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RESUMO 

 

 

O tema a que esta pesquisa se propôs foi pensar historicamente o direito social 
brasileiro em paralelo a outros países em que houve semelhante estrutura inicial. 
Dentro desta temática, a problemática de interesse foi comparar o Welfare State 
alemão bismarckiano e a circunscrição histórica das leis sociais criadas ainda na 
Primeira República, e o posicionamento dos juristas. Neste sentido, foram tomados 
como referenciais teóricos principais os cientistas políticos especializados no tema, 
Esping- Andersen e Maurizio Ferrera; e os historiadores do Direito Michael Stolleis e 
François Ewald. Na análise documental, desejou-se ter em consideração a existência 
das estruturas de movimentação histórica lenta e quase imperceptível em paralelo 
com as conjunturas que exercem forças mais intensas, conflitando com as primeiras. 
No primeiro capítulo, estudando os referenciais sobre Welfare State acima referidos 
conjuntamente, observou-se que o modelo bismarckiano caracterizou-se pelo 
conservadorismo, controle da luta de classes, ênfase na construção do caráter e da 
moral, reconhecimento de direitos mantendo diferenças ocupacionais, a partir dos 
moldes de assistência previamente existentes e das modificações nas formas e 
conceitos jurídicos. A seguir, por meio de fontes historiográficas e fontes primárias, 
analisaram-se os aspectos econômicos, políticos e sociais relacionados à questão 
social brasileira na Primeira República, verificando-se que o liberalismo e o laissez-
faire se constituíram mais em discurso dominante que em prática real a partir de 1914, 
quando conjunturas materiais internas e externas pressionaram os modos de vida e 
os atores envolvidos. Por fim, na análise da formulação e recepção desta interferência 
do Estado, viu-se que os interesses prevaleciam, variando os discursos 
argumentativos, com o fim de frear as mudanças legais em tela. Ainda assim, 
finalmente aprovou-se a Lei de acidentes e moléstias do trabalho, em 1919, seguida 
em 1923 pela Lei Eloy Chaves, e a Lei de Férias em 1926. Os juristas da época 
concordavam com a maior parte do conteúdo normativo, como se viu em suas obras, 
mas desejavam uma intervenção mais extensiva, ainda que com finalidades 
conservadoras, mantenedoras das diferenças sociais, mas capazes de dirimir os 
conflitos de classe, confirmando-se o cabimento da tipologia adotada. Desta maneira, 
foi possível ver que, antes do projeto de Getúlio Vargas para a regulação das questões 
sociais, os moldes foram gestados nas décadas precedentes, presentes os elementos 
que caracterizariam nosso sistema de proteção social. 
 

Palavras-chave: História do Direito; Welfare State; Legislação Social; Primeira 

República. 

  



 

ABSTRACT 

 

The subject of this research proposed to think historically Brazilian social law in parallel 
to other countries in which there was similar initial structure. Within this theme, the 
main interest was to compare the Bismarckian German Welfare State and the historical 
circumscription of the social laws created in the First Republic, and the position of the 
jurists. In this sense, the main theoretical references were the political scientists 
specialized in the theme Esping-Andersen and Maurizio Ferrera; and the historians of 
Law Michael Stolleis and François Ewald. In documentary analysis, it was desired to 
take into account the existence of structures of slow and almost imperceptible historical 
movement in parallel with conjunctions that exert more intense forces, in conflict. In 
the first chapter, studying the reference points on Welfare State mentioned above, it 
was possible to observe that the Bismarckian model was characterized by 
conservatism, control of the class struggle, emphasis on character and moral 
construction, recognition of rights that maintained occupational differences, as from 
the existing forms of assistance and changes in legal forms and concepts. Thereafter, 
through historiographic sources and primary sources, the economic, political and social 
aspects related to the Brazilian social question in the First Republic were analyzed, 
and it was possible to verify that that the liberalism and the laissez-faire were 
constituted more in dominant discourse than in a real practice beginning in 1914, when 
internal and external material conjuncture pressured the modes of life and the actors 
involved. Finally, in the analysis of the formulation and reception of this interference of 
the State, it was seen that interests prevailed, varying the argumentative discourses, 
in order to brake the legal changes on the screen. Nevertheless, the Labor Accidents 
and Illnesses Act was finally approved in 1919, followed by the Eloy Chaves Law in 
1923, and the Holiday Act in 1926. Lawyers at that time agreed with most of the 
normative content, as it is possible to verify in their works, but they wanted a more 
extensive intervention, even with conservative aims, maintainers of the social 
differences, but able to solve the class conflicts, what confirms the fit of the typology 
adopted. In this way, it was possible to see that, before Getúlio Vargas' project for the 
regulation of social issues, the molds were developed in the preceding decades, with 
the presence of the elements that would characterize our social protection system. 

 

Keywords: History of Law; Welfare State; Social Law; First Republic. 

 

  



 

RIASSUNTO 

 

Il tema proposto in questa ricerca riguarda lo studio storico del diritto sociale brasiliano, 
confrontato con altri paesi in cui nello stesso periodo esisteva un contesto simile. L' 
interesse é incentrato tra il confronto e la comparazione del Welfare State Bismarkiano 
tedesco e le conseguenze storiche delle leggi sociali emanate durante la Prima 
Repubblica del Brasile, con il conseguente posizionamento dei giuristi. Quali referenti 
principali specializzati in questo tema, vengono riportati i seguenti scienziati, politici e 
storici, in ordine: Esping Andersen, Maurizio Ferrera, Michael Stolleis e Francois 
Ewald. Nell' analisi dei documenti, si é voluto prendere in considerazione l' esistenza 
di un lento e quasi impercettibile movimento storico delle strutture, in relazione con le 
circostanze storiche che esercitano delle forze più intense. Queste due forze sono 
manifestamente contrarie tra di loro. Per quel che concerne il primo capitolo, in 
relazione al Welfare State, l' osservazione che può essere fatta nei confronti del 
modello Bismarkiano, é che esso era caratterizzato dall' aspetto conservatore, questo 
alfine di preservare il controllo della lotta tra le classi sociali. Esso poneva inoltre enfasi 
alla costruzione e alla formazione del carattere  e della morale, riconoscendo i diritti e 
mantenendo le differenze occupazionali, partendo dai modelli di assistenza esistenti, 
con cambiamenti nelle forme e nei concetti giuridici. Più avanti, attraverso fonti 
storiografiche, vengono analizzati gli aspetti economici, politici e sociali in relazione 
alla questione sociale del Brasile nella Prima Repubblica. Qui é importante sottolineare 
che il discorso dominante sul liberalismo e/o laissez faire é rimasto perlopiu' teorico, 
poiché i conflitti materiali interni ed esterni che a partire dal 1914 facevano pressione 
sui modi di vita, hanno preso il sopravvento. Infine, per quel che concerne l' analisi 
sulla formulazione e la ricezione delle interferenze dello Stato, si é visto quanto gli 
interessi siano prevalsi, variando i discorsi argomentativi, con il fine preposto di frenare 
e contenere le modifiche legali.  Purtuttavia, anche in questo contesto, sono state 
approvate la Legge Eloy Chaves, nel 1923, seguita dalla Legge delle vacanze del 1926 
e dalla Legge sugli incidenti, infortuni e malattie legate al lavoro, del 1929. I giuristi dell' 
epoca erano  d' accordo sulla gran parte del contenuto normativo, come si puo' del 
resto leggere nelle loro opere. Essi cercavano comunque  degli interventi piu' incisivi, 
con fini conservativi, che mantenessero le differenze sociali, ma che nel contempo 
evitassero i conflitti tra le classi sociali, confermando la convenienza della tipologia 
adottata. In questo modo, é stato possibile osservare quanto i modelli precedenti come 
quello del progetto Getulio Vargas per la regolamentazione delle questioni sociali 
contenessero quegli elementi che hanno caratterizzato il nostro sistema di protezione 
sociale. 

Parole Chiave: Storia del Diritto; Stato Sociale; Diritto Socialie; Prima Repubblica. 

  



 

SUMÁRIO 

 

 
INTRODUÇÃO ......................................................................................... 11 

1 NOVOS ESTADOS: A PREOCUPAÇÃO COM O BEM-ESTAR 
SOCIAL (teorias de Welfare State e tipologias alemãs) .................... 17 

1.1 REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE O WELFARE STATE ................................ 20 

1.2 MODELO ALEMÃO DE WELFARE STATE EM ESPING-ANDERSEN E 
FERRERA ................................................................................................................. 25 

1.3 ALEMANHA E HISTÓRIA DE SUA LEGISLAÇÃO SOCIAL ........................... 38 

2 POLÍTICA, ECONOMIA E A QUESTÃO SOCIAL NA PRIMEIRA 
REPÚBLICA ............................................................................................ 72 

2.1 MOLDE DO ESTADO LIBERAL NO BRASIL REPUBLICANO ....................... 74 

2.2 POLÍTICA ECONÔMICA NA PRIMEIRA REPÚBLICA .................................... 85 

2.3 A QUESTÃO SOCIAL: OPERÁRIOS NA PRIMEIRA REPÚBLICA ............... 106 

3 LEGISLAÇÃO SOCIAL NO BRASIL: FORMAÇÃO E 
DISCUSSÃO JURÍDICA DE UM NOVO LUGAR DO ESTADO .......... 130 

3.1 A QUESTÃO SOCIAL NA CÂMARA: RESISTÊNCIAS E AVANÇOS ........... 131 

3.2 DIREITO SOCIAL NA PRIMEIRA REPÚBLICA: LEI E COSTUMES ............ 156 

3.3 JURISTAS E A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA “QUESTÃO SOCIAL” ..... 177 

3.3.1 Clóvis Bevilaqua atravessando as fronteiras do Império 180 

3.3.2 Herculano de Freitas: entre as Arcadas e a política 187 

3.3.3 Evaristo de Moraes: expoente do direito operário 193 

3.3.4 Viveiros de Castro: ministro do STF e os interesses conservadores 203 

4 CONCLUSÕES ............................................................................. 215 

REFERÊNCIAS ..................................................................................... 220 

 

 



11 

INTRODUÇÃO 

 

 

O Direito do Trabalho parece estar eternamente atrelado à imagem do líder 

carismático e centralizador, mítico governante criador das leis sociais. Esta imagem 

lendária, já há muito afastada nas obras dedicadas ao estudo histórico do período, 

que revelaram o papel importante dos movimentos sociais antecedentes, 

desconstruindo assim o Mito da Outorga dos direitos sociais, parece gravada em 

pedra nos manuais de Direito. 

Para além das leis criadas, no entanto, e da discussão de suas origens, há que 

se refletir também na idealização do papel do Estado, que se alteraria, na medida em 

que este adotaria uma postura ativa quanto ao mercado e à economia, em particular 

na intermediação das relações entre capital e trabalho.  

Esta reflexão, em particular, de um Estado reorientado, esteve até então muito 

mais sedimentada que o Mito da Outorga das leis laborais, já que os moldes ditos 

corporativistas estão definitivamente associados com o período pós 1930. E foram 

estes sedimentos que se desejou remexer nestas páginas, voltando as luzes ainda 

uma vez para o período anterior da dita República Velha. 

Mal a Lei de Acidentes do Trabalho fora criada, em 1919, e já se discutiam suas 

falhas e lacunas. A Comissão de Legislação Social, criada no final do ano anterior, 

incumbira-se de apresentar a lei referida a toque de caixa, como forma de apaziguar 

os ânimos sociais da Capital Federal, que se vira diante de um movimento grevista 

com finalidade insurrecional, firmemente reprimido e vencido. 

Essa foi a característica social marcante das cidades em urbanização do 

período: sindicatos, greves, jornais operários, uso da força policial contra as 

manifestações, industriais, políticos e juristas envolvidos em uma discussão quase 

sem fim sobre se havia um problema social no país. Quando finalmente foi impossível 

negar a existência do problema, como tratar dele, diante do arcabouço legal existente?  

A Primeira República, longe do que é tantas vezes retratado pelos livros de 

história que conduzem a formação de crianças e jovens, foi um dos períodos mais 

movimentados da história brasileira: as conjunturas econômicas que se alteravam há 

tempos no mundo ocidental começavam a ter seus reflexos no país, causando 

modificações importantes nas relações sociais. Houve a entrada massiva de 
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estrangeiros, que traziam consigo experiências e vivências que se confrontavam com 

as estruturas sociais e políticas sedimentadas no país. 

Longe de ser um intervalo entre o Império e a Era Vargas, a Primeira República 

foi um período que, historicamente, viu o choque de ideologias, propostas 

econômicas, sistemas políticos, experiências religiosas, organizações jurídicas. Além 

da dicotomia dialética da antítese que confronta o estabelecido, eram diversos os 

caminhos, em um período histórico que mundialmente também experimentava 

revoluções.  

As últimas décadas do século XIX ficaram marcadas, mundialmente, por um 

período de paz no ocidente que permitiu o desenvolvimento tecnológico dos países 

continentais europeus, antes dominados pela produção industrial inglesa. Sem o custo 

e desorganização das guerras, era possível traçar projetos para o futuro. E os países 

em questão perceberam a necessidade de diminuir a dependência de produtos 

produzidos na Inglaterra. 

A industrialização que se alastrou pelos países continentais e por alguns outros 

países fora do continente trouxe problemas antes desconhecidos naqueles territórios, 

em face da concentração da mão de obra nas proximidades industriais, da 

desorganização das formas antigas de proteção social, da diminuição das famílias e 

desagregação de seus esforços laborais, além da imposição de novos desafios quanto 

a proteção imediata e futura destes novos trabalhadores, os operários. 

Em outro continente, há pouco saído das mãos colonizadoras, a maior parte 

dos países ainda buscava se organizar de maneira a sobreviver, e tenderam a manter 

experiências já conhecidas: exportação para os países centrais dos mesmos produtos 

comprados antes dos processos de independência. Há uma aparente inércia no 

desenvolvimento histórico quando o olhar se volta para o profundo dos 

comportamentos e experiências. 

Particularmente para o Brasil, a última década do século XIX traria o 

rompimento definitivo com as casas reais portuguesas, a expulsão do Imperador, uma 

vez feita a república. Os discursos de modernização e recomeço encheriam de 

entusiasmo os ouvintes, mas este processo foi marcado por percalços e ilusões. 

Mesmo assim, algumas cidades brasileiras experimentaram um incremento 

industrial de diversas extirpes, que relevaram as incongruências entre as estruturas 

de pensamento quanto às relações de subordinação no trabalho e as novas realidades 

de um outro tipo de trabalhadores, muitos dos quais imigrantes europeus. 
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Na Europa, adiantado o processo industrial, também estavam adiantados os 

problemas derivados desta nova forma de vida, e o Direito precisou se reinventar, 

ainda que a partir das experiências já conhecidas e testadas, que permitiam mais 

estabilidade e aceitação sociais. 

Este novo Direito que foi se desenvolvendo na Europa não seguiu um único 

caminho, e o que se viu foram modelos diferentes que resolviam os problemas de 

seguridade, derivados do capitalismo industrial, conforme as diferentes conjunturas 

políticas, econômicas e sociais em confronto com suas antigas estruturas 

secularmente sedimentadas. 

Mas a Primeira República, formada no final do século XIX, escolhera emular o 

liberalismo clássico, e o modelo político federativo norte-americano, desconsiderando 

o contexto do próprio Brasil, lentamente forjado em outros moldes. Quando os 

problemas derivados das relações industriais cresceram, em especial após o início da 

Primeira Guerra, estas bases idealizadas apresentaram suas primeiras fissuras, que 

cresceram até 1930. 

Neste contexto, interno e externo, como vencer os limites ideológicos que 

haviam formado a república e possibilitar a intervenção do estado na seara das 

relações do trabalho? Quais inspirações estrangeiras poderiam fundear a questão 

social, nesta sociedade tão vincada pelas diferenças entre trabalhadores e elites? Ou 

seriam os condicionamentos escondidos na opacidade das permanências 

indesejáveis, que ditariam tais normas?  

Estas questões, para serem respondidas, pediam um olhar histórico 

interdisciplinar, já que a então denominada Questão Social era vista como caso de 

política, como um problema econômico, como um dilema político, como luta social. A 

intervenção do Direito derivaria destes componentes em confronto e das resistências 

frente às formas jurídicas antecedentes, fossem costumeiras ou positivadas. 

Deste modo, objetivou-se inicialmente analisar as mais aceitas teorias sobre o 

estado de bem-estar social desenvolvidas nas Ciências Políticas, para a compreensão 

dos modelos existentes e seus pressupostos históricos, revelando as formas políticas, 

econômicas e sociais em confronto com as formas jurídicas. 

Somente então seria possível a análise da experiência brasileira durante o 

período, pelo que se objetivou uma reflexão específica dos elementos já 

mencionados, antes de adentrar nas respostas jurídicas pronunciadas na Primeira 

República, e o modelo de políticas de bem-estar que se desenhou. 



14 

Esta pesquisa serviu-se de fontes diversas, que necessitaram de tratamentos 

metodológicos diversos. Ao elaborar os elementos do modelo de estado de bem-estar 

social adotado, servindo-se de referenciais teóricos das Ciências Políticas e da 

História do Direito, para analisar a experiência nacional, foi necessária uma 

perspectiva dialética constante. Na medida em que se somavam as fontes primárias1, 

a saber, fontes originárias da Primeira República, quando os fatos ainda não eram 

históricos, entendeu-se que, além da dialética, era imprescindível considerar nas falas 

e textos de antanho os diferentes compassos ditados pelas novas conjunturas frente 

a estrutura estabelecida2.  

Neste sentido, o trabalho precisou pensar os aspectos sociais presentes 

quando da formação da nova legislação, em especial frente a resistência política 

baseada em um pensamento conservador de mandonismo e subserviência apenas 

saído do sistema escravocrata.  

Se é verdade que o país, na Primeira República, era a terra dos Governadores 

no sentido da descentralização de poder, então ainda que se verifiquem insurgências 

nos poucos polos urbanos com algum grau de desenvolvimento laboral de modelo 

capitalista liberal, esta insurgência se defrontava com uma mentalidade galvanizada 

quanto às formas de resolver demandas de grupos subalternos, marcada a ferro por 

centenas de anos de escravidão e abismos sociais quase intransponíveis. 

Haveria então um choque entre o que se move mais lentamente, no substrato 

das vivências, aqui nominado “estrutura”, e o que se apresenta dialeticamente como 

                                            
1 Foram usados jornais da época, discursos de políticos e industriais, debates parlamentares, obras 
memorialistas de ex-deputado, obras de juristas da época. As fontes primárias podem levar a caminhos 
infindáveis, pelo que era necessário delimitá-las. Até o último subcapítulo do trabalho, as escolhas das 
fontes se deram em face do tema de cada subcapítulo, com explicações das peculiaridades destas 
fontes, sempre que possível. Na última parte, dedicada especialmente aos autores contemporâneos do 
período, fez-se uma introdução explicativa das escolhas feitas.  
2 Há aqui um pressuposto teórico, a Escola francesa dos Annales. Este movimento teórico marcou a 
teoria da história agitando as interpretações totalizantes - como o materialismo histórico calcado no 
determinismo econômico, por exemplo – e procurou apresentar novos objetos de estudo, interações 
interdisciplinares com áreas afins, novos atores e agentes da história. Entre tantas contribuições 
fundamentais que permitiram a transformação dos estudos históricos esteve a proposta de repensar o 
tempo na construção histórica, antes tendente a histórica factual. Desta maneira, cresceu a discussão 
de uma história de longa duração, que considerava o tempo para além dos fatos, o tempo que rasteja 
e se transforma mais lentamente, ou seja, o tempo tem dimensões diferentes em um mesmo recorte 
temporal. Neste sentido, o que se denominou aqui como estruturas foi o decurso lento do tempo, a 
longa duração, uma história das mentalidades. Correndo com um fluxo de aparência mais veloz 
estariam as conjunturas, ciclos de mudança, fossem eles econômicos, sociais, políticos, cujo impulso 
de movimento seria uma construção ainda, mas cujos marcos temporais apareciam já esboçados. 
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antítese, novas conjunturas econômicas, políticas e sociais, cuja velocidade excede o 

ritmo das primeiras.  

Entremeando este choque sísmico, senão mesmo influenciando o movimento, 

parte significativa da população pertencente às mentalidades conhecidas – os libertos, 

são afastados das relações econômicas. Houve uma escolha, motivada pelo desejo 

de mudança e adaptação à nova conjuntura3: imprescindíveis mãos europeias e 

brancas para a colheita das lavouras e o manejar de teares, experimentadas e limpas 

do passado que se desejava superar. 

A história, assim, é ao mesmo tempo mudança e continuidade, e as forças que 

se entrechocam vão transformando a sociedade e se sedimentando para integrar as 

formas da vida. Tanto nas estruturas como nas conjunturas está o Direito, nas leis, 

costumes, formas políticas e instituições, espaços nos quais os juristas catalisaram as 

situações “que às vezes remontam a tradições seculares de direito comum, 

sobrevivendo ‘estruturalmente’ (Braudel) e transformando-se no habitus a que se 

referem Panofsky e Bordieu.”4  

Desta maneira, e ao modo de Arno e Maria José Wehling, o que se desejou foi 

traçar um caminho da compreensão das primeiras leis sociais brasileiras em bases 

mais sociais, compreendendo as relações de poder e as relações mentais da 

coletividade, mais do que as relações formalizantes-legais.5 

Assim, o primeiro capítulo se dedicou à compreensão teórica do Welfare State, 

seu conceito e formulação mundial, e em especial aos modelos classificatórios mais 

importantes somados a expoentes da História do Direito que se dedicaram ao estudo 

do Welfare State em seus países. Formou-se assim a base referencial teórica sobre 

o estado de bem-estar social, desde já inclinando este estudo na direção do modelo 

proposto na Alemanha Bismarckiana, sem desconsiderar as mudanças advindas com 

a República de Weimar, que comporiam o contexto do período estudado. 

A seguir, e considerando a flagrante interdisciplinaridade do tema proposto, foi 

importante um mergulho na bibliografia existente sobre a história política, econômica 

e social do país no período em questão, de modo a contextualizar as referidas 

                                            
3 Veja-se que esta conjuntura não é apenas econômica, como pode aparentar. Não se trata apenas de 
um novo meio de produção, o trabalho livre, mas este trabalho implicou na implantação de imigrantes 
de culturas e experiências sociais muito diversas daquelas antes existentes no país, o que trouxe ideias 
e formas de ação e reação para as experiências nacionais.  
4 WEHLING, Arno e Maria José. Direito e Justiça no Brasil Colonial: o Tribunal da Relação do Rio 
de Janeiro (1751-1808). Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 3  
5 Ibidem, p. 4 
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conjunturas em confronto com as estruturas nacionais. Trabalhar a bibliografia da 

primeira república em três frentes diversas se demonstrou desafiador, tanto em face 

da quantidade de material produzido, como diante da pouca abordagem que se 

voltasse mais diretamente para os elementos de formação do novo Direito. Assim, 

sempre que possível, foram usadas também fontes primárias para confirmação de 

sentidos e interpretações, e para busca de raízes jurídicas não aparentes na 

bibliografia. 

Por fim, portando um arcabouço teórico capaz de identificar nas primeiras leis 

sociais brasileiras um sentido, e conhecendo as estruturas e conjunturas que 

permeavam o país, foi possível pensar o processo legislativo que gestou e pariu as 

primeiras leis de cunho social brasileiras: a lei de acidentes, de 1919; a Lei de Caixas 

e Pensões, de 1923, e a Lei de Férias, de 1926. Além de analisar as discussões e 

interesses presentes no legislativo de então, refletiu-se a seguir sobre as referidas 

normas, e os desafios de efetivação que encontraram, em maior ou menor grau; e, 

fechando as análises, foram estudados alguns juristas que se manifestaram sobre o 

tema, de modo a demonstrar a presença de condicionantes escondidas nas pregas 

dos discursos de todos os atores sociais envolvidos. 
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1 NOVOS ESTADOS: A PREOCUPAÇÃO COM O BEM-ESTAR 

SOCIAL (teorias de Welfare State e tipologias alemãs) 

 

 

Nos idos anos de 1988, uma nova Constituição se apresentava, objetivando 

“construir uma sociedade livre, justa e solidária” mas também “garantir o 

desenvolvimento nacional”, entendendo que esta missão requeria “erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”, bem como 

“promover o bem de todos”.6 

Tais objetivos eram audaciosos, já que a desigualdade social do país era tal 

que o simples exercício da liberdade se mostrava desafiador.7 Se os objetivos do 

Estado deveriam passar por solidariedade e justiça sociais, então este Estado 

precisaria ser atuante nas relações entre capital e trabalho, e não passivo regulador 

das ações privadas; precisaria perseguir formas de propiciar aos brasileiros condições 

mínimas para permitir seu desenvolvimento, inclusive por sistemas de assistência, 

previdência e saúde; precisaria construir um sistema educacional que edificasse os 

alunos, capacitando-os para o exercício do primeiro dos direitos - a liberdade de 

pensamento. 

Naquele momento histórico, já havia um sistema de seguridade social 

universalizado, direitos laborais e ensino público, mas se o observador do sistema de 

amparo social legalmente previsto e factualmente disponível no país estabelecesse 

como paradigma qualquer dos sistemas principais disponíveis na Europa, berço dos 

estados de bem-estar social, não veria similaridades.  

A situação segue desafiadora. A abrangência do sistema de saúde, ainda que 

bastante distribuída, não tem o alcance adequado, especialmente em áreas mais 

pobres, enquanto que nos países europeus referidos a distribuição e vascularização 

dos sistemas é mais equitativa, e o sistema de saúde atende a quase todos os 

cidadãos, salvo uma minoria pouco representativa que escolhe se servir de meios 

privados.  

 

                                            
6BRASIL, Constituição Federal de 1988, art. 3º.   
7 Liberdade implica na possibilidade de escolhas e o exercício das mais básicas liberdades, como de 
movimento, ação e expressão, nem sempre são possíveis justamente porque os campos de ação, 
movimento e expressão dos indivíduos são reduzidos pela falta de acesso ao mínimo existencial. 
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Os sistemas de assistência e previdência são os mais controversos. Embora 

as diferenças entre os países centrais possam ser consideradas substanciais, os 

benefícios em geral concedidos aos beneficiários têm maior capilaridade, mesmo que 

haja grande diferença quanto ao valor real dos benefícios. 

Apesar disso, se tomadas as escolhas feitas por outro grande país continental, 

os Estados Unidos, é possível afirmar que, aqui, a modelagem das proteções sociais 

seguiu um caminho mais voltado para a atuação econômica do Estado na esfera 

social, aproximando as experiências nacionais das europeias.  

Após a tragédia da Segunda Guerra Mundial e a complexa situação econômico-

social dos países envolvidos no conflito, na virada para a década de 1950 os países 

ocidentais em geral se dedicaram à discussão do Welfare State: um Estado que se 

propunha expressamente a zelar pelo atendimento das necessidades sociais dos 

cidadãos.  

Era necessário reorganizar os países europeus destruídos pelo conflito 

mundial, impulsionando não apenas sua reestruturação econômica, mas, levando em 

conta o modelo de livre iniciativa adotado nestes países, era também necessário 

responder às demandas de bem-estar frente às incertezas e adversidades, evitando 

crises insustentáveis, como aquela experimentada a partir do final da década de 1920.  

Este interesse compartilhado para a teorização e debate sobre o papel do 

Estado levou a comparações entre as experiências históricas dos diversos países 

diante dos fenômenos derivados do trinômio capitalismo/industrialização/urbanização 

(novo sistema estrutural econômico), observando-se os elementos históricos comuns 

a todos eles, de modo a perceber as experiências, elementos ou respostas diversas 

que levaram a modelos de estados de bem-estar igualmente diversos.  

O Welfare State, Estado Providência ou Estado do Bem-Estar social8 começou 

a ser desenhado já ao final do século XIX9 e representou uma reação ao trinômio 

                                            
8 Os termos em questão, ainda que possam ser conceituados de formas diversas, aparecem na 
bibliografia analítica aqui estudada como sinônimos. É o que se vê, por exemplo, ao se observar os 
títulos das obras em questão, e se perceber que os autores dialogam entre si, servem-se uns dos outros 
para a continuação do debate, sem empreenderem distinção entre os conceitos. Em face disso, neste 
trabalho segue-se igualmente entendendo-os como sinônimos. 
9 Há aqui uma divergência importante, de Michael Stolleis, que defende que a construção histórica em 
questão se deu no longo prazo, tendo suas raízes históricas nos sistemas de proteção anteriores à 
industrialização. Mesmo ele, no entanto, admite que as instituições modernas surgiram apenas durante 
a Revolução Industrial, passado o ponto alto do liberalismo clássico. Suas proposições serão melhor 
abordadas a seguir. STOLLEIS, Michael. Origins of the German Welfare State: Social Policy to 1945: 
Springer, 2013.   
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acima referido: capitalismo, com a liberdade plena no uso da propriedade como meio 

de produção; a industrialização, com a produção massiva de bens por meio de um 

novo modo de utilização da força de trabalho; força de trabalho que se concentraria 

cada vez mais nas cidades ao redor das indústrias, causando aumento populacional 

e urbanização quase sempre desordenados.10  

Todos estes elementos implicaram em novas formas de habitação, convívio, 

formação familiar, exercício religioso e, no que interessa à esta pesquisa, relação do 

cidadão com o Estado. As décadas finais do século XIX e o começo do século 

seguinte, vividos sem conflitos bélicos no continente europeu, propiciaram o 

incremento econômico dentro destas novas premissas. 

