e foi autoritário centralizando o poder 

no Executivo. Sua ideologia política recupera a prática autoritária que pertence à 

tradição brasileira, assim como incorpora outras mais modernas. Para legitimar o 

Novo Estado, o que se faz necessário?  

Inicialmente, em 1937, uma nova Carta Constitucional269 é imposta por Vargas 

ao País. A Constituição institucionaliza o autoritarismo no país com a abolição de 

todos os partidos políticos, do Congresso Nacional e das eleições, levando à 

implantação sistemática da censura, da prisão política, da tortura e do controle do 

Estado sobre as organizações da sociedade. A política de centralização de Vargas é 

combinada com uma política de proteção ao trabalho, acompanhada pela repressão 

e controle, refletindo a importância que a classe trabalhadora vai tomando no cenário 

político e na estrutura econômica da sociedade brasileira. A legislação desse período 

expressa as contradições desse momento histórico - o período da instauração da 

ditadura e da declaração dos direitos sociais.  

                                            

269 A Constituição de 1937 é chamada “A Polaca” por sua semelhança com a Constituição Autoritária 
da Polônia. Entretanto, Carlos Nelson Coutinho refere-se à semelhança com a “Carta del Lavoro” da 
Itália sob a intervenção de Mussolini. (os grifos são nossos) 



Carlos Nelson Coutinho, a partir da perspectiva das categorias gramscianas, 

analisa que a instauração da Ditadura de Vargas, em 1937, termina um ciclo que se 

inicia em 1922, ano da fundação do Partido Comunista do Brasil – o PCB – e da 

Primeira Revolta Tenentista com o “Pustch” de 1935, uma desastrosa iniciativa dos 

comunistas, reprimida com extrema facilidade; esse “Pustch” seria o principal 

pretexto para a instauração da Ditadura Varguista270. Isso posto, concordamos com o 

autor quando analisa que, apesar do caráter autoritário e repressivo, o Estado Novo 

promove a industrialização no país e, com o apoio da facção industrial da burguesia 

nacional e da camada militar; promulgou um conjunto de leis sociais protetoras do 

trabalho, há muito reivindicada pelo proletariado: salário mínimo, férias pagas, direito 

à aposentadoria, se bem que sob a imposição de uma legislação sindical corporativa.  

Compreendemos que a “revolução passiva” constituiu, portanto, um 

importante critério de interpretação, não só para compreender episódios da história 

brasileira, mas, de um modo mais geral, todo o processo de transição de nosso país 

à modernidade capitalista industrial. Gramsci faz uma observação para causas e 

efeitos desse tipo de revolução - o fortalecimento do Estado, em detrimento da 

sociedade civil, ou, mais concretamente, o predomínio de forças ditatoriais de 

supremacia em detrimento de formas hegemônicas e, por outro lado, a prática de 

“transformismo” como modalidade de desenvolvimento que implica a exclusão das 

massas populares.  

Contudo, o regime ditatorial, consegue conquistar em alguns momentos, um 

significativo grau de “consenso” entre os setores da classe média. Obteve 

                                            

270 A ditadura de Vargas pode ser definida gramscianamente, como uma revolução “passiva”, ou 
mesmo como uma restauração “progressiva”. Ver Coutinho – 1988:110. 



“consenso” na medida em que assimilou e deu resposta a algumas das demandas 

dos grupos sociais. A “Ditadura sem Hegemonia”271 não significa que o “Estado 

Protagonista” possa prescindir de um mínimo de consenso; ao contrário, teria que 

usar permanente e exclusivamente a “coerção”, o que, a longo prazo, torna-se 

impossível o seu funcionamento. Gramsci indica o modo pelo qual se obtém esse 

“consenso mínimo”, quando o Estado se sobrepõe a uma classe dirigente e quando 

o aspecto da dominação (coerção) predomina sobre o aspecto da “direção” 

(hegemonia como organização do consenso).272 O Corporativismo implica, de fato, 

em um novo papel do Estado de cooptação ou, assimilação do bloco do poder das 

facções rivais das próprias classes dominantes ou, até mesmo, das classes 

subalternas.273 

No entendimento de Coutinho,274 na história brasileira houve tentativas de 

assimilação de grupos inteiros ou classes de oposição durante o período da 

“Ditadura de Vargas,” entre 1937 e 1945, como possibilidade histórica de incorporar 

ao bloco de poder em posição de subalternidade. Os trabalhadores assalariados 

urbanos foram incorporados mediante concessão de direitos sociais. Restaram 

excluídos do bloco os assalariados agrícolas que permaneciam privados dos direitos 

sociais trabalhistas . Entretanto, essa exclusão tornava possível o pacto de poder 

com a oligarquia latifundiária.  

Realmente, entendemos que o endosso do Estado autoritário é acompanhado 

por uma legislação social e por uma organização corporativa para os sindicatos. 

                                            

271 Idem 
272 Gramsci – A Política e História – 1977: p 121. 
273 Idem:130. 
274 Coutinho, 1988:111. 



Nessa direção, emenda-se a Carta de 1934, pelo Decreto n.º 6 de 18 de janeiro de 

1935. O Ministro do Trabalho, Agamenon Magalhães, entendia que a solução da 

questão não poderia ser resolvida exclusivamente pela violência e sugere para a 

melhoria das condições sociais dos trabalhadores o cumprimento da legislação 

social e sindical, como instrumento de “controle”, de “paz social” e de “consenso”. 

Sugere a implantação de um sistema previdenciário e a institucionalização da Justiça 

do Trabalho. Nesse particular, entendemos que a intervenção do Estado vem 

acompanhada pela modernização do corporativismo e de uma declaração de direitos 

necessários para o estabelecimento de um “consenso mínimo”.  

Assim, ampliado o “consenso” anti-liberal, desarticulados os sindicatos 

autônomos, o Estado Novo caminha na direção da consagração constitucional, 

desmobilizando a classe trabalhadora por meio da violência e a inclui no interior da 

ordem corporativa. A partir de 1935, o papel ativo na sociedade brasileira tem 

apenas dois protagonistas: o “Capital e o Estado”.275 

As propostas das leis sociais protetoras do trabalho foram, inicialmente, 

rejeitadas pelos empresários. O Decreto n.º 62 de 1935, que regulamentou a 

indenização por tempo de serviço na Constituição de 1934, foi duramente resistida, 

alegando a inconstitucionalidade da lei e aponta a estabilidade como nefasta, 

justificando a indisciplina do trabalho quando as regras não são disciplinadoras. 

“... a disciplina do pessoal operante é requisito essencial para o êxito de todos os 

processos de fabricação. Ora, quando este pessoal operante tiver consciência de que, 

                                            

275 Werneck Vianna – 1999:251. 



salvo em casos excepcionais, ele é removível depois de 10 anos de permanência na 

mesma empresa, a disciplina figuraria entre as recordações do passado”.276 

Tal processo começa a ser revertido com a mediação da Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo. O pacto entre as Indústrias e o Estado tinha 

como materialidade a necessidade de expansão industrial e a preocupação com a 

construção de uma ordem estável e a expansão do mercado interno. Os empresários 

outorgaram ao Estado o protagonismo do agenciamento desses interesses, seria o 

seu representante político. Assim, concordamos com Boris, ao entender o Estado 

Novo como “um conjunto de princípios sem conteúdo muito definido, que foram 

sustentados pelo regime e penetraram na sociedade, através da centralização, da 

hierarquia, da visão anti-política e do nacionalismo difuso”.277  

Pelo preâmbulo da Constituição do Estado Novo de 1937, já se nota uma 

oposição ao texto da Carta de 1934, como veremos a seguir:  

“O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, atendendo às legítimas 

aspirações à paz política e social, profundamente perturbada por conhecidos fatores 

de desordem... Resolve assegurar à Nação a sua unidade, o respeito à sua honra e à 

sua independência, e ao povo brasileiro, sob um regime de paz política e social, as 

condições necessárias à sua segurança, ao seu bem-estar e à prosperidade, 

decretando a seguinte Constituição que se cumprirá desde hoje em todo o país”.278  
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Para o caso da Constituição de 1937, há a autonomeação do Presidente da 

República, o qual se coloca na posição do sujeito da nova ordem constitucional da 

República do Brasil. A instância de legitimação é o povo brasileiro invocado pelo 

próprio Presidente que fala em seu nome, sem que tenha solicitado ou recebido 

delegação especifica para falar em seu nome.  

Vejamos também, como Vargas expõe aos trabalhadores de São Paulo a 

matéria sobre os direitos sociais:  

“O Estado não conhece direitos de indivíduos contra a coletividade. Os indivíduos não 

têm direitos! têm deveres! Os direitos pertencem à coletividade. O Estado sobrepõe-se 

à luta de interesses, garante só os direitos da coletividade e faz cumprir os deveres 

para com ele. O Estado não quer, não reconhece luta de classes. As leis trabalhistas 

são leis de harmonia social”.279  

Assim, sob o ponto de vista da negação dos conflitos e da “expurgação” dos 

direitos dos indivíduos, a constituição dos direitos sociais foi declaradas como 

mecanismo de apaziguamento das tensões sociais, e a absorção dos trabalhadores 

pelo Estado consistia nos pressupostos que balizaram a nova ordem social e legal. 

Por essa via, as classes trabalhadoras foram incluídas no interior da Constituição da 

República, que representa a principal agenda de garantias dos Direitos do País.  

O redator da Carta Constitucional de 1937, Francisco de Campos, depois de 

afirmar a predominância do direito coletivo sobre os direitos individuais, justifica que 

o individuo mereceria todo o amparo da nação brasileira desde que o seu interesse 

não se confrontasse com os interesses coletivos. Por meio do artigo 123, relativisa 

                                            

279 Discurso de Vargas, Getúlio – 27 de junho de 1938 – Arquivo Getúlio Vargas – loc cit 



as prerrogativas do direito do cidadão, dando ênfase ao “bem público”, ao bem-estar, 

à paz, a ordem coletiva e à segurança da Nação.280  

Sobre a revolução iniciada em 1930 e completada em 1937, observe-se a 

concepção de Azevedo Amaral:  

“(...) da concordância do povo brasileiro transforma a mutação brusca dos rumos 

políticos do país na primeira grande expressão unívoca da vontade nacional. A 

Revolução de 1930 é o momento restaurador da dignidade nacional, é um “retorno” à 

própria natureza, à própria cultura nacional. Desta forma, a constituição de um Estado 

nacional emerge como preliminar necessária à própria criação do grupo nacional. A 

construção da unidade nacional, na tarefa que não comportava a existência de partido, 

grupos ou facções que impediram a formação de um verdadeiro espírito nacional, 

alimentando conflitos regionais e individuais. O Estado Nacional precisa de um regime 

forte e centralizador”.  

A concepção de Amaral converte a autoridade do Presidente em 

autoridade suprema do Estado e, sob esse prisma, aproxima-se do que 

Gramsci vai chamar de Cesarismo,281 que comprimia a sociedade civil ao 

Estado e reduzia os conflitos da classe trabalhadora sob a vigilância do Estado. 

O Estado autoritário e modernizante opera em favor da burguesia industrial, 

incapaz de exercer sua função na direção da organização e da política 

nacional. Salientamos, também, que, apesar da “expurgação” do liberalismo, o 

capitalismo corporativista não exclui os princípios dos liberais, haja vista o que 

                                            

280 Azevedo, Amaral – Realismo Político e Democracia: Cultura e Política – n.º 1, março de 1941:160.  
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já estava expresso no 17.º artigo da Carta de Declaração Francesa sobre o 

direito de propriedade, desde o ano de 1789, no qual “a propriedade é um 

direito sagrado e inviolável”: A rigor, sabemos que o direito de propriedade, no 

caso do Brasil, permaneceu intocado. Assim, o novo modelo oscila entre a 

modernização-conservadora que moderniza e conserva elementos de atraso, 

ancorado, paradoxalmente, num regime ditatorial e na regulação dos direitos 

sociais.  