As mudanças no modo de vida, de trabalho e de produção implicaram em novas 

conjunturas para as quais as velhas respostas eram insuficientes, gestando-se novas 

relações sociais e obrigações jurídicas antes sequer pensadas, tendo por articulador 

o Estado, que precisou se reestruturar. Este novo modelo de Estado foi, portanto, 

resposta a demandas dos países de capitalismo avançado, adiante discutidos. 

Ora, se este foi o contexto ao redor das primeiras intervenções legais na esfera 

da proteção social, parece difícil ver no Brasil tais elementos antes da Era Vargas. Tal 

articulação de fatores seria duvidosa durante a “República Velha”11, ainda 

marcadamente sedimentada na atividade agrária. 

Mesmo assim, foi nas décadas seguintes à proclamação da república que as 

primeiras leis concedendo proteções e direitos aos trabalhadores foram discutidas, 

com algumas delas aprovadas, bem como foi criado um órgão nacional voltado ao 

tema, o Departamento Nacional do Trabalho. 

Os atores de debates políticos e jurídicos da Primeira República, em especial 

sua segunda metade, representavam majoritariamente as elites do país e já 

demonstravam conhecimento das mudanças legais dos países desenvolvidos, suas 

consequências e custos, não apenas econômicos como sociais e políticos. Pareceram 

                                            
10 Em meados do século XIX o liberalismo sofreu na Europa ataques intensos, revoltas urbanas em 
diversos países, e foi também nesta época, mais precisamente em 1848, que vem a lume o Manifesto 
Comunista de Marx e Engels. O processo capitalismo/industrialização/urbanização se manifestava 
cruamente na Inglaterra, cujos desafios, experiências e desencantos provocariam a percepção de que 
uma sociedade fundeada apenas na liberdade não diminuiria as dificuldades sociais, antes as 
aumentaria.  
11 Esta nomenclatura foi discutida em capítulo posterior, dentro do contexto de construção das 
narrativas e discursos históricos no país.  
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introjetar parte destas experiências estrangeiras, movimentando-se para alterações 

de práticas e discursos. 

Em face disso é que importou para esta pesquisa compreender não apenas 

conceitualmente o denominado Estado de Bem-Estar Social, mas também as teorias 

tipológicas assentadas nas experiências históricas daqueles países, de modo a serem 

passíveis de análise os discursos, ações e resistências que aqui levaram aos 

primeiros passos para um Estado com olhos abertos para o social. 

Considerando-se que o tema geral do trabalho é a história do direito social do 

Brasil, sendo o modelo bismarckiano de Welfare State o referencial teórico a instruir a 

análise da experiência nacional12, a primeira parte deste capítulo teve como proposta 

permitir uma visão panorâmica da teorização sobre o Welfare State, para então 

observar mais detidamente o denominado modelo bismarckiano e, por fim, estudando 

o processo histórico de construção de direitos sociais na Alemanha, perceber a 

adequação dos elementos que constituem o modelo teórico antes apresentado.  

 

1.1 REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE O WELFARE STATE 

 

O Estado do Bem-Estar Social pode ser compreendido, inicialmente, como um 

Estado que se propõe intervir nos processos de produção e distribuição de riqueza, 

como articulador entre a política econômica e a política social, com o fito de garantir 

aos cidadãos as condições mínimas de vida com relativo bem-estar.  

Estariam aí presentes alguns aspectos fundamentais: a compreensão de que 

este relativo bem-estar é um direito, logo componente de cidadania; que o conjunto 

jurídico envolvido nesse mínimo existencial demanda intervenção do Estado, logo 

limita a lógica de livre mercado; e a noção de que é indispensável que se articulem as 

esferas econômica e social, para garantia deste bem-estar.13 

                                            
12 Nas páginas a seguir delineiam-se os demais modelos, além deste, de modo que, percorrendo-se 
historicamente as primeiras décadas posteriores ao período imperial brasileiro, seja possível 
demonstrar o cabimento do referido modelo em oposição aos outros.  
13 Diversos autores que serviram de base teórica para estas primeiras reflexões sobre o Welfare State 
constroem definições conceituais. Como os estudos relativos ao tema espalham-se em diversas áreas 
do conhecimento, tais conceitos tendem a responder aos interesses da área de estudo do autor em 
questão. Considerando-se que o ângulo desta pesquisa é jurídico, pareceram úteis os acréscimos 
conceituais que evidenciam o valor da percepção do bem-estar como direito, não apenas como 
necessidade; e uma vez direito, exigível perante o Estado. Neste sentido, WOLF, Paulo José Whitaker. 
Os Estados de Bem-Estar Social na Europa Ocidental: tipologias, fundamentos e evidências. 
Dissertação de Mestrado. Instituto de Economia da Unicamp, 2015, p. 08. 
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A definição ora apresentada ultrapassa algumas das definições clássicas, na 

medida em que são consideradas tanto a produção quanto a distribuição da riqueza, 

e a relação existente entre ambas; e em segundo lugar procura dar relevância tanto à 

política econômica como à política social para a concretização do Welfare State14. 

Estas preocupações conduzem as reflexões que se seguem. 

A inclusão dos elementos políticos e econômicos na teoria do Welfare State, 

contemplada na definição acima, só foi possível em face da profícua discussão que 

se inicia por volta de 1950, e que ocupou teóricos de diversas áreas em diversos 

países15. Seria possível identificar nas diversas teorizações alguns condicionantes do 

surgimento do Welfare State, em especial de natureza econômica e política.  

No caso dos condicionantes econômicos16, o Estado de Bem-estar seria o 

resultado das alterações sócio econômicas da industrialização e/ou seria uma forma 

de legitimar o capitalismo, minorando seu impacto social17.  Entre os condicionantes 

políticos estariam as lutas por direitos ou a formação de acordos entre o capital e 

trabalho, atendendo interesse de ambos18. 

                                            
14 Como já dito, a formulação teórica sobre o Welfare State adquire estatura a partir da segunda metade 
do século passado, pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra, quando se constatou a 
necessidade de reformulação do Estado para garantir a sobrevivência do modo de vida ocidental, em 
especial diante de outra proposta político-econômica, representada pela União Soviética e os países 
sob sua influência.  
15 Cf. para este debate a vasta bibliografia existente, em especial as obras de Titmuss, Marshall, 
Willensky, Offe, Orloff, Esping-Andersen, Ferrera, entre outros. Para uma compreensão do debate entre 
as teorias explicativas, cf:  ARRETCHE, Marta T. S. Emergência e Desenvolvimento do Welfare 
State: teorias explicativas. BIB, São Paulo, n.39, 1995. Disponível em 
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiEiNzqr7PS
AhXFFJAKHcj3DAUQFggtMAI&url=http%3A%2F%2Fxa.yimg.com%2Fkq%2Fgroups%2F25228238%
2F608444617%2Fname%2FArretche_1996_BIB.pdf&usg=AFQjCNEkTILXTIQnOxQDTD2PQzbBwKI
UJg&sig2=G6XwoWa33itk8w_M4EP9KA&cad=rja Acessado em 24.06.2016.   
16 Entre os autores que vão associar o Welfare State a estes condicionantes de forma central estão 
Harold Wilensky e Charles Lebeaux e Richard Titmuss, devidamente referenciados ao final deste 
trabalho.  
17“O capitalismo também é, até certo ponto, a história das políticas e programas previdenciários do 
Estado[...]. O orçamento estatal pode ser visto como um mecanismo complexo que redistribui rendas 
para trás e à frente, no seio da classe trabalhadora – tudo para manter a harmonia político-social, 
expandir a produtividade e acelerar a acumulação e a lucratividade no setor monopolista”. O’CONNOR, 
James. EUA: a crise fiscal do Estado. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977, p. 164 e 167 
18 Thomas H. Marshall, professor na London School of Economics entre os anos 40 e 60, contribuiu, 
por meio da obra seminal Cidadania, Classe Social e Status, de 1950, com as primeiras formulações 
teóricas a respeito do desenvolvimento do Estado de Bem-estar naquele país. No que respeita aos 
aspectos políticos participantes da história dos direitos sociais, o autor entendeu que poderiam derivar 
tanto das lutas dos trabalhadores, que obrigariam a uma resposta das classes dominantes, quanto  
poderiam ser ações das classes altas, dominantes do Estado, que reconheceriam a necessidade de 
extensão na participação na riqueza social e agiriam para a concessão de direitos, atendendo a 
demandas implícitas. A estas hipóteses, Ian Gough soma a possibilidade de que o Welfare State 
serviria parar reproduzir as condições sociais do capitalismo, mantendo a distinção entre classes, mas 
evitando a eclosão de lutas desestabilizadoras, como uma estratégia a permitir ao Estado um espaço 
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De toda maneira, em todas as propostas teóricas que foram formuladas 

inicialmente, os autores demarcariam para o Welfare State um desenvolvimento 

histórico que viria do liberalismo das revoluções modernas para o capitalismo 

industrializado com Estado burocratizado, capaz de gerir os primeiros direitos. 

Este aparente consenso entre os teóricos em localizar o surgimento do Welfare 

State no período mencionado causa incômodo a Michael Stolleis, jurista e professor 

de Direito Público e de História do Direito na Universidade de Frankfurt, além de diretor 

do instituto Max Planck de História do Direito Europeu por muitos anos. Dentro de sua 

dedicação à história do Direito, não descurou das metodologias e referenciais 

desenvolvidos para as análises históricas, e a crítica acima mencionada funda-se 

neste cuidado.  

Haveria na proposição de que o Estado de Bem-estar é apenas visto a partir 

da modernidade estatal um certo anacronismo, na medida em que se deixa de lado o 

fato de que as expressões seguridade social, Estado social e direito social se 

desenvolveram e ressignificaram no tempo.  Portanto, essencial que a análise se faça 

compreendendo diferenças entre as diversas culturas e estágios de desenvolvimento 

em face a proteção ou resposta social diante dos riscos que ameaçam a existência, 

bem como divergências quanto ao que deveria ser partilhado socialmente e o que 

deveria ser suportado pelo indivíduo ou sua família19. 

Formas de proteção contra o perigo da pobreza, doença e incapacidade, 

velhice e morte, todas são vistas como proteções de cariz social. Por este ponto de 

vista, o ponto de início da análise histórica é intangível. No entanto, mantida a visão 

que localiza no avanço industrial o Estado Providência, outros países do ocidente com 

desenvolvimento industrial tardio ou subdesenvolvimento industrial não poderiam ser 

consideradas como possuidoras de sistemas de seguridade social.20 

Ao se considerar o nosso escopo, tais cuidados restam evidentemente 

necessários: no país, a Questão Social começou a se delinear nas discussões 

políticas e jurídicas por volta de 1906-07, não porque houvesse industrialização ou 

urbanização marcantes, ou um Estado moderno organizado e atuante. Mesmo assim, 

                                            
de articulação entre as diversas classes. As clivagens seriam instrumentalizadas e o Estado se 
posicionaria como mediador, como nos casos da Alemanha de Bismarck e Inglaterra de Lloyd George. 
MARSHALL, Thomas Humphrey. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de janeiro. Zahar. 1967; 
GOUGH, Ian. The political economy of the welfare state: critical texts in social work and the welfare 
state. Londres: The Macmillan press, 1979. 
19 STOLLEIS, Michael. Op. Cit. p. 26 
20 Ibidem.  
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o tema cresceria ao longo dos anos, e em 1919 teríamos a primeira lei de cunho social, 

a de responsabilidade por acidentes de trabalho.  

Ao mesmo tempo, a Europa já conhecia diversas leis sociais em quase todos 

os países desde o final do século anterior. Em 1919 firmava-se o Tratado de Versalhes 

e posteriormente a Constituição de Weimar viria à lume, colocando-se como o texto 

constitucional paradigmático de Estado voltado a garantia de bem-estar social. 

Como referido no início deste capítulo, o comparativo entre os sistemas de 

proteção social dos países ocidentais centrais e dos periféricos fornece como 

resultado tal discrepância, que parece não haver nesses últimos algo que possa ser 

nominado de Estado de Bem-Estar.  

Mesmo assim, os países estavam, num mesmo tempo cronológico, diante de 

circunstâncias convergentes e divergentes, às vezes advindas dos mesmos fatos; ou 

tinham conjunturas e estruturas de tal modo dessemelhantes que, no intercruzar das 

suas convergências, houve um amalgamar de ideias que resultaram nas experiências 

possíveis de participação do estado nas questões sociais.   

Neste sentido, convém somar à estas linhas as reflexões de François Ewald, 

em especial seu olhar sobre as mudanças nas estruturas jurídico-políticas, tidas por 

ele como necessárias para a transição para um Estado de Bem-Estar social. Ele se 

afasta do binômio industrialização/capitalismo presente em quase todas as teorias 

explicativas do Welfare State, sem negar que ambos os elementos tenham sido parte 

importante das mudanças de mundo, que por sua vez geraram a alteração político-

jurídica do Estado Providência21.  

Os referidos elementos (industrialização e capitalismo) seriam pressupostos, já 

que a existência de uma nova classe social explicaria uma nova organização social 

coletiva, uma nova visão de bem comum a ser defendido, logo uma nova verdade 

sobre a sociedade, o pertencimento a ela, a participação no Estado e o papel deste. 

Esta nova verdade seria a base fundante de uma nova racionalidade político-jurídica22, 

                                            
21 EWALD, François. Diritto e Rischio: il rapporto giuridico come rapporto assicurativo. Torino: G. 
Giappichelli Editore, 2004. Esta versão é uma tradução parcial da obra completa sobre o tema: L’Etat 
Providence, de 1986. Redefinição do conceito de racionalidade analisando-o no campo da experiência 
jurídica. 
22 Na proposta de uma outra racionalidade para a análise do objeto é que se vê mais claramente a 
vinculação do autor com Foucault, de quem foi discípulo. Ou seja, ele parte do pressuposto de que a 
compreensão do objeto – o Estado Providência francês – frente à sua especificidade, pede uma 
racionalidade no campo da experiência jurídica.  
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que requeria novas práticas23 e uma nova regra de juízo24. Reorientaria o papel do 

Estado – o Estado Providência -  bem como um novo ramo de Direito, o Direito 

Social.25 

Ewald desenvolve a tese de que houve uma mudança na concepção, no 

conceito jurídico de risco, que passa de alea para evento calculável, previsível, logo 

quantificável. Uma vez que o risco – o autor parte do acidente de trabalho, primeira 

norma social em quase todos os países – faz parte do modo de produção, é um mal 

social, que não deriva da vontade ou da imprudência de um único indivíduo. Por isso, 

importa que seja socializado: seu custo deveria ser distribuído entre os diversos atores 

envolvidos. 

Quer parecer que Ewald se propôs a observar a construção histórica de uma 

perspectiva positiva, mesmo que derivada da experiência conflituosa das classes, eis 

que este novo desenho social, com suas lutas por novas respostas jurídicas para os 

males da vida, produziu uma outra verdade sobre a relação consigo mesmos e com 

os outros.  

Sua teoria reconhece as transformações das experiências e desloca o 

trabalhador da posição única de oprimido, na medida em que o reconhece como 

beneficiado e desejoso desta nova estrutura de vida. Reconhece-se que, da 

perspectiva do materialismo histórico, afirmar o desejo do operário de participar e 

pertencer a este novo modo de vida – urbano, industrial, consumidor – talvez implique 

em negar a teoria da alienação da qual se deseja justamente livrar o subjugado. 

Na medida em que se deseja refletir sobre o surgimento das primeiras leis 

sociais antes de 1930, pensando justamente as estruturas político-econômicas de 

                                            
23 As novas práticas referidas seriam amplas, abrangendo não apenas nova legislação, mas novos 
critérios, novas designação dos sujeitos, novas práticas de coerção e ainda práticas políticas. Esta 
proposta, como se vê, afasta-se radicalmente do positivismo kelseniano, já que não reduz o direito a 
uma de suas práticas, mas o amplia, considerando-o conceituável inclusive segundo seu tempo 
histórico: em cada tempo e lugar históricos o que se percebe por direito é/foi diferente. As construções 
modernas sistematizadoras procuraram dar ao direito um único conceito, esquecendo-se que as 
diversas sociedades regulavam suas vidas segundo suas próprias vivências, criando suas experiências 
jurídicas.  
24 Até então, o direito civil e os institutos de responsabilização, contidos no Código Civil, haviam sido 
suficientes, e por um século haviam moldado a regra de juízo, ou seja, a forma com que tais artigos do 
Código haviam sido lidos, interpretados por juízes, reforçados por jurisprudências, por sua vez 
analisadas e sistematizadas pela doutrina jurídica. Estas ações não são livres, mas pautam-se por uma 
regularidade controlada justamente por este processo contínuo de inter-relação dos atores jurídicos.   
25 “A seguridade como tecnologia jurídica, nascente no final do século XIX, inaugura um novo regime 
do direito: se quer preventiva e não punitiva, técnica na racionalidade da socialização dos prejuízos 
baseados nos princípios de solidariedade”. OLIVEIRA, Robson de; SAMPAIO, Simone Sobral. Estado-
providência: chega de odes e críticas neoliberais. Serv. Soc. Soc.[online]. 2016, n.126, pp.302-317. 
ISSN 0101-6628. http://dx.doi.org/10.1590/0101-6628.070. 
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base; e considerada a pouca relevância dada pela historiografia social e jurídica para 

esse processo, seria possível afirmar, assim como o autor francês, que as discussões 

legislativas e as leis de então poderiam refletir o mesmo confronto de racionalidades 

por ele referido, não fosse o fato de que os políticos e juristas brasileiros tinham 

contato com as experiências jurídicas, novas estruturas e seus resultados nos países 

que emulavam.  

Mesmo assim, experiências e racionalidades não são frutos apenas desta 

reflexão acadêmica, não são alteráveis por desejo de vontade, apenas. Esta 

racionalidade a que se refere o autor implica na mudança de pensamento sobre o 

modo de ser da experiência, mudança quanto às respostas cabíveis à uma dada 

realidade. 

Isso demonstra que a discussão permanece aberta. As diversas interpretações 

parecem deter-se em ângulos diversos do objeto de análise e servem como alerta 

para a pluralidade de elementos a serem observados no estudo histórico de formação 

dos Estados de Bem-Estar Social. 

Ainda que a análise sobre o surgimento das leis sociais de Ewald apresente 

chaves explicativas plausíveis para esta investigação quanto à teorização do Welfare 

State, o mesmo se dá com as propostas de tipologias ou modelos de formação do 

direito social. Entre estes modelos, destaca-se especialmente a tipologia 

bismarckiana, que aparece de modo muito semelhante nos dois principais teóricos do 

tema.  

 

1.2 MODELO ALEMÃO DE WELFARE STATE EM ESPING-ANDERSEN E 

FERRERA 

 

Existem diversas obras que se propõem a pensar a surgimento do Estado de 

bem-estar social, as peculiaridades históricas que os fizeram diversos e a persistência 

destes modelos instituídos inicialmente, mesmo quando a sociedade já sofreu tantas 

mudanças. O primeiro autor a tentar uma categorização no tema foi Richard Titmuss26, 

também professor na London School of Economics, e fundador da disciplina de 

Administração Social, cuja obra foi paradigmática. 

                                            
26 TITMUSS, Richard M. Essays on ‘the welfare state’. 3ª ed. Londres: George Allen & Unwin, 1976.  



26 

No entanto, a obra em questão não objetivava especificamente esta 

classificação, que se fez ligeira, mas foi capaz de provocar o aprofundamento das 

discussões e inspirou Esping-Andersen, que se dedicou a formação de uma 

classificação bem fundamentada teoricamente. A ele seguiram-se outros, abrindo a 

discussão, entre os quais Maurizio Ferrera. 

Tanto entre Esping-Andersen27 e Ferrera28 há classificações de tipos de 

estados-providência, ainda que ambos sejam claros em apontar que suas propostas 

visam, por estes tipos ideais, permitir a reflexão sobre as experiências dos diversos 

lugares, cujas vivências e entrelaçamentos históricos acrescentariam elementos ou 

amalgamariam tipos diversos. 

O primeiro autor propõe a existência de três tipos enquanto Ferrera entende 

haver quatro deles. Mas em que pesem as diferenças metodológicas e teóricas, e esta 

diferença quanto aos nomes e quantidade de tipos, é certo que a Alemanha mantém 

características semelhantes em ambos, servindo como um ponto comum de partida: 

um modelo dito corporativo29, particularista, ocupacional, no qual o acesso aos 

esquemas de proteção social está diretamente associado à atividade profissional, às 

contribuições sociais recolhidas em face da vida laboral, e com benefícios que 

mantêm as diferenças sociais próprias destas posições na vida do trabalho. 

Além disso, depreende-se que as instituições do Estado alcançam importantes 

resultados, inclusive a regulação das relações sociais e políticas, na medida em que 

se interfere nos modos de vida e sobrevivência aos incidentes e necessidades 

causados pela industrialização, provendo benefícios sociais.  

                                            
27  ESPING-ANDERSEN, Gosta. The three worlds of Welfare Capitalism. New Jersey: Princeton 
University Press, 1990;  
28 FERRERA, Maurizio. Modelli di Solidarietà. Politica e riforme social nelle democrazie. Il Mulino, 
Bologna, 1993  
29  Aqui é imprescindível explicar o uso conceitual de “corporativismo”, já que esta expressão foi 
indelevelmente associada ao fascismo, no qual implicava na organização social pelo Estado, que 
mediava e organizava as relações entre os membros do corpo social (funcionários, operários, patrões). 
Não é este o sentido dado pelo autor, que deseja explicitar a organização dos diversos beneficiários 
dentro do sistema de welfare state conforme sua posição social, com a finalidade mesma de manter as 
diferenças de status social, de modo que os pertencentes aos estratos superiores mantivessem a 
sensação de superioridade – particularmente a classe média que se formava nos centros urbanos. Foi 
“explicitamente uma forma de política de classe. Na verdade, procurava conseguir dois resultados 
simultâneos em termos de extratificação. O primeiro era consolidar as divisões entre os assalariados 
aplicando programas distintos para grupos diferentes em termos de classe e status, cada qual com um 
conjunto bem particular de direitos e privilégios, que se destinava a acentuar a posição apropriada a 
cada indivíduo na vida. O segundo objetivo era vincular as lealdades do indivíduo diretamente à 
monarquia ou à autoridade central do Estado”. Este sistema mantinha a divisão de classes, ao mesmo 
tempo em que garante o mínimo existencial. ESPING-ANDERSEN, Gosta. As três economias políticas 
do Welfare State. Lua Nova, nº 24, 1991, p. 105  
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No entanto, há a tendência de manutenção das distinções e categorias 

existentes no meio social com a contribuição do próprio modelo que, ao formar 

esquemas próprios para cada categoria ou classe ocupacional, com contribuições e 

benefícios próprios, perpetua as posições antes ocupadas durante os momentos de 

necessidade. 

Ao observar o sistema brasileiro, vê-se aqui também a manutenção das 

clivagens sociais dentro do modelo de bem-estar constituídos na previdência. Seria 

possível alegar que nos demais elementos do bem-estar, como saúde e educação, há 

universalização, mas a realidade do sistema nacional demonstra que tanto a saúde 

como a educação públicas, que antes atendiam inclusive a classe média, atualmente 

não chegam sequer a essas, demonstração de que o sistema de saúde e educação 

tendeu a se transformar também em modo de manutenção das diferenças. 

Em face disso, convém explorar melhor o modelo alemão, explicitando as 

características segundo os dois autores, de modo a serem perceptíveis as 

proximidades apontadas que serviram para a posterior compreensão histórica.  

 

a) Modelo corporativo-conservador de Esping-Andersen 

 

A análise de Esping-Andersen sobre a existência dos sistemas de Welfare 

State apresenta-se claramente vinculada a uma percepção econômica da vida social. 

Antes das sociedades capitalistas não havia, para o trabalhador, a completa 

dependência da venda da força do trabalho para sobreviver, que tornou o homem 

mais uma mercadoria dentro das relações de trabalho. Somente após a hegemonia 

dos mercados é que tal dependência absoluta teria se estabelecido, na medida em 

que quase desapareceram as outras camadas institucionais de reprodução social não 

provenientes do contrato de trabalho. Este fenômeno de dependência é o que 

denomina de mercadorização. 

Diante disso, os benefícios sociais serviriam para minorar a subordinação, 

formando pouco a pouco a percepção de que estes benefícios são prerrogativas do 

trabalhador ou cidadão, os ditos direitos sociais. A desmercadorização aconteceria 

quando a oferta ou prestação de um serviço não é uma contrapartida do mercado, 

portanto apresentando-se como um direito independente que permite ao cidadão 

despir-se das relações de dependência. Mas para que se dê é necessário que auxilie 

na emancipação substancial dos indivíduos quanto ao mercado.  
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Este aspecto da teoria de Esping-Andersen permite compreender porque, em 

determinado momento histórico, as elites econômicas chegaram a requerer a 

instituição de direitos sociais em certos países, ainda que resistindo quanto à sua 

extensão. A dependência faz do trabalhador uma mercadoria, já que é visto pelo 

sistema econômico de maneira muito semelhante ao produto a ser vendido: importa o 

custo de sua mão de obra, que precisa ser o menor possível, sem comprometer a 

qualidade ou mesmo a prestação do serviço. Se mantida a relação de dependência, 

o custo da mão de obra diminui ao tirar do empregado a independência e autonomia, 

a possibilidade real de escolhas diante do mercado. 

O autor propõe que os diversos sistemas de Welfare State concedem maior ou 

menor desmercadorização, ainda que haja peculiaridades no modelo das sociedades 

conservadoras, nas quais a transformação dos indivíduos em mercadoria é 

considerada “moralmente degradante, socialmente corruptora, atomizante e anômica. 

Indivíduos não devem competir ou lutar mas subordinarem seus próprios interesses a 

autoridade reconhecida e instituições prevalecentes”. E embora o autor apresente 

diversas possíveis respostas do conservadorismo à mercantilização, considerando 

que o sistema feudal já está desaparecido, e que o estatista, em que o 

conservadorismo é imposto pelo Estado, também não se dê entre nós, resta a 

observação cuidada da resposta  denominada por ele de corporativista30.  

O corporativismo surgiu nas cidades entre artesãos como maneira de 

protecionismo de mercado e monopólio de ganhos, mas igualmente criou formas de 

bem-estar social, cuidando dos membros incapazes, viúvas e órfãos. Desta maneira, 

seus membros eram definidos pelo seu status corporativo, organizada a corporação 

em um formato hierárquico, porém não na estrutura de classes.  

No processo de desaparecimento do sistema de corporações, remanesceram 

sociedades mutuárias, modelo este serviria inicialmente para enfrentar a 

mercantilização dos trabalhadores, já que foi a primeira forma de organização de 

algumas categorias profissionais a dar proteção aos membros, surgindo inicialmente 

entre as categorias melhor organizadas e mais valorizadas. 

O conservadorismo tradicional da sociedade se apropriou deste sistema de 

organização da vida ao percebê-lo como uma boa resposta ao individualismo e 

competitividade do mercado e as oposições de classe. O corporativismo tornou-se um 

                                            
30 ESPING-ANDERSEN, Gosta. The three worlds of welfare capitalism. Op. Cit., p. 38. 
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dogma da Igreja Católica e foi amplamente abordado nas duas principais encíclicas 

que trataram da questão social: a Rerum Renovarum de 1891 e a Quadrogesimo 

Anno, de 193131.  

O conservadorismo não via problemas com a concessão de direitos sociais, 

mas condicionava-os à moral, lealdades, ou convenções – mesmo o conservadorismo 

estatista  bem exemplificado historicamente na Alemanha bismarckiana. Entre os 

propósitos do conservadorismo estava a oposição ao individualismo e ao liberalismo.  

Compreender o surgimento histórico deste modelo é relevante por ter sido o 

primeiro na Europa a se contrapor a mercantilização da vida, e com isso foi uma 

influência para os demais países, em especial os continentais. Primeiramente, os 

conservadores temiam que a marcha liberal, democrática e capitalista fosse destruir 

as instituições nas quais se baseavam os poderes e privilégios entendidos como 

próprios da sociedade.  

Em segundo lugar, a sociedade alemã estava organizada segundo divisões 

sociais por status, pelo que tal estrutura era compreendida e aceita socialmente, 

havendo para o modelo corporativista uma possibilidade de validação social. Embora 

não houvesse mais corporações de ofício, havia sociedades de socorro mútuo; as 

empresas ou o Estado ofereciam um menu de benefícios sociais fora do contrato de 

trabalho; e o paternalismo não se mostrava contraditório para o espírito empreendedor 

em uma sociedade ainda não experimentada na teoria liberal32. 

A proposta original de Bismarck para a seguridade social advinha de uma 

perspectiva marcadamente estatista e centralizadora, pois entendia que por meio do 

estatismo os trabalhadores se veriam presos e devedores da autoridade paternalista 

da monarquia, o que não se daria em um modelo apenas corporativista. Este 

estatismo desejado não prevaleceu, como se verá, e o que se viu no esquema de 

aposentadorias pode ser considerado um misto de estatismo com conservadorismo 

corporativista. 

Dentro desta perspectiva, pode causar ao leitor a impressão de que teria sido 

em Vargas realmente que tal modelo se desenharia, pelos traços de dever à 

autoridade paternalista.  