Realmente, o “novo pacto” brasileiro de 1937 promove uma reorganização 

social no sentido de mediar o antagonismo entre o Estado e a sociedade, mediante a 

estatização e a modernização dos diversos setores, promove a recomposição do 

bloco de poder em litígio, ou seja, tem como objetivo a modernização do Estado e da 

sociedade com a rearrumação do bloco de poder, o crescimento da economia, com 

ênfase no processo de industrialização. Por fim, com a declaração dos direitos 

sociais fundamentais do trabalho, que se expressa na Carta Constitucional de 1937, 

ao tempo em que declara direitos de cidadania, tutela a representação dos 

trabalhadores e enuncia, por meio do preâmbulo da Constituição de 1937, a Ditadura 

do “Estado Novo”.  

Na Constituição de 1937, na seção referente à declaração dos direitos 

individuais, “aviltará” os direitos do cidadão diante das razões do Estado. O redator 

Francisco Campos salientava o predomínio do contrato coletivo sobre o contrato 

individual do liberalismo:  

“Como membro da Nação, o indivíduo mereceria amparo quando, somente seu 

interesse não se confrontasse com o da comunidade nacional. Com o liberalismo se 



teria comprovado que o sistema de representação levava à usurpação da soberania 

popular, através de partidos constituídos por interesses privativistas”.282  

Na matéria de direitos sociais, foram reiterados os preceitos da Carta de 1934 

e regulamentados os direitos de proteção ao trabalho, reivindicados pelos 

trabalhadores nas suas manifestações desde os anos  20. A outra novidade consiste 

na institucionalização do contrato coletivo de trabalho, previsto no artigo 137, 

diferente da Carta de 1934, que apenas reconhece o direito. O restante do Capítulo 

dedicado à “Ordem Econômica e Social” trata dos direitos sociais fundamentais do 

trabalho. Salientamos que as conquistas liberais em relação aos direitos civis e 

políticos da Carta de 1934, são negadas na Carta de 1937 - “foram taxados de meios 

impróprios senão funestos aos ideais democráticos”.283  

A letra “h” define a criação do salário mínimo “capaz de satisfazer as 

necessidades normais do trabalho”. Entretanto, vale salientar que o valor do salário 

não é válido para todo o território nacional, e sim, variável de acordo com a região, 

deixando de ser estabelecido um teto universal para os trabalhadores brasileiros. O 

Estado, doravante, medeia a relação entre o capital e o trabalho, expressando a 

“vontade soberana”, tendo como objetivo a “paz e o bem-estar social”. Os contratos 

coletivos, a regulamentação da jornada de trabalho, o teto do salário mínimo 

constituem matéria do Ministério do Trabalho, sai do âmbito da fábrica, não são mais 

submetidos à lei de mercado. Convoca-se a presença do Estado que representa 

“vontade geral”.  
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O artigo 140, de uma maneira corporativista, trata da disciplina do trabalho no 

interior da empresa, onde, a partir de então, as relações de trabalho na fábrica são 

regulamentadas, tornando-se matéria constitucional. Assim, define-se a economia de 

produção sob a intervenção do Estado autoritário, que delegava o assunto às 

corporações representantes do capital e do trabalho. As mudanças na ordem 

política, econômica e social se fizeram, não por intermédio de uma luta insurrecional, 

tampouco de reformas democratizantes, mas por meio da ação do Estado ditatorial. 

Nessa direção, os mecanismos utilizados tinham um papel fundamental na 

construção de “novos caminhos” que a burguesia nacional tinha de percorrer sob a 

hegemonia do Estado para garantir seus privilégios e se manter no poder. O antigo 

bloco de poder dos setores agrários conseguia, politicamente, recuperar a sua antiga 

dominação284 ameaçada pelo “pustch” de 1935 e as greves operárias de 1917 a 1920 

e do início dos anos 30. Diante da organização da classe trabalhadora e dos setores 

médios que ameaçavam a ordem liberal, o antigo bloco precisava de “políticas 

populistas” com a declaração dos direitos sociais.  

A Carta Constitucional de 1937, no que se refere à “Ordem Econômica e 

Social”, representa uma forma “híbrida” de propostas de direitos sociais necessários 

a um mínimo de “consenso” e de modernização que a acumulação industrial 

requeria. Apesar da “expurgação” do liberalismo, o direito de propriedade não é 

tocado, enquanto que os direitos políticos são abolidos e a sociedade civil é tutelada 
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sob a forma de corporativismo. Salientamos que, paradoxalmente, o artigo 135 

define a iniciativa individual como “fonte de riqueza nacional”...  

Considerando que a Constituição de um país é a principal agenda legal de 

garantia de direitos, apresentamos o núcleo da Carta de Declaração de 1937, no que 

se refere aos direitos sociais285: 

DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL 

Art. 135 – Na iniciativa individual, no poder de criação, de organização e de invenção 

do indivíduo, exercido nos limites do bem público, funda-se a riqueza e a prosperidade 

nacional. A intervenção do Estado no domínio econômico só se legitima para suprir as 

deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatores da produção, de maneira a 

evitar ou resolver os seus conflitos e introduzir, no jogo das competições individuais, o 

pensamento dos interesses da Nação, representados pelo Estado. A intervenção no 

domínio econômico poderá ser mediata e imediata, revestindo a forma do controle, do 

estímulo ou da gestão direta. 

Art. 136 — O trabalho é um dever social. O trabalho intelectual, técnico e manual tem 

direito à proteção e solicitude especiais do Estado. A todos é garantido o direito de 

subsistir mediante o seu trabalho honesto e este, como meio de subsistência do 

indivíduo, constitui um bem que é dever do Estado proteger, assegurando-lhe 

condições favoráveis e meios de defesa. 

Art.137 — A legislação do trabalho observará, além de outros, os seguintes preceitos:  
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a) os contratos coletivos de trabalho concluídos pelas associações legalmente 

reconhecidas, de empregadores, trabalhadores, artistas e especialistas que elas 

representam;  

b) os contratos coletivos de trabalho deverão estipular obrigatoriamente a sua 

duração, a importância e as modalidades do salário, a disciplina interior e o 

horário do trabalho;  

c) a modalidade do salário será mais apropriada às exigências do operário e da 

empresa; 

d) o operário terá direito ao repouso semanal aos domingos e, nos limites das 

exigências técnicas da empresa, aos feriados civis e religiosos, de acordo com a 

tradição local;  

e) depois de uma ano de serviço ininterrupto em uma empresa de trabalho 

contínuo, o operário terá direito a uma licença anual remunerada;  

f) nas empresas de trabalho contínuo, a cessação das relações de trabalho, a que 

o trabalhador não haja dado motivo, e quando a lei não lhe garanta, a 

estabilidade no emprego, cria-lhe o direito a uma indenização proporcional aos 

anos de serviço;  

g) nas empresas de trabalho contínuo, a mudança de proprietário não rescinde o 

contrato de trabalho, conservando os empregados, para com o novo 

empregador, os direitos que tinham em relação ao antigo;  

h) salário mínimo capaz de satisfazer, de acordo com as condições de cada região, 

as necessidades normais do trabalho;  

i) dia de trabalho de oito horas, que poderá ser reduzido, e somente suscetível de 

aumento nos casos previstos em lei;  



j) o trabalho à noite, a não ser nos casos em que é efetuado periodicamente em 

turnos , será retribuído com remuneração superior à do diurno;  

k) proibição de trabalho a menores de catorze anos; de trabalho noturno a 

menores de dezesseis, e, em indústrias insalubres, a menores de dezoito anos 

e a mulheres; 

l) assistência médica e higiênica ao trabalhador e à gestante, assegurado a esta, 

sem prejuízo do salário, um período de repouso antes e depois do parto;  

m) a instituição de seguros de velhice, de invalidez, de vida e para os casos de 

acidentes do trabalho;  

n) as associações de trabalhadores têm o dever de prestar aos seus associados 

auxílio ou assistência, no referente às práticas administrativas ou judiciais 

relativas aos seguros de acidentes de trabalho e aos seguros sociais. 

Art.138 — A associação profissional ou sindical é livre. Somente, porém, o sindicato 

regularmente reconhecido pelo Estado tem o direito de representação legal dos que 

participarem da categoria de produção para que foi constituído e de defender-lhes os 

direitos perante o Estado e às outras associações profissionais, estipular contratos 

coletivos de trabalho obrigatórios para todos os seus associados, impor-lhes 

contribuições e exercer em relação a eles funções delegadas de Poder Público.  

Art.139 — Para dirimir os conflitos oriundos das relações entre empregados e 

empregadores, reguladas na legislação social, é instituída a Justiça do Trabalho, que 

será regulada em lei e à qual não se aplicam as disposições desta Constituição 

relativas à competência, ao recrutamento e às prerrogativas da Justiça comum.  

A greve e o lockout são declarados recursos anti-sociais nocivos ao trabalho e ao 

capital e incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional.  



Art. 140 — A economia da população será organizada em corporações, e estas, como 

entidades representativas das forças do trabalho nacional, colocadas sob a assistência 

e a proteção do Estado, são órgãos destes e exercem funções delegadas de Poder 

Público.  

O arranjo institucional político explícito na Constituição Federal de 1937 

ancora-se num projeto de contradições, que moderniza o país estabelecendo  

que a classe trabalhadora urbana tenha direitos sociais, ficando a responsabilidade 

do “bem-estar” a cargo do Estado que estatui uma legislação trabalhista mediante  a 

Ditadura do Estado Novo. O recém-criado Estado intervencionista remove a pureza  

do Estado liberal e por intermédio de coligações aliancistas cria as bases para 

promover de “cima para baixo”286 a modernização necessária ao desenvolvimento 

industrial do país. O caráter excludente do sistema político é dissimulado na forma 

corporativa,287 abrindo canais de participação controlados pelo Estado. A burguesia 

industrial, em função das medidas tomadas pelo Estado, foi a maior beneficiária.  

Parece-nos importante fazer uma distinção entre os direitos sociais 

institucionalizados por meio de uma legislação social que regulamenta as políticas 

sociais públicas, como resposta do Estado intervencionista às questões sociais e a 
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legislação sindical, de conteúdo controlador, contrariando os interesses e a 

autonomia da organização civil do trabalhadores.  

O Estado Novo vai regular as relações de trabalho, revestido da força 

generalizadora do Direito. A classe trabalhadora, destituída dos direitos civis e 

políticos de organização, mobilização e greve para reivindicar seus interesses diante 

de suas necessidades, se verá obrigada à recorrência jurídica através da Justiça do 

Trabalho, doravante arbitrando nas relações entre o capital e o trabalho numa 

perspectiva normativa do Direito. Significa a regência dos conflitos de interesses 

entre o capital e o trabalho, “sob o império da lei e dos seus intérpretes do Judiciário 

Trabalhista.”288 

A questão social e a reestruturação produtiva expõem o novo perfil da 

sociedade brasileira dos anos 30, com um conjunto de transformações econômicas, 

sociais e políticas próprias, realizadas numa disputa de hegemonia sob a intervenção 

do Estado. A implementação dos arranjos jurídicos constitucionais, apesar da 

subordinação dos trabalhadores, admite, como decorrência, a abertura de um campo 

de possibilidades para a criação de novos direitos sociais, a partir dos carecimentos, 

das necessidades, das exigências e das demandas dos novos sujeitos sociais. 

Institucionalizado o espaço formal da Declaração dos Direitos Sociais, a sociedade 

pode instituir formas de reivindicação para recriá-los e alargar o campo das políticas 

sociais públicas. Historicamente, a conquista e a ampliação da cidadania foi fruto de 

lutas seculares que o Estado acabaria reconhecendo, mesmo a partir de conflitos e 

restrições. A potencialidade das lutas pelos direitos sociais e a sua conversão em 
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políticas sociais projetam a possibilidade de transformar a história dos “indivíduos 

livres e iguais” e revela a existência das desigualdades sociais, da miséria e da 

privação dos direitos. No processo de organização da sociedade civil e no exercício 

das lutas sociais, vão brotando os pilares de uma nova cultura, capaz de impor 

limites ao Capital e de reorganizar o papel do Estado, que, embora insuficiente, 

favoreceu a reprodução social e reforçou a constituição de uma esfera pública, 

apesar das contradições que permearam o caminho.  