Porém, como já enunciado, o modelo bismarckiano não se manteve estatista 

em anos posteriores, e as características gerais então manifestadas formaram a base 

                                            
31 ESPING-ANDERSEN, Gosta. The three worlds of welfare capitalism. Op. Cit., p. 40. 
32 Ibidem. p. 41  
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do sistema daquele país, da mesma maneira que o primeiro desenho de intervenção 

do Estado em direitos sociais no Brasil. Igualmente se temia, na Primeira República, 

a quebra do sistema de mandonismo local, de relações de subordinação e controle 

que separavam hierarquicamente as estruturas sociais. 

No capitalismo moderno este modelo se desenvolveu tipicamente ao redor de 

grupos ocupacionais procurando sustentar a tradição das distinções sociais 

reconhecidas, usando-as como nexo organizacional da sociedade. As associações ou 

corporações surgiram mais facilmente entre categorias privilegiadas e fortes, mas 

noutros casos o Estado participou e incentivou a organização das corporações.  

Da mesma maneira que houve aceleração da legislação social na última parte 

do século XIX, também cresceu o próprio corporativismo, com a formação de inúmeros 

esquemas diferenciados de regras, finanças e benefícios, que reforçavam as 

distinções e status de cada grupo, mantendo-se divisões sociais aceitáveis ao mesmo 

tempo em que se aquietavam as insurgências das classes trabalhadoras33. 

Ainda que a primeira legislação de benefício social tenha sido a legislação 

acidentária com responsabilidade objetiva, fato é que, ao observar-se a lei Eloy 

Chaves e as que se seguiram mesmo no período político seguinte, o que se viu foi o 

estímulo à formação de seguridades ligadas diretamente às diversas categorias de 

trabalhadores, o que certamente causava distinções importantes, tanto em face do 

poder que possuíam politicamente, quanto em face dos salários percebidos, tema 

devidamente aprofundado no próximo capítulo. 

O corporativismo se consolidou entre os países da Europa continental, 

compreensível talvez pela partilha de raízes medievais comuns. Além disso, nestes 

países também se viu: um processo de industrialização posterior ao inglês, que 

preservou as estruturas e tradições das guildas até mais tardiamente, base do sistema 

de proteção social; forte participação da Igreja Católica como defensora do modelo 

estatista e corporativista de proteção social – ainda que elementos do protestantismo 

clássico presente na Alemanha, Suíça e Holanda também tenham contribuído no 

suporte ideológico ao sistema ao defenderem o caráter subsidiário do Estado no 

provimento das necessidades humanas. 

[Estes modelos] também são moldados de forma típica pela Igreja e 
por isso muito comprometidos com a preservação da família 
tradicional. A previdência exclui tipicamente as esposas que não 

                                            
33  ESPING-ANDERSEN, Gosta. The three worlds of welfare capitalism. Op. Cit., p. 60 
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trabalham fora, e os benefícios destinados à família encorajam a 
maternidade. Creches e outros serviços semelhantes prestados à 
família são claramente subdesenvolvidos; o princípio da 
‘subsidiariedade’ serve para enfatizar que o Estado só interfere 
quando a capacidade da família servir os seus membros se exaure.34 

Desnecessário enfatizar o papel e lugar da Igreja católica no Brasil, ainda que 

no período analisado já houvesse a presença de protestantes. De todo modo, a Igreja 

atuara aqui da mesma maneira, como é possível observar neste texto de 1901, 

intitulado Democracia Cristã, publicado no Correio da Manhã: 

Assim, por conselho dele (Leão XIII) criaram já os católicos, com 
louvável zelo, instituições destinadas a aliviar a sorte dos proletários: 
secretariados do povo, para obviar ignorâncias, caixas de crédito rural, 
sociedades de auxílios mútuos, institutos de socorro aos pobres 
doentes, associações de jornaleiros, etc 
[...] 
[...] a democracia cristã, fundando seus alicerces nos princípios da lei 
divina, provê os interesses dos pobres, encaminhando à perfeição 
suas almas, criadas para os bens eternos. Defende ela a justiça e a 
propriedade, aceita as classes sociais, considerando a constituição da 
comunidade humana consentânea com a vontade de Deus. 
[...] 
Errônea é a opinião que vê na questão social um problema puramente 
econômico: essencialmente moral é ela em verdade. De fato, o 
aumento dos salários, a redução das horas de trabalho é de nenhum 
valor se o operário repele a lei divina para atirar-se à depravação dos 
costumes. A experiência o tem mostrado. 35 

 

Em face da presença de forças autoritárias e também da presença marcante 

da ética da Igreja, Esping-Andersen defende que não houve espaço real para 

confrontação dos modelos de proteção social por parte de partidos de esquerda, 

quando estes se formaram na Europa e conseguiram assumir espaços de poder. Isto 

porque estes partidos não tiveram força para fazer contraposição a um modelo de 

organização social que permeava e moldava a forma de vida social36. 

No Brasil, não bastasse, como boa parte dos imigrantes veio de países 

católicos, também trouxeram as mesmas submissões em si, além de tenderem a 

organizações de associações mutualistas ligadas ou não à igreja. No caso de São 

Paulo, o incremento industrial da capital foi acompanhado do incremento de 

                                            
34  ESPING-ANDERSEN, Gosta. As três economias políticas do Welfare State. Op. Cit., p. 109. 
35 CORREIO DA MANHÃ. Democracia Christã. Anno 1, nº 48, Rio de Janeiro, 1º de agosto de 1901, 
p.1. Disponível em < http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital>, acessado em 02/11/2018.  
36 ESPING-ANDERSEN, Gosta. The three worlds of welfare capitalism. Op. Cit., p. 134.  
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sociedades italianas de socorro mútuo, em face do elevadíssimo número de italianos 

que trabalhava naquela cidade à época37. 

Como foi a Alemanha governada por Bismarck a inaugurar um sistema jurídico-

político de bem-estar social, tal modelo foi emblemático, caracterizado pela vocação 

conservadora que desejava preservar a estratificação social, evitando ao mesmo 

tempo a ascensão das ideias de esquerda e sua implementação junto ao operariado 

ou mesmo a transformação do modelo político.   

 

b) Modelo ocupacional puro de Maurizio Ferrera 

 

Maurizio Ferrera, professor de Ciência Política na Faculdade de Ciências 

Políticas, Econômicas e Sociais da Universidade de Estudos de Milão, tem por 

principais pesquisas a política comparada e análise de políticas públicas. Tem 

publicado desde a década de 1980 inúmeros trabalhos discutindo, em particular, o 

estado social e seus desafios, bem como participado de diversas comissões de 

investigação do governo italiano e da União Europeia na discussão daquele tema em 

particular38.  

A obra que serve a esta investigação é de 1993, e dedicou-se aos modelos de 

estados de solidariedade, como nomina o autor. Como costuma ocorrer dentro da 

construção científica, esta obra dialogou diretamente com a de Esping-Andersen, na 

medida em que essa se tornou referencial. 

A proposta explicativa que enquadra a Alemanha, denominada por Ferrera de 

ocupacional pura, se diferencia daquele autor, como de resto toda a obra, ao partir do 

pressuposto de que o esquema explicativo precisa ser multicausal, defendendo a 

junção de elementos explicativos contextualistas e institucionalistas (econômico e 

institucional),  mas também o aspecto por ele denominado de político-processual, ou 

seja, a relação entre processo político e as peculiaridades sociais, políticas e 

históricas internas à cada país, dadas as pressões contextuais e as institucionais.39 

                                            
37 Cf. BIONDI, Luigi. Classe e nação: trabalhadores e socialistas italianos em São Paulo, 1890-1920. 
Campinas: Ed. Unicamp, 2011, p. 51 a 103.  
38 Mais informações sobre o autor disponíveis em https://maurizioferrera.wordpress.com/   
39 FERRERA, Maurizio. Modelli di Solidarietà. Politica e riforme social nelle democrazie. Il Mulino, 
Bologna, 1993. 
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O autor italiano parte de uma base comum já presente nos tantos autores que 

o precederam – o papel imprescindível da industrialização em larga escala, dentro do 

modelo capitalista, gerador de novas realidades sociais. 

Dentro desta perspectiva, cada país vivenciou uma específica crise de política 

pública, originada de pressões dos novos problemas sobre as velhas soluções, afinal 

os problemas representavam a insuficiência de algo já posto, conhecido e reconhecido 

socialmente.   

Os atores sociais envolvidos se mobilizaram em três âmbitos: ambiente 

econômico-social, em que se confrontaram os diversos interesses ocupacionais, 

segundo lógicas de conveniência redistributiva; o ambiente político-processual, no 

qual se confrontaram essencialmente as diversas orientações culturais e as diversas 

estruturas organizativas; e finalmente a arena da competição política, na qual se 

confrontaram os diversos blocos de poder relevante. Destas três frentes de confronto 

é que em cada país teria surgido uma formação política vencedora, com uma precisa 

coalisão de categorias e com um preciso projeto institucional.40 

Ao se observar o final do séc. XIX, há diferenças importantes nas diversas 

sociedades quanto a elementos como: percentual populacional de pessoas anciãs ou 

diferenças entre agricultura e indústria. Logo, não são apenas a industrialização ou o 

capitalismo a explicarem as diferenças, mas características e peculiaridades das 

condições sociais, políticas e econômicas. 

Nos países continentais o que se observou foi que o percentual de população 

envelhecida era menor do que nos países nórdicos, o que pode ter levado estes 

últimos a decisões mais abrangentes e universalistas. No que respeita às diferenças 

entre agricultura e indústria, nos países continentais a agricultura ainda se 

caracterizava pelos modos de produção pré-modernos, com sistemas de proteção 

pulverizados, com menor influência dos problemas capitalistas. Embora semelhantes 

entre si, estes países experimentaram realidades diversas no mesmo momento 

histórico, que podem ter contribuído para a escolha de diferentes modelos de 

contribuição. 

Em resumo: o processo de modernização sócio econômico origina, em 
toda parte na Europa novas exigências assistenciais de tutela da 
velhice, da invalidez, da enfermidade, etc., mas as diferenças 
demográficas e sócio econômicas modulam a intensidade e a 

                                            
40 Ibidem.  
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distribuição desta exigência no seio de vários contextos nacionais e 
atraem portanto a atenção pública para metas diferentes.41 

 

Neste particular é possível compreender de que maneira a proposta de Ferrera 

auxilia a posicionar a Primeira República como ponto de partida do modelo adotado 

no Brasil, adicionando ao modelo elementos não encontrados no anterior. Aqui, o 

trabalho urbano representava um percentual muito pequeno diante dos trabalhadores 

rurais, havendo sistemas muito diversos de tutela nas necessidades em um e outro 

universo coexistindo no mesmo tempo histórico. Naquela época a expectativa de vida 

era muito baixa no país, também. 

Esta separação entre o urbano e o rural, no Brasil, não implicou em grande 

diferença de rendimentos, já que a condição do trabalhador das fábricas era sofrível, 

como se procurou mostrar no capítulo seguinte. Mas as subordinações; o acesso dos 

imigrantes à informação advinda do exterior; e o convívio com outros habitantes da 

cidade, pertencentes a estratos sociais diversos - que permitiam sonhos e planos 

diferentes de desenvolvimento econômico, confrontavam-se com os interesses e 

percepções sociais da elite econômica.   

Ferrera indica que também havia diferenças institucionais nos diversos países 

para o enfrentamento dessas novas necessidades, derivadas de diferentes tradições. 

Nos países continentais havia uma orientação caritativa-assistencial, formada sobre 

múltiplas estruturas – eclesiásticas, privadas, mutuais, muitas vezes sustentadas ou 

reguladas pelo Estado. Nos países escandinavos, por outro lado, predominavam 

sistemas repressivo-assistenciais, com prova de meios e estigmatização dos usuários. 

Ambos os modelos eram incapazes de encarar os novos problemas, mas as novas 

soluções foram pensadas a partir da realidade já conhecida em cada país. 

Ferrera confronta ainda a proposta de Esping-Andersen quanto ao valor dado 

à luta de classes, especialmente no que tange às coalisões entre categorias políticas 

na formação do estado providência. Para o italiano, o que teria influenciado as 

coalisões teria sido a existência de maior ou menor homogeneidade do perfil atuarial 

das categorias. Nesta proposta, o modelo ocupacional teria se imposto nos países em 

que o perfil seria menos homogêneo, o que se verificaria sempre que houvesse baixa 

incidência de risco e/ou alta capacidade de autoproteção dentro de uma dada 

                                            
41 FERRERA, Maurizio. Op. Cit., p. 111.  
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categoria, fazendo com que a adesão a um modelo obrigatório de cunho universal 

parecesse desinteressante.  

Em face destas características é que as categorias ocupacionais se moveriam, 

avaliando sua própria situação quanto a incidência de risco e capacidade de 

autoproteção. Quanto menor o risco da categoria e/ou maior sua capacidade de 

enfrentamento autônomo dos riscos, menor seu interesse no pesado sistema de 

partilha do modelo obrigatório universalista estatal. Logo, quanto maiores as 

diferenças entre as categorias, maior a tendência pela escolha de modelos 

ocupacionais ao invés de universalistas.  

No que respeita ao ambiente político, seriam relevantes os substratos cultural 

e tecnológico, já que as reivindicações dos atores envolvidos e suas propostas teriam 

se dado em face ao que já existia nas instituições sociais, sua herança ou legado. 

Teria sido ao redor do mau funcionamento dessas instituições prévias que os debates 

e as propostas se fariam.  

No Brasil, considerando-se as grandes distâncias econômicas entre a elite e os 

demais trabalhadores, já que quase insignificantes as camadas médias na sociedade, 

o modelo ocupacional teria sido a única resposta, e se explicaria a grande resistência 

dos empresários em participar financeiramente nos sistemas e políticas pensados.  

Ao mesmo tempo, e como mencionado anteriormente, houve aqui a formação 

de diversas associações de socorro mútuo, ou seja, as primeiras organizações 

conhecidas entre os trabalhadores urbanos se deram neste formato, explicando a 

formação da Caixa de aposentadoria e Pensões dividida por categorias ocupacionais. 

Além desta dependência da história institucional, há também uma relação de 

proximidade geográfica, cultural, ou até de interdependência econômica, e estes 

elementos funcionam como influências recíprocas entre os países. Este olhar para o 

outro também se deu no final do século XIX, e provavelmente os primeiros modelos 

deixaram forte impressão e serviram de modelo analítico e comparativo.42 

Neste sentido, as reformas bismarckianas teriam servido de molde ou ao 

menos modelo de crítica e discussão da agenda política internacional subsequente, 

                                            
42 Tampke, em texto crítico ao alegado pioneirismo da legislação bismarckiana como legislação social, 
procura demonstrar que Bismarck apenas estendeu para a Alemanha um sistema legislativo já iniciado 
na anterior Prússia, além das influências advindas das experiências francesas com a Comuna de Paris. 
TAMPKE, J. Bismarck Social Legislation: a genuine breakthrough? In DEAKIN, Nicholas; JONES-
FINER, Catherine; MATTHEWS, Bob. Welfare and the State: critical concepts in political Science.  Vol. 
Iii. Londres, Routledge, 2005, p. 22 a 33.  
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ainda que para rechaçar em definitivo a proposta43.  Formaram-se comissões de 

discussão e mesmo um congresso internacional sobre seguros contra acidentes teve 

lugar em Paris em 1889, o que pode indicar o papel de paradigma do modelo 

bismarckiano.  

Outro aspecto relevante, segundo Ferrera, é o derivado das ideologias 

dominantes no seio social, que nos países adotantes do modelo ocupacional foram 

grosso modo orientadas em direções orgânicas como o catolicismo social44 ou o 

calvinismo social verificado tanto na Alemanha como também na  Holanda e Suíça, 

que igualmente construíram propostas de proteção social corporativo-confessionais.  

Dados estes elementos do modelo ocupacional puro de Ferrera, notam-se 

alguns pontos de divergência com a tipificação de Esping-Andersen. Para este, as 

divisões sociais corporativas teriam sido uma construção social desinteressante para 

os trabalhadores em geral, presos a uma forma de estruturação social antiga, mantida 

por interesses conservadores. Já para Ferrera, as clivagens são caracterizadoras da 

história destes países e sua organização de Welfare State respeitou tais diferenças, 

talvez até mesmo permitindo maior coesão social e diminuição das separações 

sociais. 

Como nesta investigação interessou a confrontação dos modelos com a 

formação histórica brasileira, é possível associar elementos de ambas as propostas, 

já que a associação com bases ocupacionais teria raízes conservadoras, como já de 

relance se demonstrou, associadas particularmente a forte influência católica no país, 

misturando-se as propostas de resolução do problema social com a ideia de 

moralização dos indivíduos. Sem dúvida, a história prévia do país, marcada pela 

escravidão, teve participação na visão da elite sobre as questões sociais, mas as 

alterações legais profundas do pós-1930 apontam para falta de coesão social quanto 

aos primeiros passos dados anteriormente. 

                                            
43 A Dinamarca, por exemplo, desde 1875 discutia no parlamento um modelo universal baseado na 
cidadania. O advento e relevo das reformas de Bismarck teria permitido o aprofundamento da discussão 
e escolha em definitivo no modelo universal. Cf. FERRERA, Maurizio. Op. Cit., p. 128.  
44 A Encíclica Rerum Renovarum, já citada, em 1891 colocara-se frontalmente contra as ideias 
socialistas e contra o comunismo, denunciando os males nas propostas de um Estado intervencionista, 
as falsas suposições de melhora da vida do trabalhador no fim da propriedade privada, e conclamando 
aos valores tradicionais da família que fundeia a sociedade. Nesta família estaria a chave da segurança 
e é soberana, pelo que o Estado não deveria imiscuir-se ali senão nos casos extremos de necessidade. 
O mesmo texto conclama a pacificação social – logo contra a luta entre as classes, chamando patrões 
e empregados ao entendimento. O texto católico fala dos benefícios do modelo corporativo, sugerindo 
a formação de associações voltadas a economia e defesa das necessidades dos associados.  
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O segundo fator apontado por Ferrera de natureza político-processual foi a 

polarização ideológica, ocorrida justamente a partir do final do Século XIX, quando a 

democracia se instituiu – e a necessidade de apoio de massas levou à polarização 

discursiva entre esquerda e direita. Embora o conflito entre conservadorismo de direita 

e socialismo de esquerda não seja o elemento definidor das políticas sociais, esta 

polarização ideológica permitiu a conscientização dos possíveis ganhos e possíveis 

perdas. 

No caso dos países de modelos ocupacionais, o embate ideológico foi mais 

intenso, com alto índice de polarização, incentivando as elites internas a medidas de 

redução de conflito no sentido de manutenção de seus próprios interesses. De outra 

parte, a radicalização do movimento operário parece conexa às dinâmicas e ao tempo 

em que a industrialização se deu: as industrializações tardias e aceleradas tenderam 

a produzir movimentos operários mais inclinados a propostas revolucionárias. 

Nos países continentais o embate foi muito pronunciado, e entre os socialistas 

alemães havia inclusive resistência aos modelos universalistas, vistos como 

instrumentos de enfraquecimento da luta de classes e da revolução desejada, em 

especial quando se percebia a inclusão das classes médias, identificadas com os 

inimigos de classe.  

 A concessão de sustento financeiro e a extensão do controle estatal 
sobre as estruturas mutuarias existentes, e a introdução do seguro 
obrigatório para os trabalhadores dependentes (talvez de forma 
diferenciada para operários e funcionários, como na Alemanha, 
Áustria e Bélgica) poderiam representar instrumentos preciosos para 
a captura de sustento categorial e integração seletiva pró sistêmica 
das classes trabalhadoras (em especial de seu segmento mais 
combativo, ou seja, os operários das grandes indústrias 
manufatureiras).45 

 

No caso da Alemanha, o socialismo estava reduzido a enclaves de classe 

operária urbana, alienado dos partidos agrários. Deste modo, o que Esping-Andersen 

alega ser um sistema de qualidade reacionária na verdade teria se originado para 

atender propriamente interesses da classe operária industrial, ainda que certamente 

encampada pelo governo do Reich como medida de pacificação social.  

É possível que esteja neste ponto a divergência mais marcante entre os 

autores, frisa-se. Para Esping-Andersen, no modelo bismarckiano teria havido pouco 

                                            
45 FERRERA, Maurizio. Op. Cit., p. 148. 
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espaço para as lutas de classe, freadas pelas forças conservadoras e pela ética 

eclesiástica, enquanto que na visão de Ferrera teria havido um forte embate entre 

partidos de esquerda e as tentativas de criação de leis sociais, já que a esquerda, 

especialmente a revolucionária, tendia a ver nesta intromissão uma tentativa de 

reduzir ou calar o movimento de conquista social levada a cabo pelos próprios 

trabalhadores.  

As propostas dos autores enunciados, embora distintas entre si, foram aqui 

apresentadas por se considerar que seus modelos teóricos implicaram, cada um a 

seu tempo e maneira, uma reorientação nas análises comparadas que se seguiram, 

e como indicado inclusive por Ferrera, a maior divergência entre as duas propostas 

tipológicas não se dava nos dois polos, mas nos países cujos sistemas são mistos. 

 

 

1.3 ALEMANHA E HISTÓRIA DE SUA LEGISLAÇÃO SOCIAL 

 

 

Uma vez analisado o enquadramento da Alemanha dentro de alguns dos 

principais modelos tipológicos de Welfare State, ao mesmo tempo em que não se 

desprezaram as contribuições de outros autores, importa percorrer os elementos 

históricos ocorridos naquele país, considerando tanto os elementos econômicos como 

políticos, expressões sociais e manifestações jurídicas. 

O que se desejou aqui foi demonstrar o cabimento dos elementos identificados 

pelos teóricos na formação do Estado de Bem-Estar alemão por meio de pesquisa 

historiográfica. No que se refere ao paralelo desejado nesta pesquisa, entre os 

elementos históricos existentes na formação dos direitos sociais em ambos os países, 

convém ressaltar que, mesmo que a Primeira República se dê entre a última década 

do século XIX e a terceira do século XX, alcançando portanto a República de Weimar, 

a formação histórica se dá no período anterior, a Alemanha bismarckiana. 

Em face disso é que as páginas seguintes dedicaram atenção mais minuciosa 

a tal período, detendo-se em Weimar posteriormente com a finalidade de explicar o 

contexto internacional do pós-Primeira Guerra como também de demarcar as 

renúncias feitas quando da criação das primeiras leis sociais no Brasil. 
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a) Industrialização e a legislação bismarckiana 

 

O processo de industrialização alemã46, diferentemente do que ocorrera na 

Inglaterra, se deu sobre bases de maior oferta inicial de capital e melhor padrão de 

vida, e se beneficiou do desenvolvimento tecnológico já experimentado pela 

Inglaterra.  

Em meados do século XIX havia o desejo de superar as condições em que se 

encontravam quanto ao desenvolvimento industrial, de modo a diminuir a dependência 

da Inglaterra bem como participar da sua riqueza, sem a necessidade dos percalços 

experimentados por aquele país em seu processo de industrialização. Em face disso, 

é que talvez seja mais correto falar em salto industrial. 

Para entender as peculiaridades da industrialização alemã e a relação com a 

legislação de finais do século XIX, importa refletir sobre as condições históricas 

específicas de formação das políticas de intervenção social alemãs ainda no período 

absolutista, que deram substrato para as políticas de Bismarck um século depois.  

Começando na Idade Média, cresceram incontáveis fraternidades, 
ordens, guildas, corporações, e irmandades, que tinham não apenas 
significado religioso, ritual, econômico e político para os membros mas 
também provinham proteção social.[...] Os hospitais e casas de pobres 
que eles dirigiam, e especialmente os fundos para os membros para 
doença, viúvas, e órfãos eram muitas ainda em existência no século 
dezenove e foram incorporadas no processo que deu origem a 
seguridade social.47  

 

Considerando-se a maneira como a justificativa para as medidas e cuidados 

sociais se deu no período pré-moderno e moderno, Stolleis sugere que “as velhas 

políticas de alívio a pobreza diferiram das modernas políticas sociais não em princípio, 

mas apenas em meios, intensidade e extensão”. Diferentemente, a Revolução 

Industrial altera as realidades “com suas migrações, novos riscos, e enorme 

aceleração, [o que] trouxe políticas sociais qualitativamente específicas à nova 

situação.”48  

                                            
46 A referência aqui ao desejo ou projeto “alemão” não desconsidera o fato de, neste período, o território 
de língua e cultura germânicas ser formado por uma grande quantidade de reinos, mais ou menos 
interessados no desenvolvimento econômico industrial, muitos dedicados ainda a modelos centrados 
na atividade agrária, cujos métodos eram às vezes mais vinculados ao tempo pré-moderno que às 
novas tecnologias. Ao nominar, portanto, a Alemanha, trata-se em geral do território e mais 
particularmente aos reinos interessados em desenvolvimento industrial, entre os quais a Prússia. 
47 STOLLEIS, Michael. Op. Cit. p. 29  
48 STOLLEIS, Michael. Op. Cit. p. 30  
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Na Europa de fala alemã havia uma tradição de interferência estatal na esfera 

de reprodução social já no absolutismo do século XVIII, quando a Coroa compreendeu 

que intervir para o bem-estar e riqueza dos súditos era importante para sua 

legitimação no poder. Com isso conseguiram neutralizar os esforços locais contrários 

à nobreza, bem como criaram um exército e organizaram uma burocracia profissional 

que respondiam diretamente à Coroa, ampliando os limites do Estado prussiano e 

afirmando a Prússia como grande poder na Europa ao final do século XVIII.49  

Vê-se assim que houve uma permanência nas instituições, uma história que 

não se desconstrói ou inventa repentinamente, antes se apresenta paulatinamente, 

de maneira pouco perceptível para os que vivem os dias, salvo pela percepção que 

se vai formando quanto à igualmente paulatina incapacidade de solução dos meios 

antigos diante dos desafios novos, como bem percebeu Ferrera ao refletir sobre as 

bases institucionais. 

Além disso, a crise da Igreja no século XV e a emergência da Reforma 

Protestante, com governo secular da igreja, também influenciaram os 

encaminhamentos históricos da atuação maior do Estado, já que os príncipes foram 

ocupando o vácuo deixado pela igreja.  

A Reforma Protestante levou à fragmentação confessional dentro da Prússia e 

demais Estados, e as menores confissões buscaram no poder secular apoio para 

sobreviverem. No século XVI, com as guerras religiosas, propriedades e templos 

foram confiscados por senhores e por cidades, e parte desse patrimônio foi 

direcionado para abrigar escolas e entidades de auxílio aos pobres. Veja-se que estas 

medidas de guerra alteraram a responsabilidade pelos problemas sociais.50  

Ou seja, o que defende Stolleis é que estas alterações implicaram no 

chamamento de autoridades, líderes territoriais e príncipes a controlarem a pobreza, 

gerando labor produtivo51. Esta mudança no ponto de referência da igreja medieval 

                                            
49 ROSEHALF, Eve. The historical development of german social policy in DEAKIN, Nicholas; JONES-
FINER, Catherine; MATTHEWS, Bob. Welfare and the State: critical concepts in political Science.  Vol. 
Iii. Londres, Routledge, 2005, p. 55. 
50 STOLLEIS, Michael. Op. Cit. p. 32 
51 Em que pese o trabalho associar-se com a punição pela queda do homem, segundo a tradição cristã, 
também passaria a ser pensada como modo de combater o vício.  O pensamento protestante altera 
o lugar do trabalho, altera seu papel e seu valor. Estas mudanças vão se construindo sutilmente mas 
marcam as visões protestantes das primeiras confissões. Assim, as políticas contra pobreza também 
são políticas contra ociosidade, e desenvolve-se a concepção de que é possível trazer a pessoa para 
o bom lado com uma combinação de solicitude e rigor. Esta ideia ainda será melhor desenvolvida, mas 
entende-se conveniente colocar suas origens dentro de uma ordem também cronológica, o quanto 
possível.  
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para o Estado moderno nascente demonstra que este Estado não apareceu do dia 

para a noite, pronto e acabado, capaz de assumir as funções que exerceu.  

Na verdade, ao se tratar de uma mudança tão significativa de lugares e papéis, 

está-se diante de um processo – cujo desenrolar é quase imperceptível para os 

contemporâneos – pelo qual responsabilidades, competências, e meios materiais 

foram transferidos. Aquilo nominado de Estado em meados do século XVII é um ente 

que se formou pouco a pouco de modo a atender a competição de poder (Igreja, 

nobreza, estados). Dito de outra maneira, deste momento em diante, combater a 

pobreza se torna uma tarefa do Estado monárquico, cujo aparato e capacidades, 

contudo, estão ainda em processo formativo. 

O realce dado na palavra “processo” tem uma justificativa. As narrativas 

históricas conservadoras tendem a ressaltar heróis e grandes personagens 

vencedores na história, a tratar de passagens e mudanças de maneira abrupta. Seria 

como se cada objeto de estudo histórico pudesse ser cirurgicamente recortado no 

tempo, precisamente datado, esquecendo-se de que cultura, ideias, alterações sociais 

que se possam referir como significativamente diversas de um tempo anterior se 

dessem da noite para o dia, sempre em um evento cataclísmico e revolucionário, que 

apagasse comportamentos, formas de vida, relações de subordinação. 