Assim, o modelo peculiar da cidadania brasileira dos anos 30 se constrói 

dissociado dos direitos políticos, das regras de equivalência jurídica, tendo sido 

definido nos termos da proteção social, por meio da criação do seguro social e dos 

direitos fundamentais do trabalho, tirando a classe trabalhadora do domínio do poder 

patronal para jogá-la, por inteiro, sob a tutela estatal, instituída de forma 

compensatória como cumprimento do dever do trabalho urbano, um modelo de 

cidadania que não constitui a figura moderna do cidadão. Portanto, dissociada de um 

código universal de valores políticos e vinculada ao pertencimento corporativo.  

O lugar do pertencimento na sociedade brasileira é atribuída mediante a 

inserção profissional, de acordo com o estatuto da lei, que qualifica para o estatuto 

dos direitos. Fora dessa condição, vigora o estado de natureza hobbesiano, ao qual 

são submetidos todos os que não têm reconhecimento para a regulação estatal e 

que, por isso mesmo, não existem para efeito legal. São os desocupados, os 

trabalhadores domésticos e os trabalhadores rurais. Para essa população, a 

dimensão de cidadania é apagada, é a pobreza “incivil” sem reconhecimento estatal.  

A definição corporativa de cidadania são marcos dos arranjos institucionais, 

sobretudo na segunda metade dos 30, a cidadania descolada da liberdade política, 



como valor e como prática efetiva que reduz o acesso de algumas categorias aos 

direitos sociais. Mas é preciso ver, também, que essa cultura política se corporifica 

numa particular trama institucional na qual os direitos sociais se efetivaram no 

descompasso entre existência formal de direitos e a realidade de destituição das 

maiorias, ou seja, pela desigualdade que focalizou a constituição dos direitos sociais 

na sociedade brasileira.  

O lugar de igualdade perante a lei reproduz e legitima as desigualdades, um 

lugar que constrói os laços da inclusão cívica, desconstrói a universalidade da 

“cidadania para todos”; um lugar do reconhecimento da justiça social, mas que, 

contraditoriamente, bloqueia os efeitos igualitários dos direitos na complexidade das 

relações sociais.  

A experiência da sociedade brasileira carrega uma singular experiência 

histórica, na qual a lei, ao invés de garantir direitos universais, conquistados num 

terreno permeado pela constituição de uma democracia social, exclui trabalhadores 

de suas prerrogativas de cidadania e produz uma fratura entre os incluídos pelas 

normas institucionais tutelares e o “pobre incivil”, sedimentando um paradoxo em 

relação à lei, que, em princípio, proclama a igualdade de direitos, cristalizando 

desigualdade, confirmando estratificações pela via corporativa, sob o controle de um 

Estado ditatorial. Significa dizer que o acesso aos direitos se dissocia na prática de 

uma condição inerente à democracia e à cidadania.  

No caso brasileiro dos anos 30, a lei que garante a proteção social terminou 

por consagrar desigualdades e anular, na prática, os efeitos distributivos e 

compensatórios que supostamente são os objetivos da política social.  



O Estado Varguista definiu uma peculiar noção de igualdade tendo como 

princípio a existência do pertencimento corporativo, vinculado à atividade profissional 

e, como conseqüência, as desigualdades sociais se legitimavam diante de hierarquia 

naturalizada e expressa no ordenamento jurídico do Estado na relação com a 

sociedade. Com base nessa matriz, os direitos sociais se definiram e foram 

institucionalizados no Brasil do final dos anos 30. Constituídos “pelo alto", 

formalizando um lugar do público e da lei, nos quais os direitos fundamentais do 

trabalho e os direitos previdenciários da garantia contra as doenças, a invalidez, a 

velhice, a aposentadoria, dependendo do lugar que o segmento ocupa no mercado 

formal de trabalho, a partir de regras de julgamento que definem critérios de inclusão 

social e de pertencimento.  

Nesse sentido, os direitos sociais recriam as desigualdades, pela exclusão da 

maioria, pela estratificação profissional, sobrepondo as diferenças que apagam o 

direito de cidadania dos que não estão incluídos nas normas institucionais prévias e 

vinculados ao mercado formal de trabalho. Esses são os “não iguais” os que faltam o 

credenciamento à existência cívica, justamente porque, privados da qualificação para 

o trabalho. Para os excluídos do processo, foi reservado o espaço da filantropia da 

assistência social para ajudar a sobreviver a miséria. Nesse campo, a 

responsabilidade pública se retrai como se naturais fossem as circunstâncias de 

miséria dos homens, das mulheres e das crianças privados dos seus direitos.  

Nesse espaço de miséria naturalizada, não existem sujeitos. O 

desmantelamento do processo de organização da sociedade civil brasileira, a partir 

de 1935, afirmada no Estado Novo, fez com que homens e mulheres fossem 

estigmatizados diante de qualquer critério de igualdade. Diante de uma “condição 



natural” sem existência jurídica definida, habitantes de um mundo, parecem flutuar 

ao acaso das circunstâncias de modernização, onde não existe contrato de trabalho, 

associação profissional, sindicatos, como representação orgânica de uma classe 

social. Esse mundo é habitado por um conjunto heterogêneo de pessoas, de 

diferentes idades e sexo e das mais variadas procedências sociais. O único 

elemento comum entre elas é a origem social, uma vez que todos vinham dos 

segmentos mais pobres da sociedade, reproduzindo os cenários sombrios do início 

da industrialização que caracterizaram as sociedades européias. A pobreza e a 

miséria com todas as suas seqüelas se expressam no campo do trabalho, da saúde, 

da alimentação, da habitação, e alastraram-se no campo social da sociedade 

brasileira.  

Entretanto, convém lembrar que a natureza que produz a cidadania 

excludente não começa no Estado Varguista; suas raízes estão plantadas muito 

antes, a filantropia privada é remanescente do Brasil Colonial. O Estado Novo 

moderniza e conserva os elementos de atraso à medida em que institucionalizam os 

direitos fundamentais do trabalho na Carta de 1937, na Consolidação das Leis 

Trabalhistas – CLT em 1943 e nos direitos previdenciários, por meio da criação dos 

INPS para alguns segmentos dos trabalhadores urbanos, enquanto que a 

assistência social segue um caminho marginal, descentralizado, mediante a 

articulação do Estado com a filantropia privada responsável pelos “despossuídos” 

dos atributos da cidadania.  