A construção da história que segue este caminho pode, veladamente, esconder 

elementos históricos relevantes ou mesmo servir como discurso legitimador do que se 

quer ver aceito. No Brasil, em que pesem os passos dados em sentido contrário pelos 

historiadores já há algumas décadas – pesquisas críticas, dedicadas a apreensão do 

passado de forma diacrônica, considerando os diversos elementos de composição – 

quer parecer que ainda predomina uma construção histórica – em especial jurídica – 

voltada para leis e heróis, grandes juristas52. A proposta da análise histórica alemã 

que aqui se apresenta segue noutro sentido, como visto. 

E ao se considerar que a Alemanha foi o centro da reforma protestante, e que 

em parte do território o calvinismo tornou-se a religião predominante, importa refletir 

sobre a significativa mudança sobre o ethos do trabalho. O pensamento protestante 

                                            
52 Esta dificuldade pode ser explicada pelo fato de ser tão recente nossa história como país. A existência 
do país, seus processos são todos tão jovens que neles parece impossível observarem-se os processos 
de longo prazo, que seguem apesar dos grandes eventos, e quantas vezes se nega a existência mesma 
das conjunturas, este recorte maior de tempo que possibilita dar melhor contexto ao objeto de estudo. 
Mas estas dificuldades e a apresentação de outras leituras estão no capítulo que se segue. 
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altera o lugar do trabalho, seu papel e seu valor. Estas mudanças vão se construindo 

sutilmente mas marcam as visões protestantes das primeiras confissões. Assim, as 

políticas contra pobreza também são políticas contra ociosidade, e desenvolve-se a 

concepção de que é possível trazer a pessoa para o bom lado com uma combinação 

de solicitude e rigor53. 

Deste modo, Stolleis ressalta que era dever do estado encorajar o povo a ser 

diligente, econômico, e viver a vida cristã ordenada, na qual o trabalhador tomou uma 

nova dimensão. Tornou-se uma demonstração de vida devota e caminho de salvação 

do pecado. Uma pessoa que não trabalhasse mesmo tendo capacidade estava 

desperdiçando seus talentos54 e cometendo um pecado contra seus semelhantes. O 

trabalho é, assim, uma virtude, a ação esperada do homem bom, seu dever para 

consigo mesmo, mas também para o bem coletivo.  

Esta é uma distinção significativa da concepção católica até então apregoada, 

em especial a que moldara a estratificação medieval, na qual o trabalho associava-se 

com a punição ao pecado, não sendo pecado em si mesmo. Era a penitência, e por 

isso os ricos, que não precisavam trabalhar, eram decerto abençoados por Deus, 

como demonstrava seu estamento.  

Assim, na Alemanha, segundo Stolleis, as atividades protestantes e eclesiais 

tornam-se corpos do Estado com tarefas religiosas: as visitações, além de terem uma 

finalidade pastoral, também servem ao propósito de disciplinar moralmente quanto a 

elementos como bebida e jogo, código de vestimentas, ética do trabalho, por 

exemplo.55  

Por outro lado, o despotismo esclarecido do século XVIII reduziu as esferas de 

ação inclusive nas áreas de domínio católico, com abolição de feriados e costumes 

católicos em nome da razão, tanto na Áustria como na Bavária. Em todo lugar era 

possível ver a pressão pelo incremento de produção da terra, diminuição de pessoas 

desocupadas, e uma disciplina moral própria da classe média que se servia de um 

combinado de punições e meios pedagógicos. O trabalhador deveria ser virtuoso, 

moderado, pontual.56  

                                            
53 Cf. WEBER, Max. A ética protestante e o “espírito” do capitalismo. Ed. de Antonio Flávio Pierucci. 
São Paulo: Cia. das Letras, 2004. A virtude e a moralidade não foram características existentes apenas 
na ética protestante, mas também no pensamento católico, cujo cuidado da alma do fiel passava pela 
atenção de seu comportamento, como se viu anteriormente. 
54 STOLLEIS, Michael. Op. Cit. p. 34  
55 Ibidem, p. 35  
56 Ibidem, p. 36 
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Tais modificações de pensamento certamente não se deram no Brasil 

republicano. Aqui, considerados os séculos anteriores, o trabalho era profundamente 

associado a diminuição da humanidade, condição do escravo, e esta escravidão não 

se explicava como nas sociedades estamentais medievais. 

Sendo assim, a transição para uma concepção de mundo baseada nas ideias 

capitalistas, em que o trabalho é virtude e é reconhecido como tal, certamente 

encontrava um obstáculo quase intransponível nas mentalidades brasileiras de então, 

refletindo-se em seus usos, costumes, experiências jurídicas e sociais após a 

proclamação da república. 

Ao se considerar os elementos econômicos, a Prússia, antes da unificação 

alemã, era inquestionavelmente a região mais próspera e de maior poder entre os 

reinos germânicos.57No começo do século XIX, porém, logo após as guerras contra 

Napoleão, a situação do antigo Sacro Império Romano, agora Confederação 

germânica, era muito ruim: depauperada pela guerra, perdera também parte de seu 

território, dividida em 39 Estados em constante disputa. 

Se o processo de industrialização da Inglaterra já destoava dos demais países 

europeus no século XVIII, o saldo verificado após as guerras napoleônicas era de 

significativa superioridade da economia inglesa frente aos congêneres europeus, e se 

afirmava como potência mundial com sua extensa possessão ultramarina.  Os 

números das décadas seguintes confirmam o domínio inglês não apenas na produção 

industrial manufatureira, mas também na indústria pesada do aço, ferro gusa, algodão 

cru, mesmo que esta vantagem viesse diminuindo pouco a pouco a partir de meados 

do século58. 

Nas décadas seguintes ficou clara a necessidade de colocar-se em situação 

competitiva frente à Grã-Bretanha, movimento liderado pela Prússia, maior e mais 

poderoso Estado germânico. Um dos desafios enfrentados pelos estados alemães 

eram as diferenças de tributos aduaneiros, que dificultavam a circulação da produção 

até mesmo entre eles próprios. 

Assim, entre 1834 e 1836, firmou-se um tratado aduaneiro envolvendo 18 dos 

39 estados da federação alemã, com abolição de diversas barreiras alfandegárias 

                                            
57 BRAGA, José Carlos de Souza. Op. Cit., p. 195. 
58 KIESEWETTER, Hubert. Competition for wealth and power: the growing rivalry between industrial 
Britain and industrial Germany 1815-1914 in DEAKIN, Nicholas; JONES-FINER, Catherine; 
MATTHEWS, Bob. Welfare and the State: critical concepts in political Science.  Vol. Iii. Londres, 
Routledge, 2005, p. 01.  
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internas e adoção de tarifa única, que representaria a todos perante países 

estrangeiros. Tais medidas significaram a melhora das condições de negociação de 

mercadorias, mas também facilitou a circulação interna de matéria prima que, aliada 

ao aumento da malha ferroviária, causou significativo impacto na industrialização. 

Os esforços industriais germânicos se voltaram mais especialmente para a 

produção de matérias primas industriais – exploração de ferro, produção de aço, 

incremento da produção de carvão, e houve espaço para circulação de pessoas, e 

formação de núcleos urbanos industriais, pouco preparados para o crescimento 

populacional. Ainda assim, a organização agrária do país se manteve basicamente 

organizada nos moldes tradicionais. 

Este inicial desenvolvimento industrial representou um crescimento 

exponencial de problemas sociais, agora associados às condições de vida e trabalho 

dos empregados na indústria: quando despojadas de meios de subsistência, ou 

reduzidas à miséria, os antigos sistemas de proteção social – associados à terra natal 

- já não lhes alcançavam, pois viviam fora de suas aldeias e cidades de origem, sem 

as proteções tradicionais. 

Como métodos de proteção social, os estados germânicos possuíam um 

sistema municipal de atendimento aos pobres, estigmatizante dos que a ele recorriam. 

Sucedeu que os municípios se viram sobrecarregados economicamente com o 

aumento da miséria social, e algumas municipalidades estabeleceram regras para 

limitar os benefícios apenas aos que tivessem direitos reconhecidos de residência, 

obrigando os demais a vagarem de localidade em localidade, cada vez em maior 

número.  

A Prússia já legislava sobre as condições sociais dos trabalhadores nas minas 

de carvão desde 1776, com fixação de salário mínimo, limite de horas trabalhadas, 

domingo de descanso, proibição de trabalho infantil ou feminino, ainda que a maior 

parte das minas fosse privada. O que mais chama a atenção nesta legislação é a 

previsão, já naquele momento, de garantia de saúde na doença ou acidentes, além 

das pensões por doença ou invalidez. 59  

                                            
59 TAMPKE, Jürgen. Bismarck’s social legislation: a genuine breakthrough? In DEAKIN, Nicholas; 
JONES-FINER, Catherine; MATTHEWS, Bob. Welfare and the State: critical concepts in political 
Science.  Vol. Iii. Londres, Routledge, 2005, p. 23 Para ele, esta intervenção muito precoce em setor 
crítico para a produção industrial explicaria as tendências conservadoras desta categoria de trabalho, 
bem como a dificuldade de admissão dos ideais socialistas entre eles. 
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  Em 1839 este reino germânico legislou sobre restrições ao trabalho infantil e 

ao final da década de 1840 havia legislado sobre a formação de guildas para as 

ocupações artesãs, que incluíam também trabalhadores das fábricas, administrando 

os fundos para situações de doença, invalidez e velhice. Após 1848 foram criados 

também conselhos abarcando guildas de trabalhadores e empregadores, que visavam 

arbitrar conflitos entre as partes, e posteriormente foram estabelecidos fundos 

obrigatórios para assegurar o pagamento de benefícios contra doenças à cidadãos 

desatendidos pelas guildas. ” 60 

Os trabalhadores saíam das áreas rurais para os centros industriais têxteis, 

mineradores e manufaturas de aço, e encontravam salários muito baixos e com 

mínimas proteções sociais. Afirma Stolleis que “neste caminho, sem saberem ou 

pretenderem, forneceram o real impulso para a Revolução Industrial,” com a questão 

trabalhista se fazendo cada vez mais relevante durante todo o século dezenove.61  

O autor alemão, como também Ewald, ressalta algumas dificuldades jurídicas 

imediatamente advindas para solucionar problemas contratuais de trabalho 

modernos. É preciso relembrar que o sistema de regulação das trocas sociais ficou 

regulado pela lei das obrigações moldada pelo Direito Romano. Trabalho e salário 

eram bens contratuais, tornaram-se mercadorias, o que era lamentável para os 

defensores do Direito alemão na época. É verdade que os germanistas romantizavam 

as antigas condições legais, mas é fato que o direito romano da teoria das obrigações 

reduzia as relações sociais a relações contratuais, ainda que conseguissem dar 

resposta para alguns dilemas das relações de trabalho modernas.62  

Para Stolleis, como vimos, a estrutura jurídica de que primeiro se servem na 

Alemanha não é o centro da discussão, ainda que constate esta discrepância entre o 

sistema jurídico adotado e as demandas em questão. Diferentemente, Ewald viu a 

passagem do modelo proposto no Código Civil napoleônico de responsabilidade, 

cujas bases eram igualmente as do Direito Romano, para o direito social. Esse é o 

                                            
60 Tampke defende, com base em tais legislações, que as origens do Welfare State alemão são muito 
anteriores à legislação bismarckiana, embora por razões diversas daquelas sustentadas por Stolleis, 
para quem as origens são anteriores não em face destas leis prévias, mas devido a construção do que 
se vai compreender por Estado de Bem Estar Social ter se dado em um processo de longo prazo em 
que características dos meios de cuidado do passado, inclusive alguns medievais, vão se reconstruindo 
e reorganizando durante a modernidade até a industrialização, quando o molde deste novo Estado se 
torna melhor desenhado. O fato do governo prussiano estimular formação de guildas para o cuidado 
das necessidades de operários atesta o seguimento de um modelo já há muito conhecido, cujos 
resultados podiam ser atestados, e sobre tais moldes foram feitos no tempo novos ajustes e reajustes. 
61 STOLLEIS, Michael. Op. Cit. p. 46  
62  STOLLEIS, Michael. Op. Cit. p. 47 
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centro de seu estudo, já que a mudança de experiências jurídicas e de critérios de 

juízo por parte dos indivíduos e dos atores da lide judicial teria servido para a 

reconstrução conceitual do risco, alterando a partir daí toda a compreensão do 

alcance e lugar destes novos direitos. 

Lembremos que o tempo histórico de que se trata aqui foi igualmente o 

momento de formação das grandes teorias sociais revolucionárias, e a Alemanha 

talvez tenha sido o epicentro intelectual destas novas proposições. A crítica aos males 

do sistema capitalista ganhava relevo, e alcançava os trabalhadores, reforçando suas 

contestações.  

Ora, o problema imediato da industrialização que preocupava tanto os Estados 

germânicos quanto os industriais era o risco de revolução social. Por volta de 1860, 

os trabalhadores já demonstravam organização e plataformas próprias, e eram 

influenciados pelo pensamento socialista: quanto mais organizados os trabalhadores 

se tornavam, mais crescia a repressão às associações laborais.  No final da década 

de 1860 aumentavam os sindicatos ao mesmo tempo em que leis de restrição 

associativa eram promulgadas.63 

A reação do Estado e da sociedade a questão social inicialmente voltou-se para 

a suplementação da caridade eclesiástica com atividades melhor organizadas no 

sentido de combater a dissipação da juventude, alcoolismo e prostituição, mas 

também criando o Jardim de Infância – modo de controle educacional mas também 

de controle moral, atividades de promoção da economia, todas com o objetivo de 

diminuir os efeitos nocivos da Revolução Industrial sem ameaçar a essência da ordem 

social.64  

A condição de vida neste momento era péssima: baixos salários e a pouca 

oferta de emprego deixavam vulneráveis os operários; doenças e condições imorais 

de trabalho e vida, falta de acesso à saúde para mulheres grávidas, crianças 

trabalhando em minas e fábricas, ou seja, condições perigosas e insalubres que 

ameaçavam a existência. Todos os dilemas deveriam ser tratados por meio das 

instituições que angariavam fundos e buscavam amparar os desvalidos. 

As formas legais que eram usadas para estes propósitos eram derivadas do 

direito comum, em vigor ao longo do século dezenove, ou seja, a existência lado a 

lado de vários códigos, leis individuais e a Pandectas. As organizações jurídicas 

                                            
63  ROSENHAFT, Eve. Op. Cit. p. 60 
64  STOLLEIS, Michael. Op. Cit. p. 48 
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privadas, fundadas na liberdade civil recém conquistada, eram as formas de tentar 

combater os prejuízos que a mesma liberdade contratual formal havia causado. E era 

possível apenas mitigar, já que o princípio da liberdade não poderia ser ameaçado, 

mesmo com o risco de autodestruição do sistema. Imperava compreender que po 

mercado não deveria “destruir suas próprias fundações, ou seja, evitar miséria em 

massa, e apoiar um estado que supervisionasse de forma soberana pelo menos as 

áreas centrais.”65  

O pano de fundo principal do inconformismo operário era o crescimento dos 

acidentes de trabalho, que implicava na mutilação dos trabalhadores, necessidade de 

assistência médica e medicamentosa, bem como supressão de rendimentos ou 

despedimento, restando toda a família em condição deplorável. 

Ao mesmo tempo em que nas minas, como se viu, se deram as primeiras 

organizações voltadas à proteção dos trabalhadores, por ser uma área importante de 

produção, também nas minas se deram acidentes de trabalho de grande 

repercussão.66 

Com a unificação da Alemanha em 1871 teve início um processo de 

organização política com incentivos ao desenvolvimento econômico que levou ao 

surgimento de um novo competidor no mercado internacional, antes dominado quase 

com exclusividade pela Inglaterra. Nos anos seguintes, mudanças na economia, no 

sistema financeiro, e políticas protecionistas para a indústria alemã permitiram ao país 

concorrer diretamente com o mercado importador inglês.67  

Na primeira metade da década de 1870 as demandas por legislação social 

aumentaram na mesma rapidez em que se incrementava o setor industrial germânico: 

era cada vez maior o número de famílias cujas rendas estavam diretamente 

vinculadas ao salário na indústria, e cada vez mais frágil a rede de proteção familiar 

ou comunal, forçando ao limite os fundos de assistência aos pobres.  

                                            
65 STOLLEIS, Michael. Op. Cit. p. 48 e 49  
66 Entre os anos de 1867 e 1869 houve três grandes acidentes em minas carvoeiras nos Estados 
germânicos que juntas mataram 540 mineiros. Embora possuíssem um sistema próprio de seguros de 
acidente, que pagou as despesas e indenizações por morte, os valores pagos foram considerados 
inadequados e insuficientes, e a opinião pública ficou ofendida com a desatenção das empresas 
mineiras com as famílias desassistidas, dando azo ao crescimento dos movimentos operários. 
GUINNANE, Timothy W.; STREB, Jochen. Incentives that (could have) saved lives: Government 
Regulation of Accident Insurance Associations in Germany, 1884-1914. In The Journal of Economic 
History. Vo. 75, nº 4 (Dez. 2015). Disponível em: <http:/www.cambridge.org/core/terms. 
http://dx.doi.org/10.1017/S0022050715001618>, Acessado em 02.01.2017., p. 1201.  
67 BRAGA, José Carlos de Souza. Op. Cit., p. 198.  
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No que respeita à organização política dos trabalhadores, em 1869 criou-se na 

Alemanha o Partido Socialdemocrata dos Trabalhadores (Sozial-Demokartische 

Abeiter Partei – SDAP), que se fundiria com outro partido local socialista para a 

formação, em 1875, do SAPD – Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands ou Partido 

Operário Socialista da Alemanha. Este partido significava uma frente de 

representação político-partidária de uma nova ideologia, antes apenas presente entre 

catedráticos e intelectuais, quando muito presente em sindicatos.  

No entanto, em 1878 houve dois atentados contra o Imperador alemão 

Guilherme II. Bismarck se utilizou deste fato para acusar o SAPD de estar envolvido 

com o atentado, e criou leis antissocialistas restringindo as atuações do partido, tais 

como: colocação do partido na ilegalidade, proibição de publicações e propagandas e 

prisão de líderes. Durante os anos de repressão, foram criadas as primeiras leis 

sociais alemãs, que parecem ter levado os partidários das teorias socialistas a 

optarem pela social democracia, postura adotada a partir da saída da ilegalidade em 

1890.68 

O papel desempenhado pelos socialistas intelectuais, que ingressaram na 

frente política partidária, permitiu que políticos mais identificados com os anseios 

operários fossem ouvidos nas discussões sobre legislação social dentro do Reichstag, 

mas – seguindo a ideia de um processo, de Stolleis – este foi um elemento dentre 

vários da composição que permitiria as mudanças que levaram ao Welfare State.  

É preciso ter em conta, por exemplo, que eram observáveis as significativas 

clivagens religiosas históricas entre protestantes e católicos, dissensões que no 

século XIX resumiam-se na hegemonia dos luteranos prussianos, e católicos, cujas 

instituições e fundações de atendimento aos desvalidos foram também um campo de 

confrontações - a Inere Mission, protestante, versus a Caritas católica. As disputas 

entre tais instituições e modos de manifestação e cuidado foram ferozes 

ideologicamente, talvez mais impactantes no seio social do que as demandas 

trabalhistas, já que a prática religiosa ainda ocupava um espaço de destaque nas 

mentalidades e na moralidade alemã.69  

                                            
68 MORO, Ana Elisa Ferreira. O modelo de Welfare State Social-Democrata de Esping-Andersen: 
uma reconstituição de seus princípios. Dissertação de Mestrado, Instituto de Economia da Unicamp. 
Campinas, SP: 2014.  
69 Havia entre as duas tradições religiosas alguns pontos comuns: ambos criam que os problemas 
sociais derivavam a degeneração da sociedade, afastada de Deus, e na Alemanha também os 
protestantes lutavam contra os efeitos e vias deletérias do capitalismo, mas também contra o socialismo 



49 

Uma das medidas adotadas pelo Império ainda em 1871 foi a criação de uma 

lei de seguro contra acidentes de trabalho, que tornaria as empresas responsáveis 

financeiramente pelas consequências de acidentes. Nesta legislação ficara previsto 

que cabia ao operário fazer prova da responsabilidade do patrão pelo acidente, o que 

foi fortemente rechaçado pelos grupos de operários, encontrando baixa aceitação.  

O Reich tentava aproximar o sistema de seguridade com o Estado, como meio 

de diminuir as influências socialistas. Esta visão do papel do Estado como agente 

mediador denota a visão corporativista de Bismarck: a divisão dos diversos 

componentes sociais era passível de organização e gestão, desde que o Estado 

interviesse e se colocasse como fiel da balança, de modo a não permitir que a força 

de trabalho se insurgisse – o que era possível dando respostas aceitáveis, por meio 

de normas específicas para as relações sociais.  

Também deveria o Estado, obviamente, defender o direito de lucro dos 

empresários, bem como atender seus interesses e desejos, fosse por meio de um 

planejamento para o desenvolvimento econômico em parte financiado pelo Estado, 

fosse pelos limites às concessões legais aos trabalhadores.  

No entanto, no começo da década de 1870 o modelo liberal ainda era 

largamente defendido, situação que se alterou após a crise econômica de 1873. Havia 

uma necessidade urgente de reforma dos sistemas de amparo existentes, que não 

tinham condições de arcar com os riscos crescentes. Além disso, a Lei de 

Responsabilidade de 1871 pressupunha ainda a responsabilidade nos moldes civis, 

defendido por juristas e políticos sociais até que a teoria do risco, e a ideia de 

responsabilidade objetiva fosse concebida, por volta de 1880.70 

Nos anos que seguiram à referida lei, os próprios industriais pediram a criação 

de normas de regulação dos seguros sociais, e suas propostas se deram ao redor de 

um modelo de organizações patronais já em desenvolvimento especialmente na 

indústria pesada, que pode ser considerada como uma iniciativa de “paternalismo 

                                            
e a luta de classes. No entanto, enquanto católicos eram fervorosos contra o estatismo – a participação 
do Estado na resolução dos problemas sociais, como referido anteriormente neste trabalho, os 
protestantes luteranos alemães sustentavam a forte participação do Estado na vida social, conforme 
suas tradições. Há indicativos inclusive da proximidade de Bismarck com lideranças luteranas, em 
especial no início de seu governo. Cf. neste sentido LEIBOLD, Stefan. Il welfare tedesco: un 
compromesso confessionale? In Sociologia e Politiche Sociale, vol. 15, 3/2012, p. 35-44. Disponível 
em < https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=47369> Acessado em 
02.01.2017. 
70 STOLLEIS, Michael. Op. Cit. p. 53  
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patronal”71, mas que simultaneamente demonstra a tendência a reinvenção de 

organizações de apoio aos necessitados. 

Somente que, como nas indústrias pesadas estas já adiantavam a necessidade 

de alguma reparação pelos acidentes, finalmente compreendidos como risco do 

negócio – e do trabalho – era necessário o arcabouço jurídico para formação de um 

sistema securitário que permitisse calcular e programar os custos. 

Em 1878 partiu dos industriais a sugestão da criação de um sistema 

compulsório supervisionado pelo governo que abrangesse toda a nação no caso de 

invalidez e velhice, e em 1880 apresentou-se a proposta de um esquema de seguro 

de acidentes. Já os socialistas de cátedra pleiteavam outro modelo de contribuição, 

em que as empresas arcariam com a maior participação, incluindo as aposentadorias, 

e os benefícios teriam que ser maiores que os então existentes, sob pena do sistema 

não alcançar seus objetivos. Além disso, entendiam que os trabalhadores deveriam 

ter papel significativo na gestão dos fundos.72  

Como já referido, o modelo desejado por Bismarck era mais intervencionista, 

um modelo de corporativismo estatal, que não foi contemplado na legislação enfim 

aprovada.73 A proposta de seguro contra acidentes que apresentara estabelecia o 

controle administrativo e o financiamento públicos do esquema, mas o receio da perda 

de poder dos estados federados impediu o prosseguimento desta proposta.  

Semelhante situação se verificou no sistema de proteção em caso de doença 

de 1883. Seria financiado por trabalhadores e empregadores, e partiria das estruturas 

já existentes de seguro de saúde. Onde ainda não existissem, deveriam se formar 

novos seguros por região ou, no caso de grandes empresas, por empresa. A 

intervenção do Estado neste modelo seria mínima enquanto que no esquema de 

pensões por invalidez e velhice haveria, por outro lado, contribuições tanto do Estado 

quanto de trabalhadores e empregadores. 

O projeto do Reich desejava, por meio da legislação social, proteger contra os 

esforços sociais democráticos, e este foi o cerne da mensagem Imperial de 17 de 

novembro de 1881, que dizia que os prejuízos sociais seriam sanados tanto com a 

                                            
71 Segundo Rosenhaft, os empresários desejavam “manter estável a força de trabalho em um tempo 
de grande mobilização operária; suprimir socialismo e agitação sindical; e esvaziar a intervenção estatal 
antes de suas ações. ” Op. Cit. p. 61  
72 TAMPKE, Jürgen. Op. Cit. p. 26 
73 ROSENHAFT, Eve. Op. Cit. p. 61; TAMPKE, Jürgen. Op. Cit.   
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repressão dos excessos, mas igualmente com a promoção positiva do bem-estar dos 

trabalhadores. Este conjunto de leis que passaram entre 1883 e 1889 serviam para 

diminuir o ódio de classes, e respondia a vários problemas. Era uma reação à pressão 

política interna dos trabalhadores e suas greves mas também atendia o interesse da 

indústria, que queria uma solução previsível e calculável.74  

Rosenhaft e Tampke, importantes analistas do significado e contexto das 

legislações bismarckianas na Alemanha da virada do século, discordam quanto ao 

significado desta legislação em confronto com as propostas iniciais esposadas por 

Bismarck. Para a primeira, Bismarck almejava uma legislação com maior grau de 

intervenção do Estado, ultrapassando as “funções regulatórias seletivas herdadas do 

absolutismo” e introduzindo “um tipo de intervenção mais orgânica e abrangente”. 

Para Tampke a intenção era de conceder direitos mais aparentes que reais. Ambos 

se apoiam em significativa revisão bibliográfica alemã para suas inferências, mas 

provavelmente guiam suas conclusões nos diferentes suportes teóricos explicativos 

quanto ao surgimento do Welfare State naquele país. 

Diferentemente, como se procura apontar, para a compreensão histórica 

importa se despojar de ideologias rígidas de modo a permitir que a complexa e 

assistemática experiência da vida passada se revele. O que se deseja é mostrar a 

relação entre o direito e a história, considerados os elementos sociais 

preponderantemente, compreendidas aí as “relações de poder”, bem como as 

mudanças “mentais-coletivas”, ao invés da história do direito habitual, centrado em 

bases “formalizantes-legais”.75  

Dito isto, embora a legislação seja historicamente conhecida como de lavra de 

Bismarck, o que se observou, dentro da proposta acima, foi que seus interesses não 

foram todos atendidos, a legislação em questão não permitia tudo o que idealizava 

para o Reich. 

Embora a proposta das leis viesse das mãos monárquicas, havia um 

Congresso, que representava os diversos interesses políticos; mas também as forças 

sociais tiveram sua importância, não só de insurgências operárias, mas também 

aquelas vindas das forças confessionais.  

Apesar dos desejos de Bismarck, antes mesmo que pensasse a formatação do 

Estado interventor nas questões sociais, as diversas formas já existentes para 

                                            
74 STOLLEIS, Michael. Op. Cit. p. 55  
75 WEHLING, Arno e Maria José. Op. Cit. p. 4  
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prevenção contra os males da vida se impunham, e delas derivaram ou se 

remodelaram, conforme avançavam os tempos da modernidade em construção. 

Lentamente foram testadas soluções, levando tantas ao desaparecimento ao mesmo 

tempo em que outras, no processo, mostravam-se interessantes.  

Mesmo assim, o que se concebeu foi algo novo: a passagem do antigo sistema 

de alívio aos pobres para o futuro sistema de direito a pensões fundado em um 

sistema legal, de um sistema antes voluntário para outro compulsório de participação, 

do nível comunal para o nível do Reich. O Estado se tornou assim o foco.76  

Dentro da produção de uma análise histórica preocupada com estruturas e 

conjunturas, há que se deixar de lado os heróis, sobre os ombros dos quais pesam 

responsabilidades históricas desnecessárias, na mesma medida em que se negam 

autores e circunstâncias que compuseram o cenário observado.  

Fato é que esta legislação se tornou uma referência nos países desenvolvidos, 

como já mencionado, mas sua relevância só poderia ser atestada a partir da eficácia 

em resolver os problemas sociais que a motivaram. Mas quais seriam os problemas 

que a legislação desejava resolver? Seria efetivamente fazer cessar o impacto do 

risco na vida dos operários – os acidentes de trabalho, as doenças laborais, a 

aposentadoria? Seria necessário alcançar o melhor resultado nestes aspectos para 

obter a diminuição do desassossego social? 