Enquanto a regulamentação social fragmenta, dividindo a sociedade em 

sujeitos de direitos e não cidadãos, a segmentação estigmatizadora divide os 

trabalhadores rurais, domésticos e desocupados dos trabalhadores urbanos de 



alguns setores considerados essenciais, como modos antinômicos de existência 

social, construindo uma figura normativa do trabalhador que tem reconhecimento, 

que dá provas da sua capacidade para a vida em sociedade, portanto tem direitos 

sociais protegidos pelo Estado. 

Diferente da experiência clássica, os caminhos da cidadania brasileira 

desconhecem os efeitos igualitários que, em princípio, a lei e o direito deveriam 

produzir. O Estado deveria se apresentar como fonte de lei que deve valer para 

todos. Pelo menos, simbolicamente, o Estado moderno constitui essa referência a 

partir da qual os indivíduos se reconhecem como iguais. Na formalidade da lei, se 

constrói uma referência igualitária, que não deve ser entendida como supressão das 

desigualdades reais. O Estado moderno deve dar garantias ao cidadão, sobretudo 

quando as condições chegam a comprometer o direito à vida. Na historia social dos 

direitos no Brasil, a justiça social não foi concebida no interior do “imaginário 

igualitário”, ao contrário, se insere no interior do Estado autoritário e tutelar que 

descaracteriza a própria noção moderna da concepção dos direitos sociais 

formulados e garantidos por um Estado social.  

O Brasil de origem escravagista, portador histórico de uma lógica das 

diferenciações hierárquicas, que atribuem às categorias distintas modos distintos de 

inserção social, sob o controle do conflito e na desfaçatez de uma “cooperação entre 

as classes sociais”, não universaliza os direitos sociais. Entretanto, é na trama dos 

conflitos que os direitos são construídos, como conquista do reconhecimento, sem o 

qual a cidadania não se sustenta, não se enraíza nas práticas sociais. 

Os conflitos na história social brasileira dos anos 30, foram reduzidos a uma 

factualidade, tratados no registro da defesa corporativa de interesses, sem 



considerar para com a sociedade a relação histórica construída desde a antiguidade 

da associação entre direito e justiça.  

A dimensão corporativa ”eficaz”, na sua maneira de conduzir o processo de 

modernização conservadora, bloqueia mecanismos de representação capaz de 

sedimentar uma articulação entre o direito e a justiça social no plano das relações 

sociais. Finalmente, a cidadania, em princípio, implica que todos tenham acesso aos 

direitos, pelo menos como meta, como busca de justiça social garantida pelo Estado. 

Entretanto, essa não é a matriz que define o processo de construção da cidadania 

no Brasil; o processo de exclusão dos trabalhadores do campo da regulação e da 

proteção social é expressão dessa história social permeada por ambigüidades.  

Na verdade, os direitos sociais não foram estendidos aos trabalhadores rurais, 

mediante a construção de um pacto em nome da “paz agrária” que favorecia uma 

maior exploração do trabalho rural pelos grandes proprietários da terra e que 

detinham o seu monopólio, submetendo essa categoria a uma rígida dominação. 

Esse tipo de relação direta sem mediação do Estado e de seus aparatos 

institucionais legais, reproduzia uma ordem privada, cujos fundamentos 

encontravam-se na intocabilidade da propriedade, mantida através do compromisso 

entre as classes proprietárias e o Estado Corporativo. A dominação tradicional 

reproduzia-se porque o produtor direto ainda não tinha sido destituído das sua 

condições “naturais” de trabalho. As relações sociais de trabalho não eram 

regulamentadas por nenhum tipo de legislação social, estando essa categoria 

destituída dos direitos fundamentais do trabalho e sem acesso aos direitos 

previdenciários. Os contratos de trabalho se estabeleciam na relação direta com o 

proprietário da terra e eram rompidos de forma arbitrária.  



Assim, os proprietários da terra, participavam do jogo político, legitimavam o 

Estado que dispensava o papel de mediação e regulamentação e amortecia os 

conflitos sociais no campo, como não havia mediações políticas, nem mediações 

sociais, toda dimensão da cidadania foi apagada. Esses sujeitos sociais não se 

reconheciam como iguais, e sim como diferentes, como desiguais. Não existia no 

Brasil a idéia da Revolução Francesa, de igualdade de direitos e igualdade jurídica 

dos cidadãos. A forma autoritária da relação foi expressa por aquilo mesmo que a 

realizava e a conservava as relações de favor, clientelismo e tutela. Os proprietários 

da terra usavam o Estado como instrumento econômico privado, destinado a manter-

lhe os privilégios na visão do seu “direito natural” ao poder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para a realização deste estudo sobre as especificidades, os significados e os 

elementos determinantes do processo histórico da constituição dos direitos sociais 

no Brasil, buscamos apreender as contradições e as ambigüidades que permearam 

este processo. No Brasil, os pilares da legislação social foram construídos na Era 

Vargas. A afirmação dos direitos sociais na Carta Constitucional de 1937 e a 

Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT 1943 - foram partes constitutivas e 

orgânicas do núcleo da legislação social protetora do trabalho, as quais sustentaram, 

ao longo dos anos, o sentido da cidadania social no País. Vale antecipar, que tal 

legislação continua sendo defendida pelos trabalhadores brasileiros e suas 

representações, que se organizam em movimentos de resistência contra as 

possíveis reformas propostas pelo Governo, o que expressa, no nosso 

entendimento, a atualidade desta pesquisa.  

O resultado desta investigação possibilitou-nos compreender a natureza 

reivindicante e a capacidade de organização e aglutinação da classe trabalhadora 

urbana no Brasil e suas lutas na busca da conquista dos direitos sociais. Entretanto, 

o Estado pós 1930, sobretudo a partir de 1935, exerce um papel desorganizador dos 

movimentos sociais urbanos que, historicamente, vinham sendo construídos a partir 

de 1920, contribuindo com as conquistas das primeiras leis sociais da República 

brasileira, sob forte coerção do liberalismo oligárquico.  

A declaração dos direitos sociais no Estado Novo tem um dado político 

relevante, qual seja, a declarada e manifesta intenção de restringir e tutelar a 

organização dos trabalhadores. O Estado representava, aparentemente, uma 

entidade de “outorga” de um “bem comum”, com a promulgação de uma série de leis, 

decretos-leis, da Carta de 1937, enfim, da própria consolidação da CLT em 1943. 