Ao considerar-se a eficácia as referidas leis em atender os interesses operários, 

diminuindo o impacto dos riscos da vida no molde industrial, e considerando-se como 

limite máximo da análise o início da Primeira Guerra Mundial, que altera as 

expectativas sociais77, a legislação que teve mais impacto social foi o sistema de 

saúde. Financiado por empregados e empregadores, verificou-se aos poucos a 

instalação de representantes sindicais nos conselhos de administração, o que poderia 

explicar parte do sucesso alcançado. De todo modo, os valores indenizatórios por dias 

parados eram muito menores que os ganhos normais, estes por sua vez em valores 

                                            
76 STOLLEIS, Michael. Op. Cit. p. 55  
77 Para Tampke, as leis foram ineficazes na medida em que não conseguiram diminuir de forma efetiva 
os acidentes de trabalho, já que ele parte da premissa que a legislação acidentária deveria não apenas 
indenizar em caso de acidente, mas que as indenizações deveriam ser de tal monta que servissem 
como estímulo para que as empresas implementassem medidas de segurança no trabalho, gerando a 
diminuição dos acidentes. O que ele observou foi que o modelo de cálculo usado e os valores pagos 
desconsideravam dados importantes, levando a que, muitas vezes, o cálculo empresarial visse como 
mais interessante economicamente o pagamento de indenizações do que a utilização de métodos de 
segurança do trabalho. TAMPKE, Jürgen. Op. Cit.   
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no limiar da necessidade, o que teria motivado a insistente crítica ao sistema durante 

toda sua existência. 

De toda forma, o processo de apropriação social de uma legislação implica em 

testar seus limites interpretativos, seu alcance quanto aos dilemas que desejava sanar 

ou minorar. A própria existência da legislação havia dado bases sobre as quais pleitear 

melhores respostas, havia um parâmetro já estabelecido. 

Ou seja, considerando-se que anteriormente à legislação os dias parados não 

eram sequer indenizados, muitas vezes motivando a substituição dos empregados, é 

possível considerar, dentro das circunstâncias do tempo e lugar estudados, a 

existência de ganhos com a referida legislação.  

Igualmente, considerando-se o interesse do modelo ocupacional de que o 

empregado não permanecesse convalescente senão o tempo mínimo necessário, os 

benefícios em valores baixos pareciam atender os interesses desejados, ainda que 

não os melhores interesses dos beneficiados. 

Já o novo esquema de acidentes de trabalho trouxera melhoras óbvias, já que 

não era mais necessária a prova de inocência, e todos os acidentes de trabalho 

estavam incluídos no esquema. Ainda assim, para Tampke, do ponto de vista das 

indenizações, parece não ter havido ganho significativo para os operários, 

considerando-se a manutenção de baixos percentuais de indenização em paralelo aos 

acidentes ocorridos.78  

Mesmo assim, como já afirmado, um parâmetro se estabelece e a mudança 

das mentalidades de trabalhadores quanto a direitos, quanto a serem sujeitos de 

direitos sociais, igualmente é um processo. A diferença entre o índice de indenizados 

e de acidentes de trabalho pode ser considerado um método para auferir os ganhos 

operários, mas esta discrepância se verifica ainda hoje, em quase todos os países, 

em face de diversos fatores, não só relativos às diferenças de classe, mas também a 

contextos sociais, econômicos e mesmo culturais.  

Ainda assim, a legislação de seguro de acidentes foi uma peça fundamental de 

um grande sistema que eventualmente forneceu para virtualmente toda a população 

                                            
78 No esquema anterior, cerca de 10% dos acidentes eram indenizados. No novo esquema, nas 
indústrias com mais acidentes – minas de carvão e indústria pesada, o percentual subiu para 15% 
apenas. A maior parte dos acidentes se curava em até 13 semanas, pelo que era coberto pelo sistema 
de saúde – o que diminuía os custos do sistema, custeado pelas empresas. Mas verificou-se também 
que 25% dos trabalhadores recorreram das decisões. Como a maior parte destes recursos se resolvia 
nas cortes de arbitragem, patrocinados pelos empregadores, havia uma tendência de decisão em favor 
destes, mantendo-se os custos baixos. TAMPKE, Jürgen. Op. Cit., p. 29. 
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alemã a segurança econômica diante de acidentes, doenças ou velhice, mas com 

pouco sucesso imediato, fosse em face da dificuldade em reduzir incidentes, fosse em 

face do baixo número de acidentes indenizados.  

Houve, como já referido, um imenso conjunto de motivações. Um ethos social 

fundado nas funções territoriais e no cristianismo, as falhas na política de supressão 

do movimento social democrático, uma lei social positiva de Bismarck dada no tempo 

da promulgação de leis antissocialistas (1878), a substituição do sistema de mercado 

livre dos produtos para uma política de tarifas protetivas (1879) e, ainda, as 

publicações de economistas, da imprensa liberal, das igrejas, tudo isso fez possível o 

conjunto de leis de seguridade que foram, com o Código Civil, a maior conquista 

legislativa do período.79  

Quer parecer que as críticas esboçadas à legislação bismarckiana, em especial 

por Tampke, partem da hipótese de uma supervalorização das leis bismarckianas 

como paradigmas de políticas sociais.  O alto valor histórico dado ao referido corpo 

legislativo, ao menos nas análises históricas, é de precursor, uma primeira modelação 

frente aos problemas da industrialização e dentro de um certo contexto histórico.  

A seguridade social é que seria uma conquista monumental, sobrevivendo a 

duas Grandes Guerras e dois períodos de inflação ruinosa. Desde então viu-se que 

as medidas sanitárias aumentaram a expectativa de vida em mais de uma geração, 

houve uma dramática redução de acidentes de trabalho e as aposentadorias criaram 

profundas raízes na estrutura social. 

Sem dúvida: uma seguridade compulsória de trabalhadores 
dependentes mas garantida pelo Estado, cujos recursos são 
administrados separadamente dos fundos do Estado, foi obviamente 
a resposta apropriada para os típicos efeitos da Revolução Industrial 
como manifestadas na Alemanha a partir de meados do século XIX.80  

 

Nas análises de Titmuss e Esping-Andersen, o modelo alemão é considerado 

pouco capaz de emancipar o trabalhador, dar-lhe opções de vida, já que o mantém na 

condição não emancipada de submissão e dependência. Poderia não haver 

mercadorização, mas igualmente não havia emancipação possível já que o sistema 

estaria baseado na permanência na condição de trabalhador dependente.  

                                            
79 STOLLEIS, Michael. Op. Cit. p. 57  
80 STOLLEIS, Michael.  Op. Cit. p. 58  



55 

Ao se considerar o modelo de Ferrera, as clivagens diversas existentes, além 

de condições contextuais e institucionais, teriam levado à construção de um modelo 

bastante heterogêneo, visando atender interesses diversificados, pelo que os anseios 

do movimento operário, tendente ao discurso universalista, não serviriam de base 

para retratar da sociedade como um todo.  

A análise de Tampke parece também esconder ainda um certo anacronismo, 

ao elaborar sua crítica à eficácia destas primeiras leis sob a perspectiva de um Welfare 

State mais organizado e inclusivo do que o que se via em quase todos os países 

naquelas primeiras experiências. Apesar das peculiaridades dos esquemas criados 

em países como a Nova Zelândia, referida pelo autor, ou Suécia, comumente 

mencionado nos estudos comparativos históricos como melhor modelo de Estado de 

Bem-Estar social, talvez fosse o caso de considerar estes os modelos de exceção, ao 

se observar este novo papel do Estado nos países ocidentais desenvolvidos entre os 

anos 1880 e 1914.  

Ainda que mantendo uma postura crítica frente aos ganhos da legislação da 

década de 1880, Rosenhaft ressalta seu papel em alterar positivamente a qualidade 

da vida do trabalhador. O seguro médico implicou em ganhos que não deveriam ser 

subestimados. O acesso a médicos e medicamentos dentro do sistema permitiu 

melhora de vida e melhor compreensão da saúde, o que levou a mudanças na cultura 

de saúde da população.  

Em um olhar de longo prazo, a legislação bismarckiana pode ser vista 
como tendo tido um importante efeito de integração das classes 
trabalhadoras, providenciando garantias contra as piores 
consequências do trabalho e das perdas da capacidade de ganho, 
introduzindo previsibilidade.81  

 

Esta inclusão da classe trabalhadora no seio das preocupações sociais, 

elevando-as a condição de pertencimento e cidadania, ainda que estivessem divididas 

segundo as inúmeras corporações e clivagens, marcaria o modelo de administração 

alemã dali em diante. E este primeiro modelo adotado, uma vez recebido socialmente, 

seria a base de exigências sobre as quais as discussões subsequentes se dariam 

naquele país.  

                                            
81 ROSENHAFT, Eve. Op. Cit. p. 62.  
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Durante o período em questão, houve um notável crescimento econômico, e a 

Alemanha se colocava entre os países ocidentais em situação de destaque. Seu 

desenvolvimento se devera também a investimentos em educação, ensino que se 

voltava sem dúvida para a reprodução de mão de obra desejada, “qualificada e 

promotora de uma elevada produtividade social de trabalho”; houve ainda 

investimentos em laboratórios de pesquisas nas universidades, colégios técnicos, 

ampliando as possibilidades de consolidação econômica e social.82 E estes 

investimentos em educação não foram considerados como relevantes como políticas 

sociais em nenhum dos modelos analisados, apesar de presentemente serem 

considerados importantes. 

Ao final da década de 1880 havia uma insatisfação generalizada entre diversas 

categorias laborais alemãs com os ganhos da legislação de bem-estar. É possível 

argumentar que a existência das normas dava aos trabalhadores um campo 

importante de lutas, agora por efetivação do legislado, da mesma maneira em que 

estabelecia um mínimo que poderia ser superado. 83 

O que se pode observar é que tais leis foram um ponto de virada, e com elas, 

tanto para a Alemanha como para quase todos os demais países europeus, finalmente 

as relações sociais diferenciadas daquela modernidade industrial encontravam uma 

resposta jurídica, política e econômica da qual partir: os trabalhadores logo 

perceberam os meios de exercerem mais plenamente seu espaço de cidadania, e as 

pressões exercidas levaram, juntamente com outros fatos contrastantes, a 

continuação das legislações de cunho social. 

Estes trabalhadores, integrados à cidadania e participantes dela, não podiam 

ser ignorados para a legitimação do Estado, já que este controlava o sistema 

securitário com obrigações compulsórias. 

Da mesma maneira, o Estado exercia agora, dentro de um pacto político 

constitucional, um papel interventivo que não fora sonhado pelos primeiros liberais. 

Contudo, mesmo estes, a contragosto, haviam reconhecido a necessidade desta 

                                            
82 BRAGA, José Carlos de Souza. Op. Cit., p. 199.  
83 Cf., sobre o argumento, FRENCH, John. Afogados em Leis: A CLT e a cultura política dos 
trabalhadores brasileiros. São Paulo: Perseu Abramo, 2001. Na obra o autor argumenta, na análise 
específica da situação dos trabalhadores brasileiros frente a uma legislação trabalhista tão detalhada, 
que não faltam leis no país, criadas porém dentro de uma dicotomia, já que o Estado legislador não 
fiscalizava devidamente o cumprimento da norma, permitindo assim que as empregadoras tivessem 
flexibilidade no cumprimento da lei. Ainda assim, a legislação social era – e é – considerada importante 
e defendida pelas entidades de classe laboral pois serve como base de luta, base legal de luta, não 
apenas reivindicação de reconhecimento de direitos.  
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intervenção já que as consequências das liberdades clássicas dariam aos 

trabalhadores condições desestabilizadoras que não interessava aos donos do 

capital.  

O sistema que se formara era ao mesmo tempo reconhecido tanto pelos efeitos 

para solução dos males sociais como pelo impacto que teria, a partir de então, nas 

relações entre Estado e cidadãos. 

O fim da Era de Bismarck coincidiu com uma crise política doméstica. Eclodiram 

greves e verificou-se que o modo de repressão que se usava não era eficaz.  As 

eleições de fevereiro de 1890 demonstraram as mudanças, com perdas de cadeiras 

dos partidos antes majoritários, os conservadores e os Nacionais Liberais, enquanto 

os Sociais Democratas, os liberais de esquerda e o partido de centro alcançaram a 

maioria.84  

Este descontentamento social foi usado como subterfúgio pelo novo kaiser 

Wilhelm II para a derrubada do chanceler, e seu substituto buscou ampliar os 

programas sociais. Assim, foram incluídas novas categorias de trabalhadores 

manuais, da mesma maneira em que outras medidas de proteção ao trabalho foram 

tomadas. Um esquema separado – e privilegiado – de aposentadoria por invalidez e 

velhice foi implantado para empregados assalariados, reconhecendo as 

diferenciações existentes no seio social e reforçando-as. Tais mudanças também 

foram associadas ao novo desenho de política de massas, ao desejo de atender aos 

anseios populares. 85 

Mas houve alguns melhoramentos na proteção ao trabalho nas fábricas. 

Algumas leis limitando horas de trabalho, com modificações no Código Comercial, 

limitação de horas de trabalho de menores, bem como estabelecimento de intervalos 

em suas jornadas, proibição de trabalho noturno de mulheres e crianças abaixo de 16 

anos. Em 1903 esta legislação foi complementada pela Lei do Reich sobre Trabalho 

infantil em empreendimentos industriais.86  

Estes tantos problemas eram apresentados pelos críticos da inexistência de 

uma regulamentação específica para os contratos de trabalho, diferenciando-os dos 

contratos civis, o que só se deu em 1900. Esta separação implicou ainda, em termos 

                                            
84 STOLLEIS, Michael. Op. Cit. p. 77  
85 ROSENHAFT, Eve. Op. Cit. p. 63. 
86 STOLLEIS, Michael. Op. Cit. p. 80 
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processuais, na criação de cortes especializadas, no caso as Cortes Comerciais, 

compostas de representantes dos dois lados, o que parece ter influenciado a formação 

de uma tendência neste sentido, de direito laboral e jurisdição especializada no século 

XX.87  

Nos anos seguintes o processo de aprofundamento da regulação das relações 

de trabalho e das questões sociais continuou em praticamente todas as áreas, mas 

especialmente importante foi a inclusão dos empregados: trabalhadores que não se 

consideravam como operários de fábrica. Seus salários eram melhores, trabalhavam 

em escritórios, viam a si mesmos como pertencentes a uma outra classe, pelo que os 

benefícios antes previstos não eram suficientes, levando a adaptação do sistema, 

estabelecendo-se faixas econômicas que impactavam contribuições e benefícios. 

A Primeira Guerra Mundial, embora não abale a previsão legal de direitos 

sociais, interferiu seriamente nas relações sociais: durante a Guerra as fábricas ou 

pararam seu trabalho ou direcionaram sua produção para os interesses da guerra, 

deixando desempregados dependentes do sistema; a convocação para a guerra levou 

o contingente masculino adulto, e por resultado houve grande perda de mãos 

trabalhadoras e inclusão da mão de obra feminina – deixando crianças quase 

abandonadas, em creches recém organizadas por voluntárias. Com o passar da 

guerra, viu-se o aumento também de incapacitados, que deveriam ser reabilitados 

para o trabalho. Ao final da guerra, a situação dos trabalhadores era de miséria.  

O tipo ideal que interessa a esta pesquisa é o que se passa a denominar de 

bismarckiano, tendo em vista que se considera ter sido este o modelo que foi 

implementado desde o início do legislar social no Brasil para proteção dos operários 

urbanos. 

Mesmo assim, importa adentrar brevemente no período alemão do pós-guerra, 

marcado inicialmente por fortes insurgências sociais, com derrubada do Primeiro 

Reich, chamamento para eleições de uma constituinte da qual sairia a Constituição 

de Weimar, importante marco de constitucionalização dos direitos sociais. 

Esta necessidade se baseia no fato de que a primeira lei de cunho social no 

Brasil se deu justamente em 1919, ano da referida Constituição, e as demais seguiram 

até 1930, período em que no país europeu desenvolvia-se o Segundo Reich, também 

conhecida por República de Weimar. 

                                            
87 STOLLEIS, Michael. Op. Cit. p. 82 
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É curioso porque os fatores históricos que levam à necessidade de intervenção 

legal na questão social são derivados, em grande medida, das alterações oriundas da 

Guerra – crise interna de bens industrializados, alteração das necessidades dos 

países que importavam os produtos nacionais, incremento da industrialização, 

aumento da força das mobilizações dos trabalhadores, em grande medida diante das 

novas percepções de poder vistas na Revolução Russa de 1917, além das discussões 

ao redor das normas internacionais do trabalho constantes do  Tratado de Versalhes. 

E ainda que estejam visíveis os elementos do próprio momento histórico, aqui 

e ali nas fontes primárias jurídicas e legislativas brasileiras, ao se curvarem à 

inescapável necessidade de intervir nas relações entre capital e trabalho, legisladores, 

executivo e sociedade civil se voltaram aos tempos do final do século XIX na Europa. 

 

b) Welfare State alemão depois da Primeira Guerra Mundial: Weimar 

 

Entre os anos de 1917 e 1919, a Alemanha enfrentou um profundo impasse 

social, diante da Revolução Russa, do final da Guerra e das péssimas condições sócio 

econômicas do país. 

O ano de 1918 se iniciou com greves e com forte repressão policial, morte de 

muitos operários, e prisão de líderes dos representantes da esquerda mais radical – 

os espartakistas, grupo este que posteriormente se tornaria o Partido Comunista.88 

Quando ficou claro que a guerra estava perdida, houve reações diversas entre os 

alemães: entre os operários havia congratulação, com esperança de melhora de vida, 

enquanto que entre os demais grupos sociais em geral havia desgosto com a 

necessidade de capitulação e de negociar o ônus que seria assumido pelo país. 

Por este tempo, havia no parlamento alemão um número elevado de 

representantes do partido social democrata e dos independentes, um grupo dissidente 

do primeiro, tendo ficado em minoria as demais forças políticas de centro e de direita.  

                                            
88 RICHARD, Lionel. A república de Weimar (1919-1933). São Paulo: Cia das Letras: Círculo do Livro, 
1988. Nesta obra, muito referenciada, o autor faz uma síntese da vida cotidiana durante os anos 
republicanos do entre guerras, não apenas referindo-se aos impasses políticos e sociais como também 
explicando o modo de vida alemão durante o período, as referências culturais e artísticas, o que permite 
uma visão aberta e contextualizada.  
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Em novembro de 1918, iniciou-se um processo contestatório na marinha89 que 

levou a formação dos Conselhos de Operários e Soldados90, de forma improvisada, 

porém com grande poder de disseminação com fortes influências socialistas e 

comunistas. Este movimento auxiliou a queda do Império, e teria impulsionado a 

formação do sistema constitucional parlamentar alemão.91 

Segundo propõe Isabel Loureiro, os Conselhos teriam tido força política para 

levar a formação de um novo sistema político na Alemanha, em face dos receios das 

elites e do partido social democrata, então majoritário, de uma revolução. Mas sua 

descontinuidade teria sido responsável pelo falimento da democracia na República de 

Weimar, já que, para a autora, a manutenção dos referidos conselhos teria permitido 

uma “democracia radical” que poderia conter a “modernização conservadora” que se 

construíra desde os finais do século XIX naquele país.92 

Este entendimento se baseia no fato de que em tais conselhos, mantida a 

idealização originária de dar a eles poderes políticos na esfera legislativa e executiva, 

                                            
89 Segundo Eric Weitz, naquela altura a negociação entre Alemanha e Estados Unidos por um 
armistício, embora feita discretamente pelo governo, era conhecida na sociedade. A armada alemã não 
fora especialmente vitoriosa em suas ações, em grande medida por causa do bloqueio imposto pelos 
britânicos. Repentinamente, em novembro, os marinheiros recebem ordens para partirem, o que 
pareceu ao baixo escalão incompreensível. Convém mencionar que havia uma forte distinção social 
entre marujos e oficiais, e além da diferença das rações recebidas, os primeiros estavam sujeitos a um 
severo sistema disciplinar. A intenção dos oficiais era colocar fim a tentativa de acordo para o armistício, 
inspirados pela máxima de que mais valia morrer lutando que viver na vergonha de não ter lutado. Os 
marinheiros se recusaram a participar deste ataque à armada britânica, e este foi o estopim do processo 
que colocaria fim ao imperialismo na Alemanha. cf. WEITZ, Eric D. La Alemania de Weimar: presagio 
y tragédia. Madrid: Turner Publicaciones, 2009, p. 29. 
90 Weitz atribui aos marinheiros a instauração dos Conselhos, instituições democráticas de participação 
da população trabalhadora e militar de baixa patente. “Os Comitês haviam aparecido durante as 
revoluções russas de e1905 e 1917como órgãos de expressão popular. Na tentativa de encontrar novas 
formas de representação política em uma época de industrialização galopante e guerra mundial, em 
um momento em que trabalhadores, soldados e marinheiros de toda a Europa passaram a 
desempenhar o papel de atores políticos decisivos, estes comitês se erigiram em símbolos para os que 
tinham que suportar situações mais que precárias. [...] Foi um movimento confuso e caótico, com 
intenções políticas incipientes, mas por todas as partes se estendia uma forma popular de democracia, 
que permitia uma participação política muito mais ampla e preocupada com assuntos de todos os tipos, 
como nunca havia existido antes na Alemanha” WEITZ, Eric D. Op. Cit. p. 30.  
91 Rosa Luxemburgo, inclusive, afirmou em seu discurso de fundação do Partido Comunista de 31 de 
dezembro de 1918 que os processos contestatórios daquele novembro visavam majoritariamente o 
“afundamento do imperialismo existente [...] colosso em pés de barro, interiormente apodrecido” e que, 
assim que o imperialismo fora derrubado, o movimento pareceu ficar desprovido de razão, “caótico, 
sem plano de batalha, pouco consciente.” LUXEMBURGO, Rosa. La liga espartakus: dossier sobre la 
revolución alemana 11918-1919. Barcelona: Editorial Anagrama, 1976, p. 49. 
92 LOUREIRO, Isabel. Os conselhos na revolução alemã de 1918/19. Crítica Marxista, v. 23, 2006, p. 
97-110. Disponível em < 
https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/artigo130artigoa.pdf>,  acessado   em 
01.07.2018. 



61 

estaria a verdadeira democracia participativa, ao invés da democracia representativa, 

dominada pelos mesmos interesses econômicos. 

No entanto, sem desdenhar da tese levantada pela autora e pela doutrina e 

pesquisa em que se baseia, quer parecer que tais Conselhos não teriam tido 

condições de sobrevivência dentro da Alemanha de então, ainda que tivessem se 

mantido atuantes e organizados para fazerem frente às resistências das forças 

políticas de então.93 

A autora sustenta que a hipótese de uma revolução socialista estava 

descartada na Alemanha na virada do ano de 1918 para 1919, sendo defendida 

apenas pela esquerda mais extremada que formaria o Partido Comunista. Nem 

mesmo os Conselhos, segundo suas pesquisas, teriam interesse em ver tal revolução 

no país. O medo do socialismo nos moldes soviéticos teria sido muito mais um 

instrumento ideológico nas mãos dos que desejavam a manutenção do status quo. 

Sem dúvida, a situação alemã era muito diversa da vivida na experiência russa 

em 1917, em especial porque a modernização, ainda que conservadora, já tivera 

tempo de alterar significativamente o modo de vida dos cidadãos, como já se discutiu 

anteriormente neste trabalho. E tais modificações implicaram em mudanças não 

apenas no dia a dia das experiências, mas também das mentalidades, dos anseios e 

das estruturas sociais ambicionadas e admitidas.  

Mesmo assim, a Revolução Russa causara um impacto significativo em todos 

os países ocidentais, mesmo aqueles em que a modernização ainda era uma 

semente, como nos países latino-americanos, tão distantes daqueles processos 

contestatórios.94 Observar, com grande distanciamento histórico, que a instauração 

                                            
93 De fato, em algumas regiões alemãs, antigos reinos no tempo imperial, chegaram a constituir 
governos locais dentro da estrutura dos conselhos, como se viu em Estrasburgo em que um conselho 
tomou o Palácio da Justiça e convocou eleições para um conselho central. O caso mais marcante, pela 
extensão territorial, foi o da Baviera, em que igualmente os independentes instauraram a República 
Livre da Baviera, declarando-se autônomo do poder central de Berlim. De todo modo, em que pesem 
estes exemplos de inicial sucesso, na maior parte do território o que se viu foi a adesão ao partido 
socialdemocrata, que defendia a constituinte. Nenhum dos casos acima citados resistiram a forte 
repressão de que se serviu o governo para debelar os resistentes. Cf. RICHARD, Lionel. Op. Cit.  
94 Ainda que tal tema tenha sido abordado no capítulo seguinte, convém referir que aqui mesmo, no 
Brasil, em 1917 eclodiu uma greve de proporções amplas, dita primeira greve geral do país, já que 
alcançou quase todos os poucos centros urbanos de então. A percepção de ganho de poder, ainda que 
não tenha sido articulada politicamente naquele momento, alcançou inclusive trabalhadores urbanos 
brasileiros, durante a guerra, período de dificuldades de circulação de informações. Em 1918 haveria 
uma tentativa de revolução proletária, também frutos dos ventos revolucionários russos, debelada pelo 
governo.   



62 

de uma revolução socialista ou comunista na Alemanha era muito improvável 

desconsidera a vivência daqueles dias de surpresa com a Revolução Russa.  

Além disso, os soviéticos defendiam ideologicamente a internacionalização do 

comunismo, o que sustentava o pavor coletivo dos líderes políticos ocidentais de que 

também em seus territórios o mesmo fenômeno se repetisse. Este receio não pode 

igualmente ser desconsiderado, naquele momento, naquele país, em que as ideias 

socialistas tiveram tanta repercussão e no qual as condições sociais de penúria da 

classe mais pobre poderiam servir de pólvora de iminente explosão. Repentinamente, 

a classe trabalhadora adquirira outro status, e as formas de restabelecer a ordem e 

reordenar as relações foram diversificadas. 

Importa então pensar sobre a formação dos Conselhos derivados dos levantes 

do início de novembro de 1918, que causava divergências entre os sociais-

democratas, independentes e os espartakistas: os primeiros, depois acompanhados 

pelos independentes, pediriam a dissolução dos conselhos e chamamento de uma 

assembleia constituinte, que permitisse a construção legal de um estado democrático. 

Receavam não apenas a radicalização, a incapacidade de controle destes órgãos 

como também a resistência das demais forças políticas, levando o país a uma guerra 

civil.  Os spartakistas, diversamente, viam nos conselhos a realização da democracia 

radical, em que o povo decidiria e atuaria politicamente sem o sistema 

representativo.95  

As divergências se mantiveram no período entre novembro de 191896 e maio 

de 1919 e foi marcado por confrontos sangrentos. Em diversas cidades este confronto 

adquiriu contornos de guerra civil, sendo mortos muitos cidadãos. Ao final, usando de 

instrumentos policiais repressores e de uma narrativa que equiparava os radicais a 

anarquistas violentos, os majoritários, que se haviam feito governantes até o resultado 

da constituinte, debelaram a dissidência, e já em janeiro de 1919, quando a situação 

fora controlada em Berlim, realizaram-se as eleições.97  

                                            
95 RAMOS FILHO, Wilson. As esquerdas e as crises capitalistas: repensando Weimar. in Crítica 
Jurídica: Revista Latinoamericana de Política, Filosofia y Derecho. Universidad Autonoma de Mexico. 
Nº 28. Jul/dic 2009. p. 129 a 155.  RICHARD, Lionel. Op. Cit.; LOUREIRO, Isabel. Op. Cit.  
96 No dia 9 de novembro de 1918 Scheidemann proclamou a república ao mesmo tempo que o socialista 
radical Liebknecht proclamava a república socialista a partir do palácio real, invadido pelos apoiadores 
dos radicais. Ao final, ambas as vertentes socialistas se unem para garantir a formação de um regime 
democrático, embora tal união não tenha perdurado. WEITZ, Eric D., Op. Cit. p. 32  
97 No mesmo ato inaugural da Liga Espartakista, já mencionado, Rosa Luxemburgo trata deste 
processo discursivo que transformara aqueles que ela compreendia como defensores do verdadeiro 
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Calcula-se que 83% dos eleitores votaram, agora incluídas mulheres e jovens 

com 20 anos completos. Os majoritários confirmaram seu favoritismo, mas 

principalmente a confiança depositada pelo operariado, saindo com 38% dos votos. O 

que se observou com os resultados destas eleições foi o fim da revolução, sancionada 

pelo voto, e a vitória do sistema parlamentarista, já que nenhum partido tivera votos 

suficientes para governar sozinho, o que obrigou os majoritários a forjarem alianças 

com partidos mais à direita. Juntos, Zentrum, majoritários e democratas somavam 

75% dos votos, e sob esta coalisão se construiu o gabinete bem como foram definidas 

as diretrizes da Constituição.98  

As reuniões começaram em 06 de fevereiro na cidade de Weimar, mais calma, 

distante das convulsões que ainda se davam em diversas partes do país. Durante os 

próximos meses, os Deputados discutiram intensamente o projeto constitucional 

elaborado por Hugo Preuss99, professor de direito que, embora não fosse partidário 

da social democracia, era o jurista reconhecido como o que melhor poderia 

representar a formação do novo estado alemão. Em 11 de agosto de 1919 foi 

promulgada a Constituição que tornava a Alemanha um estado unitário, com 

características federativas, agora dividido em 17 regiões.  