Para tanto, concluímos que o Estado brasileiro transita do liberalismo para o 

corporativismo, com suas repercussões legais, cuja natureza se expressa numa 

relação de dominação política que se disfarça em sistema de cooperação entre 

classes.  

O novo dimensionamento da política, ao tempo em que representava um 

significativo avanço histórico em relação à regulação dos direitos sociais 

fundamentais do trabalho, referindo-se ao descanso semanal, regulação da jornada 

de trabalho, regulamentação do trabalho da mulher, regulamentação do trabalho do 

menor, férias, salário mínimo, leis de acidentes de trabalho, seguro social e outros, 

assinalava, todavia, uma restrição de aplicabilidade nacional, ou seja, não 

considerava todos os segmentos da classe trabalhadora, atingindo os pólos 

dominantes do sistema, configurando uma “cidadania” tutelada, segmentada e 

excludente.  

Historicamente, a criação da figura do Estado Intervencionista sobre o 

mercado, inicia-se no Brasil, em 1926, com a emenda à Constituição Federal de 

1891, que criou uma Comissão de Legislação Social, iniciando o rompimento com a 

ortodoxia liberal. Entretanto, salientamos a radical diferença entre as duas ordens 

estatais antes e depois de 1930. Na verdade, a particularidade do pós 30 está 

expressa na leitura do corporativismo e dos direitos sociais. O intervencionismo 

tornou-se mais agudo, bem como os arranjos institucionais legais na transição da 

ordem liberal para a corporativista. Diferente, portanto, do que aconteceu em países 

de capitalismo clássico como a Inglaterra, em que o liberalismo foi superado pelo 

“Welfare State” assentado numa democracia social, com a cidadania para todos, por 

meio do “Tratado de Berveridge”.  



Percebemos, também, que as forças hegemônicas da Igreja que postulavam 

por uma ordem liberal autônoma e pluralista, a fim de organizar as classes 

subalternas no interior da Ação Católica, a facção da burguesia industrial, reagiram 

contra a criação das leis sociais, desde a ordem anterior, em nome do modelo liberal. 

Diante da nova realidade, abriram mão de seus projetos e delegaram o protagonismo 

ao Estado para conduzir a questão social e econômica, por intermédio da ação 

controladora e coercitiva da estrutura corporativista. Até a oligarquia vai apoiar o 

corporativismo como sistema alternativo para viabilizar a modernização, a 

acumulação, a industrialização e a manutenção da ordem dominante.  

Na trajetória da investigação, vimos que em matéria de regulação social, a 

segunda metade dos anos 30 foi o momento em que as facções das classes 

dominantes confluíram para um terreno comum, conduzidas pelo Estado, em torno 

de uma organização política. A motivação da legislação social trabalhista por parte 

do Estado e da classe dominante se traduziram através de um “consenso” que se 

estabeleceu para formulação de políticas para a classe trabalhadora urbana. O 

“pacto” foi feito entre o Estado e as diferentes facções da burguesia, com a exclusão 

das camadas populares. Nessa direção, o Estado brasileiro assume o monopólio da 

intervenção sobre o mercado e, a partir de 1937, a forma “plenamente” corporativa, 

como agência de natureza pública, com função reguladora e disciplinadora sobre 

todos os fatores do mercado.  

Assim, ao remover o Estado liberal, o “novo pacto” criou as bases para 

promover “pelo alto" o desenvolvimento das atividades industriais. O caráter 

excludente do sistema político foi desvinculado pelo novo modelo adotado, abrindo 

canais de participação controlados pelo Estado, eliminando ou rebaixando a livre 

movimentação da sociedade civil, enquanto o Estado alargou as suas funções 



públicas. O Estado autoritário reprimiu a vida associativa e se tornou o único 

protagonista a regulamentar as relações de trabalho.  

Consideramos que, por intermédio do sistema de “colaboração de classes” 

procuravam-se mobilizar os trabalhadores para o interior dos sindicatos, postos sob 

o controle do Ministério do Trabalho. A força do capitalismo industrial em expansão, 

encaminhou a questão operária pela violência e pelas instituições sindicais 

corporativas. A Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT - transformaram-se num 

todo “orgânico” instituídas em 1939 e promulgadas em 1943, pelo Decreto 5452, de 

1.º de maio de 1943, com o objetivo de controlar o “litígio” entre o capital e o trabalho 

e responder demandas sociais sob o controle do Estado.  

Dessa forma, o autoritarismo e o corporativismo constituíram marcas 

acentuadas em todo o período, configurando-se, a partir da ditadura do Estado 

Novo, como doutrina de um autoritarismo organizado. Em decorrência dessa 

concepção de incorporação dos grupos sociais em estruturas centralmente 

dominadas por um Estado corporativo, de caráter estatizante, rejeitava-se a política 

como expressão de interesses de classes e fortalecia-se o controle burocrático no 

processo de decisão e definição das políticas sociais públicas.  

No curso da história social brasileira dos anos 30, a ausência de uma 

burguesia capaz de conduzir o processo de transição política e de suportar 

economicamente a industrialização substantiva levou o Estado a assumir uma 

composição de um pacto de poder, capaz de viabilizar o novo modelo de 

desenvolvimento nacional. Daí, que o declínio do Estado oligárquico, com sua 

estrutura de poder fechado, não foi substituído por outra força social e econômica 

que levasse a cabo o processo de transição.  



O fato de um Estado trazer para si a responsabilidade de organização e 

participação controlada dos trabalhadores urbanos não revelou, no caso brasileiro, 

uma intenção redistributiva. Ao contrário, os mecanismos corporativos que 

regulavam a esfera do trabalho estavam voltados para incorporar seletivamente 

aquelas frações da classe trabalhadora dos setores mais dinâmicos da economia.  

Como vimos, anteriormente, a expansão da capacidade reguladora do Estado 

na sociedade capitalista, assume duas formas principais: O Estado de bem-estar 

social no capitalismo clássico – assentado numa social democracia e o Estado de 

“bem estar incompleto” - no caso de capitalismo tardio. À medida que se estatizou a 

regulamentação da relação entre o capital e o trabalho, o Estado se tornou um 

campo de luta pelas conquistas dos direitos sociais.  