Como afirma Bercovici, 

                                            
socialismo em anarquistas, contrários ao poder legítimo alcançado e exercido no parlamento. No 
mesmo mês de janeiro, Rosa seria assassinada justamente por liderar os espartakistas. Um dia antes 
de sua morte, publicou um texto refletindo sobre as perdas do começo de janeiro em Berlim, conflito 
que ficou conhecido como “semana sangrenta” ou “semana espartakista, no qual afirmava a 
necessidade de continuar defendendo a derrubada do capitalismo e a instituição de uma ditadura do 
proletariado, e buscava explicar as razões do insucesso dos dias anteriores, entre os quais incluía a 
falta de amadurecimento de parte importante dos componentes das classes mais baixas, além das 
forças policiais usadas de forma extremada. LUXEMBURGO, Rosa. Op. Cit.   
98 RICHARD, Lionel. Op. Cit.  
99 Preuss era um jurista liberal judeu, um dos mais brilhantes constitucionalistas da Alemanha daquela 
época. Foi chamado por Ebert para o trabalho de elaborar o anteprojeto constitucional, apresentando 
a primeira versão em 20 de janeiro de 1919 na gazeta oficial alemã. Este primeiro projeto inicia por 
tratar do Estado alemão, deixando os direitos fundamentais liberais para parte posterior. Para Preuss 
tal inversão era imprescindível para resolver o maior problema alemão: a supremacia da Prússia em 
relação aos outros estados alemães. Assim, propõe a fragmentação do território, mas especialmente 
do território prussiano, de modo a retirar dele a predominância de poder sobre os demais estados. 
Neste novo território idealizado por Preuss haveria estados de mediano território, pelo que seria 
reconfigurada a Alemanha, com junções de pequenos estados e partição da Prússia em oito estados, 
bem como a junção da Áustria ao território, considerada parte da Grande Alemanha. Contra tais ideias 
revoltaram-se não apenas os pequenos estados, mas também a Prússia e o Conselho de Paris, que 
temia a união da Áustria e da Alemanha, em face da recente guerra. Em face disso é que foi necessária 
a redação de um outro anteprojeto mais alinhado com os interesses representados no Reichstag. Cf. 
SCHULZE, Hagen. La Repubblica di Weimar: la Germania dal 1918 al 1933. Bologna: Società Editrice 
il Mulino, 2001.  
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[...] A Constituição de Weimar foi elaborada sem maiorias claras, em 
um contexto político cujo equilíbrio era precário e instável. Desta 
forma, não era uma Constituição homogênea, monolítica, mas uma 
expressão das relações entre as forças políticas em disputa em 1919. 
Neste contexto político, de acordo com Detlev Peukert, só seriam 
possíveis duas saídas: uma Constituição instrumento de governo, 
limitando-se a organizar os poderes de Estado, ou uma síntese de 
conteúdos concorrentes, dentro de um quadro de compromisso 
pluralista. 100 
 

Independentemente das significativas mudanças constitucionais, fato é que, 

com a situação econômica e social do pós-guerra, os sistemas de proteção social 

anteriormente existentes não eram mais suficientes. “Seis milhões de soldados e mais 

de 3 milhões de sobreviventes dependentes e veteranos incapacitados precisavam 

ser integrados.”101  

Além disso, muitos que haviam formado a classe média nos anos promissores 

que antecederam a guerra, e consideravam-se pertencentes a outro grupo social, 

viram-se igualmente desempregados e necessitados, como boa parte dos operários.  

Do ponto de vista das estruturas institucionais, no entanto, a República herdara 

do Império tanto um sistema legal e as instituições, embora afetados pela nova 

constituição, mas também um funcionarismo público tido por exemplar.102 As 

estruturas sediadas nas comunidades locais estavam mantidas,  e eram estas as 

frentes de atuação da maior parte das ações de cuidado e bem estar pela proximidade 

com os problemas. E embora os sistemas de seguridade social já existentes 

estivessem com recursos muito diminuídos, estavam institucionalmente intactos.  

Ao mesmo tempo, a nova constituição deu ao Reich a autoridade legislativa 

quanto às políticas de bem-estar, como se vê especialmente nos artigos 7º e 9º, logo 

na fixação das funções do Reich. Além disso, na sua segunda parte – a mais polêmica 

– inaugurou especificações que ditavam princípios para as políticas sociais, além de 

fixar princípios e competências quanto à interferência na ordem econômica.  

                                            
100 BERCOVICI, Gilberto. Constituição e estado de exceção permanente: atualidade de Weimar. Rio 
de Janeiro: Azougue Editorial, 2004, p. 26.  
101 STOLLEIS, Michael. Op. Cit. p. 98  
102 Esta referência do funcionarismo como exemplar está diretamente ligada ao tema deste parágrafo, 
que trata das estruturas de welfare existentes, e portanto dos serviços e da burocracia implantada, em 
que estes funcionários conheciam bem suas funções e o próprio sistema. Ou seja, em que pese a 
guerra, mesmo o funcionarismo estava intacto em suas habilidades. Esta reserva é especialmente 
importante sob pena de se confundir sua proficiência com sua posição política, já que foram resistentes 
à nova constituição e suas tendências de ampliação dos poderes do Estado na esfera econômica e 
social, servindo para engrossar as fileiras dos que não receberam as propostas de Weimar com bons 
olhos. Cf. RICHARD, Lionel. Op. Cit.  
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Stolleis103 defende que o final da guerra e a inflação guiaram as políticas 

sociais, que não mais visavam especificamente os trabalhadores industriais, já que a 

situação econômica e social se deteriorara a tal ponto de modo a ser necessário criar 

um sistema abrangente, caminhando na direção de fazer emergir um sistema nacional 

de seguridade.  

Logo, ainda que o modelo bismarckiano não ambicionasse democratizar 

socialmente o país, como desejava a Constituição de 1919, os benefícios e direitos já 

garantidos, uma vez incorporados, tornaram-se parte das expectativas sociais, e – 

dentro da perspectiva de Ewald – adveio uma nova forma de organizar socialmente 

os problemas da modernidade. 

Nos anos imediatamente seguintes ao fim da guerra houve uma estagnação no 

número de trabalhadores industriais ao mesmo tempo que o número dos necessitados 

sociais aumentou, e se deu uma transição para uma sociedade de massas mais 

complexa, havendo muito mais camadas e diferenciações de trabalho, e visões de si 

mesmo dentro desta sociedade industrial moderna.  

Quem possuía um trabalho estava em posição relativamente estável, com os 

direitos sociais existentes, enquanto que os desempregados rapidamente se viam em 

condições cada vez piores – miséria e necessidade.  

Para Stolleis104, teria sido a admissão de novos cidadãos políticos a pressionar 

para que o sistema de seguridade desenvolvesse capacidade maior de equalização. 

Ex veteranos, ex membros da classe média, empregados, todos viam no sistema de 

concessão de benefícios de assistência um estigma, que advinha de tempos 

anteriores inclusive à modernização e industrialização, com as antigas leis dos pobres.  

Mas este nivelamento inferiorizante causou amarguras significativas, 

aumentando as instabilidades e a percepção de que o sistema vigente não era 

suficiente para garantir as condições desejáveis, ainda que a constituição e as leis 

parecessem apontar para melhor distribuição de renda.  

Weimar implicara na primeira constituição econômica105 e previra, entre outros 

tantos pontos inovadores, em seu artigo 153 que “a propriedade obriga”, 

                                            
103 STOLLEIS, Michael. Op. Cit. p. 99 
104  STOLLEIS, Michael. Op. Cit. p. 99 e ss. 
105 Como bem afirma Bercovici, pode se dizer que esta foi uma constituição econômica não porque é a 
“constituição da economia” mas porque se volta para os espaços de atuação do Estado na seara 
econômica, instituindo suas tarefas bem como estabelecendo objetivos econômicos, delineando assim 
“a expressão do econômico no plano político” dentro de um texto juridicamente fundante. Cf. 
BERCOVICI, Gilberto. Op. Cit. p. 39 e ss.   
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estabelecendo que embora o direito de propriedade privada estivesse garantido, o uso 

da propriedade deveria considerar o bem comum, além de outras estipulações nos 

artigos seguintes quanto aos limites sociais da propriedade fundiária e empresarial. 

Sucede que, diferentemente do idealizado, a diminuição da desigualdade não 

causa apenas satisfação para o corpo social, mas adversamente causa o senso de 

perda de benefícios arduamente conquistados, em especial entre a dita classe média, 

seja ela real economicamente ou apenas uma quimera, como a que parece ter se 

formado na Alemanha anterior à primeira guerra. 

A percepção de pertencimento a um outro meio social se dava, como se 

percebe, não pela renda especificamente, mas pela posição laboral, pelo tipo de 

trabalho desempenhado, pela aparência da vida vivida, inclusive nas associações e 

recreações, além das prioridades no gasto do salário.106 

Houve assim um esforço de ampliar as ações de bem-estar social, ao mesmo 

tempo em que se buscava atender a diversificação exigida pela complexização da 

sociedade. Mas como reforça Stolleis107, isto não se deu por meio da criação de um 

sistema rígido, já que o Reich regulava o que podia ser regulado com a moldura do 

que era possível política e financeiramente, com formas organizacionais pragmáticas, 

daí surgindo uma grande diversidade de tipos de Welfare, com diferenças nas 

modalidades financeiras e administrativas, com benefícios diferentes.  

Neste momento, as divergências políticas sobre a Constituição republicana 

eram publicamente discutidas tanto por políticos como por juristas, que com suas 

análises interpretativas serviam aos interesses das frentes representativas dos 

partidos, majoritariamente conservadores. A discussão que se travou sobre a segunda 

parte da constituição partiu da divergência quanto ao “alcance, limites e 

possibilidades” do texto, tratado por parte dos intérpretes como carente de 

determinações obrigacionais, tendo caráter de constituição programática.108  

                                            
106 Lionel Richard, ao analisar a forma de vida, gastos e ganhos de operários e de empregados  
especialmente nos anos de maior crise, viu que enquanto os primeiros centravam seus gastos nos bens 
de primeira necessidade, as únicas que parcamente supriam, os empregados -  especialmente os que 
viviam nas grandes cidades em que os signos de consumo das classes mais abastadas era visível nas 
vitrines - embora muitas vezes partilhassem dos mesmos conjuntos habitacionais, dedicavam-se a 
certos sinais aparentes de cuidado consigo e com o lar, por meio de bibelôs, muita lixívia, e talvez a 
troca de refeições por roupas menos indicativas de seu insignificante rendimento. Cf. capítulo VII, Op. 
Cit.  
107 STOLLEIS, Michael. Op. Cit. p. 101 e ss.  
108 BERCOVICI, Gilberto. Op. Cit. p. 27  
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Ao mesmo tempo, crescia o espaço político das ideias ultraconservadoras do 

partido nacional-socialista. E dando suporte hermenêutico constitucional à esta 

corrente não democrática esteve Carl Schmitt, o expoente mais influente da crítica à 

constituição de 1919, que considerava os direitos fundamentais contraditórios: em 

parte liberais, em parte socialistas, a garantia dos últimos só seria possível 

atropelando-se os primeiros. Para ele, era desejável a extração de ambos, incluindo-

se elementos que levassem à “homogeneização política” do povo alemão. 109  

Como resume Bercovici,110  a social democracia, cuja origem era o marxismo, 

redesenhou teoricamente suas propostas político-econômicas após a guerra. 

Consideravam ser inegável que a entrada da classe operária no cenário político 

implicava na reordenação político-institucional, mas que o almejado socialismo não 

seria conquistado de forma revolucionária, mas sim por meio do Estado Democrático, 

palco das lutas de classe, e uma vez que se obtivesse o controle político do Estado, 

viriam intervenções na economia com o fito de paulatinamente quebrar os 

condicionantes do capitalismo, levando a estatização da economia.  

Mesmo com o recrudescimento das resistências à emancipação econômico-

social prevista na Constituição de 1919, em 1923 o Reich mantinha o direito de legislar 

organizacionalmente sobre o sistema de seguridade.  A “Lei do Reich sobre a 

responsabilidade de provir assistência para o bem-estar social” foi de grande 

importância para melhor organizar o sistema de provisão de bem-estar, em que se 

tratou de ajustar contribuições e benefícios de seguridade social, ampliar as horas de 

trabalho, reformar o sistema judicial e outras medidas de caráter financeiro:  

Assistência pública de bem-estar agora compreendia o seguinte: 
assistência social para os veteranos incapacitados e sobreviventes 
dependentes, assistência para os incapacitados e para empregados 
assalariados que não possuíam seguridade, assistência para os 
destinatários de pequenas pensões, assistência para os severamente 
incapacitados e aqueles seriamente prejudicados em suas habilidades 
para trabalhar por meio de contratos de trabalho, assistência para os 
menores necessitados, benefícios de maternidade, e – listado apenas 
por último – assistência aos pobres.111 

 

O conceito intelectual que baseava os princípios do welfare alemão era atender 

a pessoa necessitada, mas sem interferir ou impedir que cada indivíduo sustentasse 

                                            
109 BERCOVICI, Gilberto. Op. Cit. p. 32 e 22. 
110 BERCOVICI, Gilberto. Op. Cit. capítulo 2   
111 STOLLEIS, Michael. Op. Cit. p. 103 e 104.  
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a si mesmo e sua família, o que se considerava uma importante virtude. Da mesma 

maneira, o sistema não deveria ajudar de maneira uniforme, mas prover conforme as 

peculiaridades das emergências, dando espaço para ações não apenas estatais mas 

também de solidariedade social, conceitos “fortemente moldados pela tradição sócio-

política do catolicismo político.”112 

Como se vê, ainda que tenha havido uma significativa ruptura jurídica e 

institucional após a Primeira Guerra, prevaleciam ainda as mesmas bases que foram 

lentamente se formando, e que formularam a tipologia histórica alemã, composta pela 

ética do trabalho, a moral e a virtude do homem trabalhador, que entende a si mesmo 

como partícipe da construção nacional. Não haveria espaços para os desinteressados 

no sustento próprio, sendo estimulados pelos atores sociais vários, inclusive a igreja, 

ou forçados ao trabalho, pelo próprio Estado.  

Neste sentido, o welfare durante o período de Weimar refletiu a República na 

medida em que os direitos e benefícios seguiam as divergências políticas entre o 

pensamento da socialdemocracia, conforme a Constituição, e a crescente força dos 

partidos conservadores, que aparentemente se serviam das crises econômicas 

sucessivas para diminuir direitos e minar a constituição em suas previsões 

econômicas e sociais.  

Mesmo assim, uma vez que já havia, antes da República, institutos de proteção 

social, estas estruturas ampararam e permitiram avanços paulatinos, à medida que 

um Estado de bem-estar social vai sendo interiorizado como uma prerrogativa de 

cidadania. Este papel do Estado, de evitar que a sociedade se desestruture em 

conflitos, é resgatado após as insurreições de 1918 e 1919, graças a 

institucionalização político-partidária democrática dos trabalhadores, por meio do 

partido. 

Visualizado o quadro de seguridade durante a república de Weimar e suas 

crises sociais, políticas e econômicas e, considerando-se que para o objeto principal 

deste trabalho interessa o modelo alemão, que serviu como paradigma para as 

primeiras leis sociais brasileiras, não se entendeu necessário adentrar 

pormenorizadamente em cada uma das espécies de benefícios e modificações no 

período subsequente. 

                                            
112STOLLEIS, Michael. Op. Cit. p. 104  
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Mas importa referir que houve implementação de direitos e áreas 

especialmente criadas para o cuidado de sujeitos específicos, caso das políticas 

voltadas à infância e aquelas destinadas ao problema da falta de moradias. 

A seguridade social e a legislação trabalhista sofreram mudanças também no 

período de Weimar, em especial ao se pensar que, sob a república, os direitos sociais 

e trabalhistas ganhavam importância política, já que os trabalhadores somavam a 

maioria dos votantes. 

Havia algumas características que todos os vários ramos da 
seguridade social da República de Weimar compartilhavam: um 
elevado nível de legitimação democrática e uma mais intensiva 
dependência de políticos e partidos políticos [...]; a funcionalização da 
seguridade social lidando com as consequências da guerra, inflação, 
e crises econômicas globais; a expansão do círculo de segurados e de 
benefícios; [...] e, finalmente, o desenvolvimento interno de sistemas 
de proteção em uma entidade chamada ‘welfare state’.113 

 

Era então necessário disciplinar legalmente as relações de trabalho, mas de 

modo a permitir que esta disciplina fosse vista como integração cidadã.  Isto se via 

tanto nas esferas jurídicas e judiciais como nos contínuos programas educacionais 

patrocinados pelas organizações e sindicatos de trabalhadores, mas crescentemente 

também nas universidades. Nestas, chamava a atenção o enquadramento do novo 

conjunto normativo no direito público ou privado, discutindo-se a natureza das 

relações contratuais individuais e coletivas. Apareceram assim as primeiras análises 

do corpo legal e os primeiros manuais, o que demonstrava o estabelecimento de um 

novo objeto de estudo114.  

Desta forma, como já havia pensado Ewald, novas práticas seguiram as novas 

regras de juízo, fortalecendo-se no tempo uma regularidade normativa, que 

ultrapassava a lei positivada. Nesta direção seriam formadas também Cortes Laborais 

a partir de 1927, considerando-se as necessidades específicas desta nova área 

jurídica. 

Muito bem. Se até aqui foram gastas páginas apresentado a teoria do Welfare 

State mais relevante atualmente, e um detalhamento do tipo conservador ou 

ocupacional puro, sem deixar de lado as contribuições de dois juristas que analisam 

o tema sob a ótica da História do Direito, é necessário agora explicar os fios que ligam 

                                            
113 STOLLEIS, Michael. Op. Cit. p. 117 
114 Ibidem, p. 128  
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aquele modelo naquele período ao Brasil da Primeira República, mas especialmente 

à criação das primeiras normas sociais de proteção aos trabalhadores. 

Como se explicaria o estabelecimento de paralelos entre países que viviam 

experiências jurídicas tão diversas? O desenvolvimento industrial alemão estava em 

outro patamar, diante do planejamento e investimento direcional do Primeiro Reich, 

enquanto que no Brasil as fontes econômicas provinham da “vocação agrária” do país; 

e os efeitos da Grande Guerra nos dois países foram simplesmente incomparáveis. 

Primeiramente, a ausência do Estado nas relações contratuais de trabalho e 

nas consequências dos infortúnios advindos da vida de trabalho foi um pressuposto 

ideológico importante que precisaria ser flexionado no quartel final do século XIX em 

ambos os países, mesmo diante de modos de produção diferentes: se lá a mão de 

obra experimentara a saída do sistema feudal há mais tempo, aqui o sistema produtivo 

escravocrata já percebia e se prevenia para a utilização – e controle – da mão de obra 

livre, e em ambos os casos havia um império que sustentava parte destas transições. 

Ainda que não houvesse o que hoje se chama de globalização, as imbricações 

econômicas entre os países eram significativas (como se viu na reação alemã à 

dependência da industrialização inglesa). O Brasil, dedicado à exportação de produtos 

primários, dependia quase que exclusivamente da importação de bens 

industrializados, mesmo os bens de transformação primária, como tecidos, óleos, 

produtos de higiene, por exemplo.115 

Além disso, a tradição jurídica nacional requeria que as mudanças jurídicas – 

fossem processuais, legislativas, ou costumeiras – deveriam ser pautadas pelas 

experiências já amadurecidas dos países centrais, exemplos de modernidade, razão 

pela qual é tangível o espaço e valor que encontravam as doutrinas, conselhos, 

modelos e procedimentos jurídicos alienígenas nas discussões legislativas ou nas 

obras produzidas por juristas de antanho: era o instrumento argumentativo e retórico 

dominante de então. 

Sendo assim, os processos comparativos entre este ou aquele país central e o 

Brasil poderiam servir aos mais diversos interesses, por óbvio. A escolha deste ou 

daquele modelo jurídico a ser transplantado implicava na vitória de um discurso 

retórico que escondia a vitória dos interesses econômicos do momento. 

                                            
115 No capítulo que se segue, esta dependência e a relativa autonomia ganha quanto a parte destes 
produtos a partir da Guerra foi devidamente explicada. 
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Deste modo, ainda que pareça haver um abismo entre o modelo bismarckiano, 

seu contexto prévio e posterior, não se deseja a sobreposição paradigmática ou a 

transposição de um tipo ideal, mas que este modelo cumpra a função de um 

referencial teórico que dê suporte metodológico capaz de guiar a navegação na 

opacidade das narrativas e discursos político-jurídicos do Brasil na Primeira 

República. 
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2 POLÍTICA, ECONOMIA E A QUESTÃO SOCIAL NA PRIMEIRA 

REPÚBLICA 

 

Em 1889 Deodoro da Fonseca proclamou a República, segundo aprendem os 

alunos de história nas escolas brasileiras, e a República era o bem maior, significando 

um novo sistema político que afastava definitivamente o atraso do governo imperial, a 

submissão à casa real herdada de nossos colonizadores. 

No entanto, as pesquisas sobre o fim do Império e sobre o começo da 

República das últimas décadas narram aos insistentes estudiosos de história que nem 

o Império era necessariamente o símbolo do atraso, nem a defesa da República 

implicava obrigatoriamente o apregoar de modernidade iluminista dada à democracia 

e ampliação de direitos. 

A Primeira República pode ser o palco das grandes contradições discursivas, 

tanto entre os contemporâneos como na narrativa histórica: de defensores do 

republicanismo moderno à instauradores de um modelo oligárquico e retrógrado; 

tempo de exploradores da mão de obra tanto rural como urbana, em que se usava da 

força policial como meio de repressão às insurgências; ou mais importante período 

contestatório do passado, em que os trabalhadores puderam se auto organizar e 

reivindicar, apropriando-se de um espaço de cidadania antes impensado para os que 

não fossem donos do poder.116 

                                            
116 A historiografia aqui é muito farta na história econômica e social, o que representou um desafio 
imenso, além das fontes primárias dos mais diversos tipos, como periódicos, cartas, boletins. Entre os 
clássicos, vemos exemplificativamente Raymundo Faoro, em Os Donos do Poder a sustentar o atraso 
e submissão marcantes do período, mas ainda outras obras mais específicas que tratam destas 
mesmas subordinações, como aquelas de Edgard Carone, em especial A República Velha: instituições 
e classes sociais. Carone é tributário, por sua vez, de Victor Nunes Leal, cuja obra sobre o coronelismo 
do período é igualmente considerada um clássico na discussão do fenômeno político brasileiro 
especificamente identificado na República Velha. No que tange às divergentes opiniões sobre o papel 
dos trabalhadores, seus espaços ou subordinações, há estudos fartos apontando que a Primeira 
República teria vivenciado as primeiras experiências de construção cidadã a partir dos próprios 
operários, como defendem, entre outros, Fernando Teixeira da Silva, Cláudio H.M. Batalha, Sidney 
Chalhoub, em muitas de suas obras; mas também – e anteriormente – Evaristo de Moraes Filho – talvez 
um dos primeiros no pós trinta, Boris Fausto e Angela Maria Castro Gomes. Após estes autores, seus 
discípulos igualmente aprofundaram as discussões, fazendo recortes cada vez mais específicos ou 
escavando fontes antes inacessíveis ou se servindo de referenciais teóricos novos. Dentro do limite do 
objeto desta tese, as ideias dos autores referidos serão discutidas, com a ciência de que é outro o 
objeto desta tese. Em face da utilização de majoritárias fontes secundárias, tomou-se o cuidado de 
privilegiar pesquisas de cunho acadêmico-científico e, considerando sempre os referenciais teóricos 
específicos sobre formação de estados de bem-estar que emolduram esta investigação, forjaram-se as 
análises. Mesmo assim, as obras referidas ao longo deste capítulo merecem a atenção de leitores 
interessados no tema, em face de suas leituras das peculiaridades e idiossincrasias do período.  
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Poderia um mesmo tempo histórico ser todas estas coisas, aparentemente 

contraditórias entre si? Seriam mesmo contraditórias? Podem coexistir mundos 

igualmente diversificados, gerando realidades quase paralelas, em uma mesma 

sociedade? Ou as perspectivas de visão dos historiadores, e apenas elas, divergem 

sobre as realidades então vividas? 

Sobre o período em questão construíram-se diversas narrativas históricas, 

desde muito cedo. Logo que derrubado Washington Luís em 1930, iniciou-se uma 

nova narrativa, insistente, de que a república até então vivida fora um arremedo 

republicano, República Velha, um período encerrado, um passado inglório que se 

deixava para trás. Em 1937 esta narrativa seria definitivamente vencedora com o 

período autoritário chamado apropriadamente de Estado Novo.  

Dentro desta perspectiva, o período de quatro décadas anterior se resumiu às 

palavras-chave que são evocadas pelos estudantes ainda hoje quando questionados: 

coronelismo, voto de cabresto, política café com leite, em um reducionismo que nega 

uma história rica, convulsionada, que daria os primeiros passos – dentro do que 

importa a este recorte – na intervenção do Estado na esfera das relações laborais e 

previdenciárias, desenhando-se desde então um modelo que marcaria o futuro Direito 

do Trabalho e Direito Previdenciário. 

Os quarenta anos que se estenderam da proclamação da República à tomada 

de poder por Vargas em 1930 não foram anos comuns: neles o país viu mudanças 

profundas, teve que lidar com um fluxo de imigrantes que alterou o modo de ser do 

país nas áreas de maior concentração, e sentiu as influências da Primeira Guerra 

Mundial, inclusive a Revolução Russa.  

Em sua política econômica, a República que altivamente se proclamava liberal 

via o modelo em questão revelar suas fragilidades e problemas desde o século XIX, 

sendo duramente posto à prova no século XX. Na segunda metade do período, as 

greves no Brasil cresceram em quantidade e tamanho, as correntes teóricas que as 

suportavam também se diversificavam, ao mesmo tempo em que o sistema 

descentralizado de poder consolidado na política dos Governadores revelava cada 

vez mais as desigualdades entre Estados e regiões do país. 

Ainda que o estudo dos referenciais teóricos sobre a formação histórica do 

Welfare State, feito anteriormente, tenha coberto todo o período da Primeira 

República, particularmente no que respeita ao modelo alemão, em nossa história seria 

possível pensar os quarenta primeiros anos da república cindidos pela Primeira 
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Guerra em face de diversos fatores conjunturais internos e externos, sendo de maior 

relevância para o objeto desta pesquisa esta segunda parte, quando as leis sociais 

começam a surgir. 

Mesmo assim, tal período não pode ser tratado com exclusividade. O solo sob 

o qual foram cultivadas as novas sementes era o mesmo, ainda que revolvido por 

fatores antes não experimentados. Ou seja, os anos de mudança legislativa estão 

justamente na segunda metade do período, quando a imigração, urbanização e 

atividades fabris se interligaram gerando um outro tipo de trabalhador antes 

desconhecido na cultura político-jurídica nacional, ao mesmo tempo em que as 

necessidades dos Estados-membro e das elites econômicas pediam do governo 

central medidas nem sempre passíveis de harmonização.  

Todos estes fatores foram especialmente atingidos pela Primeira Guerra, e as 

mudanças econômicas daí provenientes, como a diminuição da exportação de café, e 

o redirecionamento da produção para gêneros essenciais, interessantes no momento 

do conflito; a impossibilidade de adquirir bens industrializados importados, gerando 

algum incremento da produção industrial brasileira.  

Por fim, mas de modo menos relevante, impera relembrar, como já se fez ao 

tratar-se da República de Weimar e sua legislação social, em 1917, com a Revolução 

Russa, houve uma guinada na compreensão das possibilidades das classes 

trabalhadoras, implicando tanto em conflitos como em novas estratégias para 

reorganizar o funcionamento das estruturas político-econômicas. 

Em todas estas frentes havia que lidar com as formas e costumes jurídicos, 

com o sistema constitucional e o modelo de Estado vigente. Enfim, para que o Brasil 

pudesse se reencontrar em meio às mudanças históricas internas e externas que 

ocorriam em paralelo às permanências, foi necessário repensar o Direito. 

 

2.1 MOLDE DO ESTADO LIBERAL NO BRASIL REPUBLICANO 

 

Os antecedentes e pressupostos históricos que conduziram à república no 

Brasil diferem tanto dos processos dos vizinhos latino-americanos como dos países 

centrais, cuja transição se deu em meio a lutas políticas e sociais, o que não implicou 

em um processo de menor qualidade, apenas diferenciando o movimento histórico 

nacional dos demais, demandando alguns esforços de compreensão que extrapolam 

o comparativo simplista. 
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Desta forma, convém demarcar alguns pontos importantes sobre o 

republicanismo que então se adotava, liberal, em que as teses predominantes eram 

conservadoras. Desejavam a manutenção do poder nas mãos dos letrados, 

esclarecidos e cultos, que justamente por sua cultura e saber, poderiam defender 

verdadeiramente os ideais liberais.117 Como disse Sérgio Buarque de Holanda, o 

republicanismo se parecia com a “velha opção liberal: cumpre que a reforma se faça 

para que a revolução não venha”.118 

Mesmo assim, uma vez proclamada a República, ainda no final do século XIX, 

século de grandes mudanças e transições em todo o mundo, aspirava-se e se 

defendia que o republicanismo era a saída de uma “ordem jurídica pré-moderna” em 

busca de um modelo de inspiração liberal, em um “projeto jurídico de pretensões 

modernizadoras.”119 

As pretensões do projeto jurídico enfrentavam os limites postos pela elite que 

agora exercia o poder: ainda que inicialmente nas mãos militares, por trás deles havia 

o Partido Republicano que, especialmente nas novas regiões cafeeiras do oeste 

paulista, havia se mobilizado de maneira significativa para afastar a monarquia do 

poder, propondo uma reforma descentralizadora.120  

Este republicanismo apoiava tão somente reformas institucionais, e pertencera 

por muito tempo, durante o Império, ao mesmo grupo que se furtara de tratar da 

                                            
117 LYNCH, Christian Edward Cyrill. Da monarquia à oligarquia: História institucional e pensamento 
político brasileiro (1822 – 1930). Alameda Casa Editorial. 1 ed. São Paulo – SP, 2014. 
118 HOLANDA, Sergio Buarque de. O Brasil Monárquico, do Império à República. Coleção História 
Geral da Civilização Brasileira, Tomo II, livro 5. São Paulo, Difel, 1985, p. 258.  
119 FONSECA, Ricardo Marcelo; SEELAENDER, Airton Cerqueira Leite. Prefácio. In: FONSECA, 
Ricardo Marcelo; SEELAENDER, Airton Cerqueira Leite (orgs.). História do direito em perspectiva: 
do antigo regime à modernidade. Curitiba: Juruá, 2008, p. 9 
120  A cidade de Campinas, principal núcleo centralizador e representativo dos cafeicultores do oeste 
paulista, foi um importante berço de republicanos, entre os quais Jorge Miranda de Cerqueira Leite e 
Manoel Ferraz de Campos Sales, ambos já na política estadual, mas também o bacharel Francisco 
Quirino dos Santos e Francisco Glycério de Cerqueira Leite. Já em 1869 fundava-se na cidade um 
órgão de imprensa representativo do partido, Gazeta de Campinas. Em meados do século XIX, quando 
o cultivo do café no Vale do Paraíba dava sinais descendentes, com os cafezais antigos e pouco 
produtivos, sem espaço para ampliação da área de plantio, a região do oeste paulista havia se tornado 
a mais importante do Estado, tendo chegado, em algum momento, a ser maior que a capital atual, São 
Paulo. Em Campinas o sistema ferroviário desenvolveu-se com rapidez, e a cidade se tornou um 
importante entroncamento das redes de toda a zona produtiva, dali partindo para Santos. Os grandes 
proprietários de terra da região possuíam relações próximas e de parentesco, e o bacharelismo se fazia 
claro. Na cidade, diferentemente do que ocorrera na maior parte do país, a formação do Partido 
Republicano vira resultados mais consistentes, obtendo maior penetração no território, havendo uma 
imbricada relação entre os membros das elites oligárquicas representantes do café. Cf. GALDINO, 
Antonio Carlos. Campinas, uma cidade republicana: política e eleições no oeste paulista (1870-
1889). Tese de doutoramento em História no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, 
2016. 
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“questão servil” – nomenclatura enviesada de que se serviam à época para tratar do 

fim da escravidão no país. A interpretação teórica liberal predominante entre eles 

defendia que a pobreza se associava à incapacidade moral, pela qual os que se 

encontravam nesta situação não deveriam ser protegidos pelo Estado, sob pena de 

haver indevida intervenção na natural competitividade humana. 121  

Como se percebe, este referencial teórico dava suporte à política imigratória 

que já vinha sendo sustentada pelos paulistas122 e se desenhando em práticas e 

medidas legais nas quais se discutia a necessidade do branqueamento nacional, ao 

mesmo tempo em que se argumentava sobre a condição naturalmente predisposta ao 

trabalho remunerado dos europeus, enquanto que aos negros cabia a pecha de 

preguiçosos.123 O liberalismo dos republicanos sustentava teoricamente as mudanças 

em curso no modo de produção do país. 

Como já dizia Emília Viotti da Costa: 

O liberalismo brasileiro, no entanto, só pode ser entendido com 
referência à realidade brasileira. Os liberais brasileiros importaram 
princípios e fórmulas políticas, mas as ajustaram às suas próprias 
necessidades. Considerando-se que as mesmas palavras podem ter 
significados diferentes em contextos distintos, devemos ir além de 
uma análise formal do discurso liberal e relacionar a retórica com a 
prática liberal, de modo que possamos definir a especificidade do 
liberalismo brasileiro.124  

 

Ainda que a autora teça tais considerações ao referir-se ao modelo liberal 

discutido e defendido ainda no Império, fato é que este foi o modelo gestado entre os 

membros dos diversos Partidos Republicanos das províncias. Aliás, na passagem 

para a república houve uma tendência de consolidação de um discurso liberal 

                                            
121 LYNCH, Christian E. C. Op. Cit. p. 88 
122 Somente em 1887 entraram na província de São Paulo mais de 37.000 imigrantes, devido a políticas 
empregadas ostensivamente pelo Presidente da Província, o Visconde de Parnaíba. Pouco a pouco os 
fazendeiros paulistas, muito assustados com as fugas sistemáticas de escravos na região campineira, 
vinham fazendo manumissões condicionais e contratando imigrantes. GALDINO, Antonio Carlos. Op. 
Cit.  
123 Neste sentido caminharam as discussões legislativas, como se vê no relatório apresentado ao 
Senado em 1877, de Nicolao Joaquim Moreira. MOREIRA, Nicolao Joaquim. Relatório sobre a 
Immigração nos Estados-Unidos da America. Rio de Janeiro: Typ. Nacional, 1877. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/222263>. Acesso em 28 ago. 2017. Para aprofundamento 
do tema, necessário referir a produção acadêmica de Giralda Seyferth, antropóloga, professora do 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional/UFRJ, falecida em 2017, 
cujos estudos sobre imigração e identidade étnica são referências inarredáveis.  
124 COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República: momentos decisivos. 8ª ed. revista e 
ampliada. São Paulo: Fundação Ed. Unesp, 2007, p. 134.  
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conservador, que serviu para afastar defensores da monarquia, que viam em sua 

preservação a possibilidade de um sistema garantidor da emancipação mais inclusiva. 

Para tal fim, eram necessários outros corolários além da liberdade produtiva, 

da soberania popular, da força da lei a subjugar especialmente o Estado, processo 

este que dependia da teoria da divisão de poderes, todos eles abaixo da norma e 

fiscalizados. 

Como afirma Bercovici, este Estado seria “entendido de modo unilateral, como 

um ente suprassocial, não havendo qualquer espaço para a compreensão da 

historicidade, do conflito, das disputas sociais e da viabilidade real das 

recomendações de política econômica.”125 

Sucede que no Brasil, durante a República como um todo, viam-se 

impedimentos fáticos mas igualmente político-jurídicos126 que desde sempre 

implicaram no nominado liberalismo à brasileira, mesmo que sem casa imperial e feita 

à abolição.  

Dito de outro modo, o modelo liberal passaria pelo processo de adequação à 

realidade nacional, sem os processos econômicos habitualmente associados a ele. 

Em face disso, foi possível afastar mudanças nas ordens jurídico-política e jurídico-

econômica ocorridas em outros países, como visto na primeira parte deste trabalho.127 

Antes, a república federalista desenhada constitucionalmente e desejada pelos 

republicanos implicaria em acréscimo de poder político para os senhores locais, que 

assim criariam uma barreira ao redor dos trabalhadores sob seus domínios. A riqueza 

do Brasil era agrária e defendia-se tenazmente a manutenção deste status de país 

fazenda. 

Desta forma, não se havia traçado para a república um plano de 

desenvolvimento econômico e industrial, como o fora idealizado e realizado na 

Alemanha ao final do século XIX. Não havia assim interesse em um capitalismo 

                                            
125 BERCOVICI, Gilberto. Política econômica e direito econômico. In Pensar, Fortaleza, v. 16, n. 2, p. 
562-588, jul./dez/ 2011, p. 564  
126 Importa frisar, ainda uma vez, que o jurídico histórico não pode se restringir a tão entronizada visão 
de que o direito e a lei são sinônimos, ou que as fontes jurídicas se esgotam no sistema judicial, nem 
mesmo no exercício dos três poderes. Tanto hoje como então, o direito transcende ao judicial ou 
legislativo, e também se dá nas entranhas dos acordos, velados ou explícitos, que levam à adoção de 
práticas comuns, formas de administração da justiça e papeis dos poderes, elementos presentes nas 
decisões, e na cultura jurídica circundante. Cf., por todos, HESPANHA, António Manuel. Cultura 
jurídica europeia: síntese de um milênio.  Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. 
127 “Para a maioria [da elite no poder], no entanto, as ideias liberais eram armas ideológicas com que 
pretendiam alcançar metas políticas e econômicas específicas”. COSTA, Emília Viotti da. Op. Cit. p. 
136. 
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industrial, pelo que não se veriam alterações nos sistemas de proteção social, e todas 

as consequências derivadas da vida cotidiana – como acidentes, doenças, 

incapacidades, velhice e morte – seguiriam compreendidas como infortúnios ou fatos 

da vida. 

Estas contradições implicaram em uma república importada, de empréstimo, 

como já denunciava Euclides da Cunha: 

Vivendo quatrocentos anos no litoral vastíssimo, em que palejam 
reflexos da vida civilizada, tivemos de improviso, como herança 
inesperada, a República. Ascendemos, de chofre, arrebatados na 
caudal dos ideais modernos, deixando na penumbra secular em que 
jazem, no âmago do país, um terço da nossa gente. Iludidos por uma 
civilização de empréstimo; respigando, em faina cega de copistas, 
tudo o que de melhor existe nos códigos orgânicos de outras nações, 
tornamos, revolucionariamente, fugindo ao transigir mais ligeiro com 
as exigências da nossa própria nacionalidade, mais fundo o contraste 
entre o nosso modo de viver e o daqueles rudes patrícios mais 
estrangeiros nesta terra do que os imigrantes da Europa.128 

 

A constituição de 1891 viria modular este republicanismo federativo arquitetado 

segundo modelos exógenos, mas que atendiam aos interesses dos fazendeiros que 

dominavam a economia das diversas regiões do país: fosse o cacau da Bahia, a 

borracha das terras amazônicas, ou o café do oeste paulista.  

Entre os artífices da constituição republicana, Rui Barbosa tentara encontrar 

um ponto de equilíbrio dentro desse ambiente de transição. Deste modo, resguardara 

na Constituição a esperança “de que as derivas autoritárias do governo ou do 

Congresso fossem coibidas pelo Judiciário”,129 aparentemente compreendido como 

fiel da balança pelo jurista. O que se viu, no entanto, foi a colonização de todos os 

poderes republicanos a partir do estabelecimento da Política dos Governadores, pacto 

político que garantiu os situacionismos estaduais130, que vetou o pluralismo político e 

reservou legislativos governistas, garantindo a governabilidade para o Presidente. 

                                            
128 CUNHA, Euclides da. Os Sertões. Versão digital em domínio público  Disponível em 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000091.pdf#page=1&zoom=auto,-107,842 > 
Acessado em 20.03.2018.  
129 LYNCH, Christian. Op. Cit. p. 222  
130 O acordo implicava em aparência de democracia, já que os governos estaduais eram eleitos, e o 
governo federal não se imiscuía nestes resultados, de modo a garantir apoio e mesmo a proeminência 
nas escolhas para o cargo executivo federal. A este acordo político, juntava-se também o domínio 
exercido sobre o legislativo e sobre o judiciário, ambos diretamente conduzidos pelas escolhas 
estaduais – que por sua vez nasciam da base oligárquica dos coronéis, que conduziam os eleitores ao 
voto. Havia assim, aparentemente, republicanismo. Mas as práticas eram adaptadas para que o 
sistema continuasse baseado na patronagem e no clientelismo, preservando e incentivando o domínio 
oligárquico. Para a compreensão do sistema em si, imprescindível a leitura de Victor Nunes Leal e seu 
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A Política dos Governadores adequou-se à perfeição ao desejo do 

republicanismo, para o qual o Estado brasileiro deveria ser conservadoramente liberal, 

afastando-se da atuação econômica e social do país, abraçando o federalismo e a 

divisão entre Igreja e Estado, mas especialmente deixando livres os estados para 

organização de suas políticas econômicas, o que certamente foi mais favorável aos 

estados exportadores, em especial à São Paulo. 

O federalismo deu aos estados a possibilidade de governar, legislar, gerir a 

economia. São Paulo - estado que durante o período se tornaria definitivamente o 

mais rico e mais relevante economicamente no país - iniciara, como já mencionado, o 

processo de imigração de mão de obra livre ainda antes do fim do Império e da 

abolição.  

Com as garantias dadas pela estrutura jurídico-política descentralizada, 

investiria de forma sistemática no processo de imigração de europeus, posteriormente 

incentivaria a instalação de operações fabris na sua capital, garantindo a inversão de 

capital advindo do café em indústrias primárias em seu território, de modo a se 

produzir aqui os produtos necessários básicos ao consumo interno dos novos 

trabalhadores remunerados.  

Além disso, com o passar do tempo, com o incremento quantitativo de fábricas, 

e consequentemente de operários e empregados, este estado organizaria o primeiro 

órgão de estado inteiramente voltado para a questão servil, e de sua assembleia 

viriam as primeiras normas regulamentadoras das relações sociais, além de ter 

posteriormente comprado quase todas as linhas ferroviárias operantes no estado, 

antes em mãos estrangeiras131. Pela fresta era possível entrever como a ideologia 

liberal, importada, seria cada vez mais dissociada das políticas econômicas nacionais.  

                                            
clássico trabalho intitulado Coronelismo, Enxada e Voto, obra publicada originalmente em 1948, bem 
como a obra bem mais recente, de Andrei Koerner, Judiciário e cidadania na constituição da República 
brasileira – conferir dados, que analisa os reflexos judiciais do referido acordo político. LEAL, Victor 
Nunes. Coronelismo, Enxada e Voto: o município e o regime representativo no Brasil. 7ª ed., São 
Paulo: Cia. das Letras, 2012. KOERNER, Andrei. Judiciário e cidadania na constituição da 
República brasileira (1841-1920). 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2010. 
131 TOPIK, Steven.  A presença do Estado na Economia Política do Brasil: de 1889 a 1930. Rio de 
Janeiro: Record, 1987. Segundo o autor - cuja obra em tela é essencial para compreender o papel do 
Estado no período em análise, face ao minucioso levantamento de dados que efetivou - a política 
econômica era dual, já que houve uma forte presença do Estado nos mais diversos setores. No caso 
das ferrovias, também o governo federal comprou boa parte delas das mãos estrangeiras, mas os 
paulistas tomaram a frente no processo de estatização daquelas linhas em seu território, ainda que a 
administração das redes tenha muitas vezes sido feita por empresas estrangeiras, em ambos os entes 
da federação. 



80 

Na verdade, retomando o ideário conservador entronado discursivamente pelos 

republicanos, de não intervenção nas áreas econômicas, este não foi mais do que 

isso: um sistema discursivo que visava especificamente manter o controle sobre o 

poder federal, impedindo-o de interferir economicamente, em especial regulando as 

questões sociais de forma integradora.  

Deseja-se frisar esta distinção: desde o início da República, estava claro que 

eram necessárias medidas político-jurídicas que mantivessem claras as clivagens 

sociais, mesmo sob a égide de uma ordem constitucional que, republicana, 

expressava como princípio formal a igualdade. 

Desde os primeiros anos republicanos, as normas infraconstitucionais, sob o 

argumento de organização e modernização do país, buscavam colocar “os pobres no 

seu lugar”, realizando verdadeiro intervencionismo estatal nas mais diversas frentes 

da vida.132  

Já nos primeiros anos, era necessário estabelecer com clareza os 

comportamentos inaceitáveis, “desviantes”: aos desejados braços estrangeiros de 

trabalho, um regime jurídico permeável ao “castigo de pobres não-conformistas”; aos 

antigos escravos, agora libertos, imperava submeter ao “trabalho honesto”, de modo 

a evitar a vadiagem, devidamente prevista como crime; aos pobres doentes foram 

impostas obrigações sanitárias diversas, pela força se necessário, como bem 

demonstrou a crise de 1904; aos pobres habitantes das regiões centrais das cidades, 

imposições diversas que sufocavam seus meios de vida, até sua expulsão, direta ou 

indireta, para bairros específicos, afastados das regiões valorizadas das cidades.133 

Claro está que a regulação da vida dos trabalhadores não foi uma criação 

nacional, tendo se verificado na Europa e nos Estados Unidos o mesmo interesse em 

garantir que a reprodução do sistema capitalista, logo da classe trabalhadora, se 

fizesse dentro das normas sociais e morais dominantes, já que esta similitude, se 

conquistada, permitiria a aceitação das premissas econômicas e sociais da vida.134 

                                            
132 SEELAENDER, Airton Cerqueira-Leite. Pondo os pobres no seu lugar: igualdade constitucional e 
intervencionismo segregador na Primeira República. In COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; LIMA, 
Martonio Mont’Alverne Barreto. (Orgs.). Diálogos Constitucionais: direito, neoliberalismo e 
desenvolvimento em países periféricos. Rio de Janeiro: Renovar:2006, p. 01-26.  
133 Ibidem.  
134 OLIVEIRA, Lucas Goulart. Coerção e consenso: a questão social, o federalismo e o legislar sobre 
o trabalho na Primeira República (1891-1926). Dissertação de Mestrado em Ciências Políticas da 
FFCH, USP, 2015, p. 27 
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Na medida em que o trabalho se impunha na vida das pessoas pobres como 

um dever, não era uma liberdade, como o discurso liberal clássico propusera, em que 

um indivíduo comprava a força de trabalho de outro indivíduo, que venderia sua 

“propriedade” livremente, estabelecendo as regras em igualdade de condições.  

Este dever, o trabalho, serviria para prevenir os vícios do ócio, em especial 

porque parte da massa de pobres ocupantes da cidade era composta de libertos, 

vistos como imprestáveis para o trabalho remunerado, preguiçosos. Mas a prevenção 

por meio do trabalho pareceu não ser suficiente, sendo necessário, como 

mencionado, atravessar os batentes das habitações, com imposição de disciplinas 

diversas, incidindo no corpo e na vida social, para o que se exemplifica com o 

denominado movimento sanitarista.135  

Em 1896 foi criada a Diretoria-Geral de Saúde Pública (DGSP), vinculada ao 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores, e sua regulamentação se deu no ano 

seguinte, por meio do Decreto 2.458 de 10 de fevereiro de 1897136. O regulamento da 

DGSP estabelecia que a este órgão, braço federal da saúde, caberia o estudo da 

natureza, etiologia, tratamento e profilaxia de doenças transmissíveis, onde quer que 

se manifestassem na República e desde que não houvesse recursos materiais 

naquela localidade;  prestação de socorro médico e de higiene às populações 

estaduais quando os Estados requeressem auxílio, no caso de calamidade pública; o 

serviço de portos; preparação de culturas e soros a serem fornecidos às autoridades; 

fiscalização do exercício da medicina e farmácia – quando não estiver regulamentado 

pelos Estados e Municípios; organização de estatísticas de saúde.  

O texto especificava ainda as formas de prestação de socorro médico e de 

higiene quando requerida pelos Estados, em caráter excepcional e apenas motivados 

por calamidades públicas. Nestes casos haveria um grau de intervenção nas 

estruturas locais de gestão da saúde, já que a DGSP proporia o plano e faria a 

execução, e os empregados locais ficariam subordinados à autoridade federal durante 

a intervenção. As despesas, nestes casos, seriam partilhadas, cabendo à localidade 

                                            
135 Cf. COVOLAN, Fernanda Cristina. Políticas públicas antes das políticas públicas: construção do 
modelo sanitarista de saúde pública na Primeira República. In SMANIO, Gianpaolo Poggio et al (orgs.). 
Políticas públicas no Brasil: trajetórias, conquistas e desafios. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. No 
referido trabalho parte-se do conceito de políticas públicas de que se servem os estudos jurídicos sobre 
o tema, o que leva a conclusão que, em sua abrangência, servem até para incluir as práticas sanitaristas 
ocorridas a partir de 1904, no Rio de Janeiro, consideradas em geral violentas e segregadoras.    
136 Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2458-10-fevereiro-
1897-539715-publicacaooriginal-39166-pe.html> 
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arcar com despesas de obras, estabelecimentos e benefícios materiais permanentes 

e à DGSP o custeio de estudos científicos, assistência média e “medidas acidentais 

de higiene reclamadas pela calamidade”, conforme ditava o § 3º do artigo 16. Como 

se vê, a intervenção era parcial, dependia da vontade de Estados e municípios e 

estava condicionada à calamidade pública. 

Inicialmente, conforme as teorias científicas anteriores à descoberta dos micro-

organismos, as políticas sanitárias foram as de saneamento para diminuir as 

condições insalubres - lixo, esgoto, aterramento de pântanos e águas poluídas, 

habitações insalubres – pelo que em muitas localidades houve diminuição de 

doenças, na medida em que eliminavam criadouros de vetores transmissores.  

Ao mesmo tempo, tais práticas tiveram por consequência levar a uma 

associação entre a vida urbana degradada e a geração de doenças, dando subsídios 

para ações de reurbanização ditas sanitárias que perseguiram os moradores dos 

cortiços das grandes cidades, sendo parcialmente associadas às novas descobertas 

científicas nos anos seguintes, na medida em que o indivíduo a ser controlado deve 

ser separado dos demais. 137  

Uma vez que Oswaldo Cruz assume a DGSP, em 1903, no auge da crise de 

febre amarela, houve um recrudescimento dos poderes deste órgão, frente à realidade 

das perdas econômicas e sociais para o país e suas elites, para o que era necessário 

um arcabouço jurídico de suporte, em especial que legitimasse o uso da força.  

Ainda que tenha havido intenso debate e estivessem presentes as velhas ideias 

liberais, prevaleceu o argumento de que o bem coletivo era superior a liberdade 

individual, até porque apenas aos pobres é que a lei serviria, já que seus ambientes, 

seus corpos, sua higiene eram a fonte da decrepitude.  

Tais normas e sua aplicação, inicialmente apenas na capital federal, revelam 

bem as formas de intervenção segregadoras de que trata Seelaender: não era 

necessário esclarecer ou educar sobre as formas de prevenção de doenças, ainda 

que as tradições de cura e saúde popular não estivessem em consonância com o 

cientificismo moderno.  

                                            
137 Sobre as resistências e dificuldades da aceitação da microbiologia entre os médicos e instituições 
de medicina no Brasil, ver CARRETA, Jorge Augusto. “O micróbio é o Inimigo”: debates sobre a 
microbiologia no Brasil (1885-1904). Tese de Doutorado em Política Científica e Tecnológica. Unicamp, 
2006. O autor realizou análise das discussões havidas entre médicos das Escolas de Medicina, do 
tema da microbiologia nas teses de final de curso, bem como trata do surgimento do Instituto 
Manguinhos no Rio de Janeiro, e ainda as primeiras experiências de vacinação e seus problemas no 
Brasil. 
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Nos anos seguintes da República houve a extensão do sanitarismo para o 

interior, e para outros estados, que requeriam o auxílio federal, diante de sua 

declarada incapacidade de lidar com tais problemas. Afinal, permitir ou mesmo 

requerer esta intromissão do Estado não era um problema, se não afetasse os 

interesses das elites locais nem seus membros em particular. 

Desta maneira é que se explicam as conclusões de Airton Seelaender138, que 

viu nos efeitos colaterais da urbanização um sentido inverso das propostas 

predominantes sobre o surgimento de leis interventivas sociais, presentes na primeira 

parte deste trabalho. Os trabalhadores urbanos, privados dos meios diretos para sua 

sobrevivência e submetidos a formas de dependência, aglomerados em condições 

precárias nas cidades, exigiram formas de intervenção e regulação, não para 

melhorar-lhes a vida, mas de demarcar os espaços e pertencimentos e ampliar as 

fissuras que separavam os pobres das classes abastadas.139 

Como se viu até agora, o molde liberal republicano sempre se apresentou 

relativizado, desde os alicerces liberais advindos do império, que nunca desejaram 

liberdades e igualdades senão para os que moldavam a República, dela participavam 

como agentes políticos no Congresso, para os intelectuais ou para os donos dos 

poderes. 

Sucede que, muito mais que relativizado, o liberalismo referido aparentemente 

não foi capaz de ultrapassar as fronteiras do texto constitucional, como demonstram, 

entre outras, as intervenções para imigração, para regulação da moeda, para salvação 

do café, mas também para segregação social. 

Mesmo os primeiros intérpretes da história econômica do Brasil seguiram estas 

pegadas, como se vê em Roberto Simonsen140, Caio Prado Júnior e Nelson Werneck 

                                            
138 SEELAENDER, Airton Cerqueira-Leite. Op. Cit.  
139 Ainda que não fosse necessário estender a narrativa histórica entre 1889 e 1914, importava remexer 
as ideias sedimentadas de modo a ver de que se compunha, já que o liberalismo e o consequente veto 
à intervenção do Estado nortearam escolhas e narrativas do período, e perpassaram a segunda metade 
de modo ainda mais contundente.  
140 Referir Simonsen como intérprete da história econômica do Brasil pode parecer conflitivo com os 
demais autores mencionados, em face de sua posição como membro da elite econômica do período, 
tanto industrial como na área de exportação de café, o que o coloca em lado diverso dos demais 
autores. No entanto, além de partícipe do período estudado e da Era Vargas, Simonsen refletiu 
economicamente sobre as necessidades do país, sobre o papel do passado nas condições presentes, 
e fez-se crítico de políticas adotadas, refletindo sobre o imperialismo e seus males, por exemplo. É um 
autor que pensou a história e representou, ao mesmo tempo, uma classe. Entre suas obras, considerou-
se que SIMONSEN, Roberto C. Evolução Industrial do Brasil e outros estudos. Seleção, notas e 
bibliografia de Edgard Carone. São Paulo: Ed. Nacional e Ed. da Usp, 1973, fosse aquela a fornecer 
os elementos mais significativos quanto ao recorte temporal.  
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Sodré141. Nestas obras, cujas bases primárias foram essencialmente documentos 

oficiais – o liberalismo econômico é um pressuposto teórico para os autores, mesmo 

quando relativizam suas características, o que ajudaria a explicar a perpetuação deste 

dogma. 

Celso Furtado142 também pressupôs que o liberalismo era um corolário da 

Primeira República, mas ressaltou a dissonância entre idealismo e realidade, que 

dificultou a vida do homem público de então: 

Constituindo a economia brasileira uma dependência dos centros 
industriais, dificilmente se podia evitar a tendência de “interpretar”, por 
analogia com o que ocorria na Europa, os problemas econômicos do 
país. A ciência econômica europeia penetrava através das escolas de 
direito e tendia a transformar-se num “corpo de doutrina”, que se 
aceitava sem qualquer tentativa de confronto com a realidade.143 

 

Os esforços eram todos concentrados na tentativa de submissão do sistema 

econômico brasileiro às regras que prevaleciam na Europa. Havia uma “fé inabalável 

nos princípios de uma doutrina que não tinha fundamento na observação da realidade” 

o que se estenderia às primeiras três décadas do século XX.144  

Para Furtado, portanto, houvera um esforço econômico, político e jurídico de 

enquadramento do país no liberalismo, que não lograra sucesso diante das diferenças 

                                            
141  Diferentemente de Simonsen, os autores em questão foram filhos dos tempos “café com leite.” 
Ambos de tradição marxista, buscaram interpretar a condição nacional por meio do materialismo 
histórico, mas ponderando diferenças importantes entre a história europeia e a brasileira. Houve ainda 
entre eles uma significativa diferença interpretativa quanto ao sistema político-econômico da Primeira 
República. Sodré defendeu ter havido um retorno a uma condição semifeudal, em face do coronelismo 
e mandonismo local, enquanto para Caio Prado Junior o capitalismo e o modelo liberal foram 
pressupostos necessários à primeira república, mas por causa do papel desempenhado pelos países 
neocoloniais diante dos imperialistas. Prado Junior considerou e analisou diversas práticas estatais do 
período que implicaram em intervenção econômica, mas desconsiderou a intencionalidade desta 
intervenção como medida de modernização, compreendendo que serviram apenas aos interesses dos 
países centrais. SODRÉ, Nelson Werneck. Formação Histórica do Brasil. 3ª ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1964; PRADO JUNIOR, Caio. História econômica do Brasil. 38ª ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1988. 
142 Celso Furtado também seria contemporâneo dos autores retro citados, ainda que nascido alguns 
anos depois, em 1920. Em face disso, sua obra teve que dialogar com a de outros intérpretes do Brasil, 
que buscaram na leitura histórica uma genealogia do presente. Formado em Direito, doutorou-se em 
Economia e Ciências Políticas na Sorbonne. Ao retornar ao Brasil, foi enviado ao Chile para integrar a 
Cepal – Comissão Econômica para a América Latina, que se destacaria como escola de pensamento 
econômico na América Latina. A partir de então Furtado começaria seus estudos sobre 
desenvolvimento, subdesenvolvimento, que o tornariam inigualavelmente destacado na análise 
econômica não apenas do país, mas das realidades sul-americanas em geral. Entre 1957 e 1958, em 
visita a uma universidade inglesa, escreveu sua obra mais disseminada, Formação Econômica do 
Brasil.   
143 FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 7ª ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1967, p. 168.  
144FURTADO, Celso. Op. Cit. p. 169  
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dos países periféricos em relação aos centrais, nos quais tal doutrina prosperara. 