Dessa maneira, podemos apreender que a constituição dos direitos sociais no 

Brasil se produz num contexto autoritário com frágeis bases sociais. A cidadania 

nasceu excludente e tutelada, tendo como suporte uma sociedade civil frágil, onde 

os direitos sociais antecipam os direitos civis e políticos e, nesse contexto de 

contradições e ambigüidades, consolida-se uma legislação social protetora do 

trabalho. A partir de 1935, no centro da problemática da denominada regulação 

social, estará cada vez mais manifesto o controle político e social da classe 

trabalhadora. Após 1935, as dissidências “agudas” entre as frações das classes 

dominantes, cederam lugar ao “consenso” feito em nome do corporativismo.  

Em oposição a esse modelo, os sujeitos políticos têm apontado um outro tipo 

de sociedade, tendo como sustentação uma democracia de base, com direitos 

sociais universalizados, participação política organizada pelo conjunto da cidadania, 

em busca da construção de uma vontade coletiva majoritária, capaz de dar suporte a 



um espaço público onde se confluem Estado Social, Direitos Sociais e hegemonia da 

Sociedade Civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present work constitutes a study on the particularities, meanings, 

basis, tendencies and determiners of the constitution of the social rights history in the 

State regulation process regarding work relations in Brazil. 

In order  to approach the topic studied the historical recuperation of the  law 

basis in the classic, medieval and modern eras was taken as the starting point, 

having as reference the investigation of their most general features which resulted in 

representations and responses, in certain contexts, to the humanity needs. In this 

sense, for the understanding of the study matter – to study the genesis and the 

constitution of the social rights in Brazil in the historical context distinguished initially 

by the liberal orthodoxy and by the corporative State – this work aimed at analyzing 

the peculiarities of the institutionalization of these  rights, their meanings, figurations 

and unfolding, in a scenario permeated by antagonisms and contradictions. 

In this respect, the historical comprehension as well as the analysis of the 

determinations inscribed in the reality movement were the relevant matters – to 

understand how  the social rights constitution process in Brazil was structured mainly 

for the urban workers between 1920 and 1943, to understand how the reversals 

happened by means of legal-institutional settlement implemented by the State during 

the social regulation process under the urban workers organization pressure as well 

as the hegemonic power in the face of the need for development, modernization and 

capitalism accumulation, i.e. the tendencies which were set as work social protection 

and the ways by which they were legitimatized by means of social laws present in the 

social and political relations established.  

Assuming that the determinations were given  by the matter, the research has, 

as a starting point, the historical analysis concepts and basis which are categories 

considered necessary for the understanding of the matter in its peculiar and universal 

features. The investigation was developed by means of documental and bibliographic 

research. For the bibliographic research, an analytical study of classical work by 

different writers was conducted aiming at  understanding and clarifying  theoretical 

matters about the State, Law and civil Society. For the documental research, general 

and specific sources were used, highlighting, amongst others,  The Citizen Rights 

Declaration Carta (1789 – French Carta), Brazil Federative Republic Constitutions 

(1891- 1934-1937), the Working Law Consolidations (1920-1943), as well as National 

Congress Annais and official bulletins from  the Ministry of Labor. 

Key words: State; Social Rights; Civil Society. 



RESUMEN 

Este trabajo constituye un estudio acerca de las particularidades, significados, 
fundamentos, tendencias y determinantes de la historia de la constitución de los 
derechos sociales en el proceso de reglamentación del Estado sobre las relaciones 
de trabajo en Brasil.  

El camino elegido para el abordaje del tema tuvo como punto de partida la 
recuperación histórica de los fundamentos del Derecho en la era clásica, medieval y 
moderna, teniendo como referencia la investigación de sus trazos más generales que 
resultaron en representaciones y respuestas, en determinados  contextos, a las 
necesidades construidas por la humanidad. En este sentido, para la aprehensión del 
objeto de estudio de nuestro trabajo – estudiar la génesis y la constitución de los 
derechos sociales en Brasil en la compaginación histórica marcada inicialmente por 
la ortodoxia liberal y por el Estado corporativista –  objetivó analizar la particularidad 
de la institucionalidad de esos derechos, sus significados, figuraciones y 
desdoblamientos, en un escenario penetrado por antagonismos y contradicciones.  

En esta dirección, la cuestión que se hizo relevante fue la comprensión 
histórica y el análisis de las determinaciones inscritas en el movimiento de la realidad 
– entender como se estructuró el proceso de constitución de los derechos sociales 
en Brasil, específicamente para los trabajadores urbanos, entre los años de 1920 y 
1943, de qué modo las reformas fueron procesadas a través de los arreglos 
institucional-legales implementados por el Estado en el proceso de regulación social, 
bajo la presión de la organización de los trabajadores urbanos y de las fuerzas 
hegemónicas frente a las necesidades de desarrollo, modernización y acumulación 
del capitalismo, o sea, las tendencias puestas de protección social del trabajo y las 
maneras por las que fueron legitimadas por medio de leyes sociales en el interior de 
las relaciones políticas y sociales establecidas.  

De ese modo, teniendo como presupuesto que, para el conocimiento, las 
determinaciones fueron dadas por el objeto, la pesquisa tuvo, como punto de partida, 
el análisis histórico de los fundamentos y conceptos, categorías necesarias a la 
aprehensión del objeto en sus trazos particulares y universales. La investigación fue 
desarrollada por medio de pesquisa bibliográfica y documental. En la investigación 
bibliográfica fue hecho un estudio analítico, recorriendo mayoritariamente a las obras 
clásicas de diversos autores, teniendo en vista la comprensión y el esclarecimiento 
de cuestiones teóricas acerca del Estado, Derechos y Sociedad Civil. En la 
investigación documental, recurrimos a fuentes generales y específicas, 
distinguiéndose, entre otras, la Carta de Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano (1789 – Carta Francesa), las Constituciones de la República 
Federativa de Brasil (1891-1934-1937), la Consolidación de las Leyes Laborales 
(1920-1943), así como, anales del Congreso Nacional y boletines oficiales del 
Ministerio del Trabajo.  

Palabras-clave: Estado; Derechos Sociales; Sociedad Civil. 
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