Estas diferenças seriam a razão pela qual o autor divergiria da aplicação do sistema 

de livre mercado para o país, pois causaria “distorções estruturais na periferia do 

capitalismo e, neste contexto, o planejamento e a intervenção estatal, de remédios 

anticíclicos, ganha[ria]m uma importância vital para a própria definição das bases do 

dinamismo econômico.”145 

Estes referenciais interpretativos do período diferiram em variados aspectos, 

mas serviram de suporte para os trabalhos historiográficos subsequentes que 

observaram a relação entre o Estado e a economia na Primeira República, por 

diversos prismas: a política, os agentes políticos, as forças econômicas do período e 

suas influências, e também as forças sociais que se organizavam. 

 

 
2.2 POLÍTICA ECONÔMICA NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

 

A partir da melhor compreensão da moldura liberal desejada, construída, 

defendida e experimentada, viu-se que a transição feita ao final do século XIX, longe 

de representar uma ruptura quanto à ordem político-econômica, implicou na 

manutenção de aparências liberais, sedimentadas constitucionalmente, mas 

flexibilizadas juridicamente quer por normas infraconstitucionais como por práticas e 

costumes. A já referida Política dos Governadores tornou a Primeira República bem 

pouco republicana. 

O sistema eleitoral previsto na Constituição de 1891, aparentemente 

democratizante, implicava em um eleitorado irrisório. Em 1894, a eleição que elegeria 

o primeiro presidente civil, numa população de 14,3 milhões apenas 5,6% estavam 

qualificados como eleitores. 146 

Dentro da proposta aqui apresentada, o liberalismo não seria de 

conveniência147 sequer, não seria uma teimosia cega das elites políticas, na verdade 

                                            
145 GUIMARÃES, Juarez. A trajetória intelectual de Celso Furtado. In TAVARES, Maria da Conceição 
(Org.). Op. Cit. p. 15  
146 WESTIN, Ricardo. Na primeira eleição presidencial, em 1894, o Brasil teve eleitor de menos e 
candidato demais. SenadoNoticias. Disponível em < 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/10/02/na-1a-eleicao-presidencial-em-1894-brasil-
teve-eleitor-de-menos-e-candidato-demais>, Acessado em 07/10/2018. 
147 Karolyne Moreira, analisando a transição do império para a primeira república, afirma que houve a 
manutenção de um liberalismo de conveniência. Em seu trabalho, a autora desejou pensar as primeiras 
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não seria, não teria sido, mesmo que a narrativa histórica insistentemente afirme sua 

existência, ainda que apontando suas imensas deficiências, com base no igualmente 

insistente discurso sustentado pelos ocupantes do poder antes e depois de 1930.  

Segundo Steven Topik148, o domínio do governo central foi muito importante, 

em que pese haver o incentivo ao federalismo, e foi “bem mais centralizador do que 

se quer reconhecer” além de muito ativo economicamente, sendo o principal fator 

econômico de então, “não por causa da tradição ibérica e nem devido à falta de uma 

burguesia nacional. Pelo contrário, o Estado agiu na economia exatamente por estar 

sendo controlado amplamente pela burguesia nacional.”. Os recursos que o governo 

central comandava decresceram proporcionalmente ao império, mas “o orçamento 

federal real cresceu substancialmente entre 1889 e 1930.”. 149 

E houve uma taxa de crescimento anual de 5%, com taxa real de gastos 

elevada, crescendo 60% entre o começo e o fim do período, e os gastos 

representaram uma média de 11% do produto nacional bruto, mais do que gastavam 

Grã-Bretanha e EUA e mais do que gastaria Vargas. Além de elevados gastos per 

capita, o governo central também era o maior tomador de empréstimos no exterior, 

graças ao excelente crédito que possuía, o que levou a dívida federal a crescer 400% 

de 1889 até 1927. 150 

A Política dos Governadores de Campos Salles, que pacificara as lutas entre 

os diversos poderes locais/estaduais, não implicara na pacificação quanto às medidas 

econômicas, que ficavam ao encargo do governo federal, obrigado a lidar com 

problemas diversos, como balança comercial, sistema cambial, dívida externa, 

intimamente ligados ao mercado internacional com quem se negociava. 

                                            
leis sociais da república, dentro da lógica do que se chamou de direito privado social, na medida em 
que se buscava a junção, no direito privado, das especificidades das relações contratuais laborais. 
Como se vê, seu marco é justamente o Código Civil de 1916, para o qual concorreram opiniões que 
visavam a inclusão de regras específicas para os contratos de trabalho. Seu termo de análise encontra-
se com o início daquela aqui desejada. MOREIRA, Karolyne Mendes Mendonça. Nascentes no 
deserto: pensamento jurídico, regulamentação do trabalho e legislação social no início da república 
(1889-1916). Dissertação de mestrado em Direito na UFPR. 2018. p. 29 
148 Reconhecendo não ser esta a forma mais indicada para uma tese doutoral, pede-se licença para 
uma sequência de dados recolhidos de uma mesma obra. Justifica-se esta proposta por ter sido na 
obra de Topik que se configurou efetivamente uma análise pormenorizada de dados econômicos 
primários, o que sustentou sua afirmação de um estado interventor na economia, muitas vezes 
contraditoriamente sustentada esta intervenção na necessidade de defender o laissez-faire, mas em 
tantas outras fazendo ver como a intervenção econômica foi um instrumento de mudanças de 
pensamento quanto ao papel do Estado para a soberania nacional.  
149 TOPIK, Steven. Op. Cit. p. 28  
150 Ibidem p. 30 
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As intervenções do Estado na área financeira foram motivadas essencialmente 

pelo desejo de “endireitar as finanças públicas e apenas em segundo lugar fortalecer 

os bancos”. O objetivo de atingir o padrão-ouro, ambição fomentada pelo mercado 

internacional, nunca foi alcançado. Mesmo assim, o país manteve sua credibilidade 

pois pagou sua dívida externa, ainda que com renegociações, e ainda que ela tenha 

crescido exponencialmente no período.151  

O Estado intervinha no mercado financeiro para proteger a integridade 
do Tesouro e não para promover o desenvolvimento da economia. Ao 
contrário da Alemanha e, embora em menor grau, dos Estados Unidos 
e da França, o sistema bancário do Brasil não era composto por 
*empresários dinâmicos empenhados na industrialização do país.152  

O governo federal precisava ocupar-se também de outros problemas. Se ainda 

hoje as diferenças regionais do país são fonte de desentendimentos e 

incompreensões, naqueles anos republicanos a transição de poder para o centro-sul 

do país seria definitiva e o empobrecimento das antigas regiões produtivas de açúcar 

do nordeste representaria um problema econômico constante para a administração 

central. 

A Constituição de 1891 transferiu muitos dos poderes antes atribuídos ao poder 

central para os estados, como o imposto sobre exportação, antes dividido com o 

governo central; possibilidade de tomar empréstimos diretamente sem autorização 

federal e direitos sobre as terras do território, inclusive as devolutas. Com isso 

beneficiaram-se os estados do centro-sul. 

Ao longo dos 40 anos da Primeira República, cresceu a diferença entre os três 

principais estados beneficiados - SP, MG e RS – e os demais estados. Em 1930 “os 

três já recolhiam quase 70% de todos os impostos estaduais e receita em impostos 

per capita três vezes maior que do resto do país”, e respondiam por 2/3 da atividade 

econômica do país. 153  

Houve, durante todo o período da República, necessidades econômicas 

conflitantes, não apenas pelo abismo que se aprofundava entre o Norte do país e o 

Sudeste, mas também pelas divergências entre os Estados mais ricos. Ainda que a 

história clássica do período fale de uma alternância pactuada de poder entre São 

Paulo e Minas Gerais, isso nem sempre significou o atendimento dos interesses dos 

                                            
151 TOPIK, Steven. Op. Cit. p. 64  
152 Ibidem p. 70 
153 Ibidem p. 26 
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cafeicultores. Noutras palavras, o interesse individual dos donos do poder nem 

sempre foi suficiente para conduzir por completo a política econômica do período.154 

E isso se explica em parte porque, ainda que o café fosse a principal fonte de 

lucro, o país não era apenas uma grande lavoura. Topik, realizando uma detalhada 

análise econômica de dados da época, demonstrou que ao longo da República houve 

uma produção interna significativa que desenvolveu atividades econômicas para 

atender as necessidades da Capital e das cidades urbanas que cresciam: viu-se, em 

muitas regiões, o declínio das exportações com reversão para venda nacional.155  

Um dado que pode ser importante a compreensão do papel do governo central 

na economia, além de conexo ao tipo de intervenção e suas origens, objeto desta 

análise, é que houve um elevado grau de investimento estrangeiro no país, que 

extrapolou a percepção inicial dos intérpretes da história econômica. 

Em 1890 foram cerca de 600 milhões de dólares de investimento estrangeiro, 

enquanto que em 1930 os valores chegaram a 2,6 bilhões de dólares. Durante os 40 

anos do período foram autorizadas a funcionar 619 empresas estrangeiras em 

paralelo às 182 autorizadas durante o Império. No interregno temporal, o número de 

empresas estrangeiras foi duas vezes maior do que as nacionais, ocupando atividades 

diretamente relacionadas com a produção dos gêneros de exportação: ferrovias e 

portos, armazéns, bancos, navios e seguradoras. 156 

Chama a atenção, porém, a dúbia relação do Estado e os investidores 

estrangeiros nas ferrovias. Desde cedo estas foram percebidas politicamente pelo 

papel central como sistema de escoamento da produção para os portos. O sistema 

cresceu 242% no período de 40 anos aqui em análise, e a posição dos governos 

                                            
154 O papel do café como produto de exportação, e tido como a principal fonte econômica do período, 
justificaria o poder político nas mãos de São Paulo. Os muitos estudos sobre as relações entre 
cafeicultores e industriais ou comerciantes parece reforçar o lugar e a importância do café. Em face 
disso, a Primeira República viu diversos momentos delicados parar o produto, requerendo intervenções 
econômicas. Foram vários os caminhos, e implicaram na diminuição do poder dos importadores sobre 
o produto. Ao mesmo tempo, a incompreensão da natureza do produto, gênero que não poderia ser 
considerado de primeira necessidade e cujo consumo tinha limites, parece ter provocado a 
superprodução, que obrigou a intervenções. Não bastasse, em que pese o papel central que o Brasil 
ocupava então na produção de café, suas políticas de controle do preço permitiram que outros 
mercados se tornassem rentáveis, o que tiraria do país a posição dominante no setor. Igualmente, os 
mercados de borracha e cacau, que foram importantes economicamente para a região amazônica e 
para o sul do Nordeste, respectivamente, também foram suplantados por outros produtores, denotando 
talvez a falta de visão e preparo econômico nestas produções. Cf. FURTADO, Celso. Op. Cit. e TOPIK, 
Steven. Op. Cit. 
155 TOPIK, Steven. Op. Cit. p. 18  
156 Ibidem, p. 24 
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federal e estaduais também cresceu, chegando a serem proprietários de 2/3 das 

malhas e administrar mais de metade. 157  

Como em outros setores, também neste predominou na história a ideia de que 

as ferrovias foram construídas com dinheiro estrangeiro, capital privado, e que sua 

nacionalização foi contra a vontade do governo e das elites quando ficaram pouco 

lucrativas, e a partir de então teriam sido operadas com pouca eficiência pelo Estado.  

No entanto, ao aprofundar-se nos dados sobre o aumento da ação estatal no referido 

setor, o que se observou foi que o “Estado chegou a ter uma função moderada, 

desenvolvimentista, devido às necessidades da economia interna, do embalo 

burocrático, de pressões políticas e de considerações estratégicas militares”.158   

 “Ao longo do tempo formara-se um consenso no sentido de que as ferrovias 

constituíam um elo central para o progresso econômico, a segurança nacional e 

integração territorial.”159 Estas ideias foram aceitas especialmente após a Guerra, já 

que os empreendimentos eram economicamente saudáveis e alcançavam seus 

objetivos, em especial a função de planejamento do desenvolvimento econômico. No 

entanto, as atividades ferroviárias não tiveram a mesma importância para dinamização 

das indústrias pesadas como tiveram para a economia agrária interna.  

Mas o processo interventivo na economia não se limitou às políticas cambiais 

ou financeiras, tendo se estendido muito além, na medida em que mudanças 

econômicas internas e internacionais alteraram as formas político-jurídicas do país, 

causando o esfacelamento das bases estruturais políticas da Primeira República. 

Considerando que interessa refletir sobre as mudanças econômicas que 

tenham impactado especialmente as relações de trabalho, particularmente o urbano, 

passa-se ao tratamento mais minucioso deste tema. 

O espaço político-social à instalação industrial no país poderia ter ocorrido 

ainda no Império, como se deu na Alemanha, como demonstrado no capítulo anterior, 

mas considerava-se a compra de produtos industrializados no exterior uma benesse, 

um ato de encontro com a civilização. 

Talvez, uma compreensão precoce da importância industrial poderia ter dado 

outra condição ao país, caso no Brasil a elite e o próprio imperador tivessem, à 

exemplo da própria Alemanha, percebido que a dependência de produtos estrangeiros 

                                            
157 TOPIK, Steven. Op. Cit. p. 111 
158 Ibidem  
159 Ibidem p. 149 
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ameaçava a soberania nacional e a sobrevivência do Estado. Diferentemente, 

escolheu-se a narrativa da vocação agrária do país, relegando-o a posição de fazenda 

para os países importadores. 

Nos primórdios da República, Rui Barbosa, ministro da fazenda do governo 

provisório de Deodoro, defendia a importância das bases industriais para a 

consolidação da República, e este era um problema não só econômico, mas também 

político, para ele. No entanto, ainda que o começo da República tenha assistido a um 

ímpeto industrial em seus primeiros anos, este não foi fruto de um planejamento, mas 

da disponibilização de capital fácil, cujo fim foi o desestímulo à indústria com quebra 

de muitas delas. 160 

Com a ascensão dos presidentes paulistas, ainda que contrários a políticas 

voltadas à indústria, que deveria se desenvolver sozinha, algumas medidas foram 

adotadas em face de algumas das indústrias já implantadas, entre as quais a queda 

do preço dos importados para melhorar a importação de insumos e maquinário. 161 

A importância econômica destas mudanças viu variações, entre as quais o 

impacto nas áreas urbanas, em que a indústria ia se tornando a principal fonte de 

emprego, crescendo o número de pessoas que deixavam o campo em direção a estas 

cidades. A partir do começo do século XX as greves vão aumentando, sendo mais 

comuns, neste início, entre operários de ferrovias – tipo de atividade operária a 

concentrar elevado número de trabalhadores então – mas também entre os portuários 

e operários de outras atividades ligadas à infraestrutura.162 

                                            
160 Trata-se do encilhamento, política econômica encampada no começo da república diante da falta 
de dinheiro circulante no país, necessário ao pagamento, por exemplo, da mão de obra agora 
remunerada. Para isso, entendeu-se necessária a emissão de papel moeda e crédito, de modo a não 
apenas resolver o problema imediato da falta de moeda, mas também estimular a criação de empresas 
no país. Também para estimular a modernização econômica e financeira, a bolsa brasileira passa a 
operar as ações destas novas empresas. No entanto, o lastro à moeda, baseado no outro, era 
insuficiente para a imensa quantidade de moeda lançada no mercado, razão pela qual o novo garantidor 
do papel seriam títulos da dívida pública. Houve de fato criação de muitas novas empresas, mas estas 
se fundaram quase que exclusivamente na disponibilidade de dinheiro barato, sem que houvesse um 
planejamento industrial adequado. O excesso de papel provocou desvalorização da moeda e também 
inflação, além de grandes perdas econômicas devido a falência de empresas fantasmas que operavam 
em bolsa. Cf. TANNURI, Luiz Antonio. O encilhamento. Dissertação de mestrado em Economia e 
desenvolvimento econômico no Instituto de Economia da Unicamp. 1977. Disponível em 
http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/285723/1/Tannuri_LuizAntonio_M.pdf, acessado em 
10.10.2018) 
161 TOPIK, Steven. Op. Cit. p. 155 e ss. 
162 Greves foram as formas habituais de contestação dos operários quando entendiam que as 
circunstâncias de seu trabalho eram injustas. A afronta ao sentimento de justiça, em tempos de 
ausência de leis sobre as condições do trabalho, pode mesmo ser entendido como afronta ao Direito, 
tanto mais porque foi capaz de dar sustentação às greves mesmo quando estas já experimentavam um 
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Em meados da primeira década, quando estes movimentos cresciam, o país 

passou à presidência de Afonso Pena, cuja simpatia pela causa industrial era diversa, 

e preocupações com as greves também. O período também assistia à queda da 

exportação de café e aumento da produção interna para consumo interno, levando a 

novas tarifas para ampliação da arrecadação, mas também outras de proteção a 

atividade fabril do país que não visavam apenas trazer receitas para o Estado, mas 

auxiliar a atividade fabril do país. 163 

Formava-se pouco a pouco um novo desenho nas cidades, confrontando-se as 

expectativas dos trabalhadores nas incipientes fábricas ou mesmo no comércio ou 

serviços públicos, com aquelas observadas nas fazendas, em que o coronel tinha 

grande controle sobre todos os aspectos da vida dos trabalhadores, parceiros, 

afilhados e estrutura policial. 

Uma vez que os empreendimentos industriais nascentes tendiam a 

concentração em centros com maior capacidade de escoamento produtivo e de 

consumo, a capital federal e a cidade de São Paulo centralizariam, em grande medida,  

estas inversões de capital excedente das fazendas164 - comandando outro tipo de 

atividade econômica.  

Não foram apenas capitais advindos do café nacional a patrocinar estes 

empreendimentos iniciais, já que a inexistência de produção fabril sequer para a 

primeira transformação da matéria prima era um chamariz para empreendedores 

vocacionados à atividade industrial, brasileiros e estrangeiros.165  

Mesmo assim, especialmente em São Paulo, a coincidência na origem do 

capital que financiava as operações rurais e urbanas aparentemente deu aos 

industriais uma percepção das relações: houve a tendência de imposição de vontades 

                                            
processo de criminalização e perseguição policial. Cf. CARONE, Edgar. Op. Cit. p. 215 e ss; SIQUEIRA, 
Gustavo Silveira. História do direito de greve no Brasil (1890-1946): criminalização, mito da outorga 
e movimentos sociais. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2017. 
163 As matérias-primas, produtos semiacabados e bens de capital eram menos onerados e muitas 
empresas conseguiam isenção de taxas alfandegárias sobre insumos importados para estimular a 
fabricação.” TOPIK, Steven. Op. Cit. p. 170 
164 Como ponto de partida, a parte final de FURTADO, Celso. Op. Cit. Além dele, também são 
relevantes as análises de DEAN, Warren. A industrialização de São Paulo. São Paulo: Difel, 1971 e 
SILVA, Sérgio. Expansão Cafeeira e as origens da indústria no Brasil. 6ª ed. São Paulo: Alfa-Ômega, 
1985.  
165 São famosos os industriais estrangeiros Percival Farquhar, Francesco Matarazzo, Giuseppe 
Martinelli, entre outros. O estudo de Warren Dean, acima referido, analisou biograficamente 
estrangeiros que se tornaram industriais no país, ressaltando que suas origens diferiam da massa 
imigrante em geral, eis que entre eles se encontravam homens nascidos em cidades, em famílias de 
classe média, tendo algum estudo. 
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muito semelhante aquelas havidas nas fazendas, gerando atritos de todas as ordens, 

em especial com mulheres e crianças166. 

Além do domínio pela força e abrangência de todos os membros da família 

operária, as práticas violentas como sistema de disciplina e correção eram a forma 

adotada para normalizar o trabalho.167 Esta postura de ação dos capatazes, operários 

que foram alçados ao papel de controladores de seus colegas, não apenas faz lembrar 

das práticas escravocratas mas também revelam que a liberdade contratual e a 

igualdade entre os contratantes não era invocada sequer pelos donos do capital, que 

poderiam estabelecer cláusulas contratuais restritivas que justificassem demissões. 

A recusa em exercer o direito de distrato, pressuposto da liberdade contratual 

em uma ordem dita liberal, deve provocar reflexão. Por que razão os patrões se 

serviram antes de modos violentos que da ordem constitucional senão para impingir 

o controle do corpo e vida dos homens a seu serviço, servindo os corpos e vidas de 

uns como lições aos demais, subordinando-os e colocando a cada um em seu lugar 

também na esfera privada? 

O processo de imigração que fora desejado e minuciosamente desenhado na 

legislação específica, fosse para o branqueamento, fosse pelas capacidades laborais, 

não refletiu antecipadamente na instalação de parte deste contingente nas cidades, e 

na formação de algum grau de trabalho urbano, capaz de atrair estes trabalhadores. 

Justificar esta cegueira pelo tipo de atividade econômica que então predominava no 

país parece insuficiente, já que as mesmas experiências estrangeiras que balizavam 

o pensamento e o planejamento político, econômico, cultural e moral serviam como 

alertas das mudanças sociais iniludíveis. 

                                            
166 O ambiente era insalubre, mas especialmente violento nas fábricas, em especial contra crianças, 
que remanescerão trabalhando sem que se limitasse o horário ou a extensão de jornada durante boa 
parte da república. Esta violência certamente atingia também as mulheres, além do assédio sexual. 
Não se esgotava aí a ação de controle exercido sobre os trabalhadores urbano, já que suas atividades, 
práticas, costumes, suas habitações e formas de socialização eram meticulosamente observados e 
fiscalizados. Cf. os trabalhos de Margarete Rego sobre o tema, a partir de sua obra doutoral: RAGO, 
Luzia Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar. Brasil, 1890-1930. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1985. Também fundante sobre o trabalho urbano, em todos os gêneros, FAUSTO, Bóris. 
Trabalho urbano e conflito social (1890-1920). Rio de Janeiro/São Paulo: Difel, 1977.  
167 Neste sentido, CARONE, Edgar. República Velha: instituições e classes sociais. São Paulo: Difel, 
1970, p. 191 e ss.; SILVA, Lígia Maria Osório. Movimento sindical operário na primeira república. 
Dissertação de mestrado em História no IFCH da Unicamp, 1977. Disponível em < 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/289271/mod_resource/content/1/SILVA%2C%20Ligia%20Mar
ia%20Os%C3%B3rio%20%281977%29.%20Movimento%20sindical%20oper%C3%A1rio%20na%20
Primeira%20Rep%C3%BAblica.pdf>, acessado em 09.10.2018. 
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São Paulo, como já dito, foi o Estado que, aproveitando-se do federalismo, 

organizara desde bem cedo as relações laborais no seu território, tanto urbanas 

quanto rurais, inclusive por meio de legislação. Em 1911 criou-se o Departamento 

Estadual do Trabalho, que teve, entre outras funções, o encargo de estudar, informar 

e publicar dados sobre as condições do trabalho no Estado.  

O órgão atuava de forma combinada com a Hospedaria dos Imigrantes e com 

a Agência Oficial de Colocação, que trabalhando conjuntamente alcançaram maior 

controle das condições e relações de trabalho no território. Embora tenha se dedicado 

majoritariamente às atividades rurais, até em face da extensa produção de café em 

seu território, seria este Departamento a inspirar posteriormente a criação do 

Departamento Nacional do Trabalho, e de seus dados teriam vindo subsídios que 

auxiliaram na regulamentação da Lei de Acidentes de Trabalho nacional.168 

Mas não foi só. O DNT atuou de maneira significativa em São Paulo, 

provavelmente buscando dar soluções aos problemas urgentes daquele Estado, 

particularmente em sua capital. Embora fosse um órgão de segundo escalão, seus 

sucessivos boletins, estudados por Marcelo Antonio Chaves, manifestavam-se 

claramente pela regulamentação das relações de trabalho por parte do Estado, ou 

seja, contrariavam o discurso liberal.169 

Desta forma, a afirmação de que a questão social era caso de polícia na 

Primeira República talvez demandasse alguma reflexão para o Estado de São Paulo, 

no qual se empreendeu uma política de cunho trabalhista. A dificuldade de aceitação 

desta afirmativa pode decorrer do peso teórico que a expressão trabalhismo assumiu 

ao longo do tempo, com o correr da história e as novas experiências jurídicas que 

foram modificando definitivamente suas dimensões.  

Importa não deixarmos que as percepções que possuímos hoje, procedentes 

da sedimentação histórica dos movimentos trabalhistas, comprometam nossa leitura 

do passado e seu contexto, quando aliás a estrutura social estava em lenta transição 

no país, apenas andando a passos mais largos justamente em São Paulo. De outra 

maneira, corre-se o risco de uma percepção anacrônica, que projeta no passado uma 

                                            
168 MOURA, Esmeralda Blanco Bolsonaro de. O acidente do trabalho em São Paulo (1890/1919). 
Tese de Doutorado. Departamento de história da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências humanas 
da USP. 1984. 
169 CHAVES, Marcelo Antonio. A trajetória do Departamento Estadual do Trabalho de São Paulo e 
a mediação das relações de trabalho (1911-1937). Tese de Doutorado em História. Instituto de 
filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, 2009. 
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expectativa de experiências, ações, movimentos e políticas impossíveis, ainda que as 

conjunturas se modificassem mais perceptivelmente. 

Partiria deste Estado, através do Senador Adolpho Gordo, em 1915, o quarto 

projeto de lei regulando a responsabilidade dos patrões e a reparação aos operários 

vítimas de acidente de trabalho. Tratava-se de um projeto organizado pelo próprio 

Departamento Estadual do Trabalho, com vistas a acalmar as agitações operárias que 

começavam a manifestar-se no Estado, mas passada a pior fase destas agitações, o 

projeto só veria novamente andamento em 1917 e 1918, quando greves de grande 

porte, fortalecidas pela utopia da Revolução Russa, pareciam ameaçar as estruturas.  

Recorde-se que o número de imigrantes estrangeiros nas grandes cidades, e 

de modo especial em São Paulo, era imensa, e estes imigrantes operários, 

diferentemente da grande parte da população pobre brasileira, tinham habitualmente 

acesso às letras, além de advirem de países em que as experiências de organização 

laboral já vicejavam. 

A presença de estrangeiros entre os trabalhadores urbanos acelerou a 

organização sindical, conforme as influências portadas por estes estrangeiros. Mas foi 

da década de 1910 em diante que o incremento de operários urbanos levou a 

organização dos trabalhadores em sindicatos de diversas raízes ideológicas, assunto 

melhor analisado no próximo subcapítulo.170 

A segunda metade da Primeira República é o período que mais interessa 

nestas reflexões, em especial a partir da Primeira Guerra Mundial, pois a partir das 

consequências do embate mundial para a economia nacional e internacional ficou 

cada vez mais desalojado o discurso liberal, que não subsistiu nem mesmo no laissez-

faire aplicável pontualmente à questão social171. 

                                            
170  Durante um longo período pareceu aos historiadores que os sindicatos anarquistas predominavam, 
e que as resistências e lutas nasceram a partir destes órgãos de representação específicos. 
LOPREATO, Christina da Silva Roquette. O espírito da revolta: a greve geral anarquista de 1917. 
Tese de doutorado em História no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, 1996. 
Disponível em < http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/279980>, acessado em 
13.05.2014. No entanto, atualmente essa vertente analítica possui importantes contrapontos 
demonstrando a presença de uma maior diversidade de ideologias sindicais, além de sindicatos 
católicos, por exemplo, além daqueles socialistas e comunistas. Ademais, durante o período, também 
foram importantes as organizações associativas que permitiram aos seus membros formas de auxílio 
mútuo diante das adversidades. Veja-se neste sentido o excelente artigo de revisão bibliográfica sobre 
o tratamento dado aos trabalhadores na historiografia de CHALHOUB, Sidney; SILVA, Fernando 
Teixeira da. Sujeitos no imaginário acadêmico: escravos e trabalhadores na historiografia brasileira 
desde os anos 1980. Cadernos AEL, vol. 14, n. 26, 2009. p. 13-46 
171 O tema específico dos movimentos operários, sindicatos e greves foi tratado no próximo subcapítulo, 
de modo a garantir que os elementos político-sociais que fazem parte desta história fossem 
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A Primeira Guerra teve efeitos imediatos para a exportação do café, e 

igualmente para a importação dos bens industrializados ou mesmo artigos alimentares 

para as elites. A compreensão destas mudanças, associada ao excedente econômico 

do café, deu espaço ao desenvolvimento de outras produções industriais, fosse para 

abastecimento do mercado interno, fosse para venda no mercado externo.172  

Tratou-se de um período de ascensão nas atividades industriais e comerciais, 

facilmente observável, principalmente tendo em vista que alguns dos fatores que 

beneficiavam o empresariado, como a inflação, eram os responsáveis pelas 

dificuldades da população urbana. Ou seja, ao mesmo tempo que o período de 1914 

a 1919 se caracteriza por uma elevação geral do custo de vida, assinala também um 

momento de expansão das atividades comerciais e industriais, favorecidas pelo 

processo inflacionário e baixos níveis salariais, depreciados por uma convocação 

intensa de mão de obra feminina e infantil.173 

Este tipo de quadro social, que combina progresso econômico e tecnológico 

com aumento de pobreza e rebaixamento dos níveis de vida de grande parte da 

população, particularmente do operariado urbano também se viu nos países centrais, 

como a Inglaterra e a Alemanha, já estudada. E como já visto, esta combinação se 

explica tanto pela mercadorização da mão de obra que, sendo parte do processo 

produtivo, transformada em mercadoria, deve ser o menos custosa possível; mas 

também pelo processo de urbanização em si que tendeu a concentrar operários em 

condições limítrofes de sobrevivência; e ainda diante da formação de um excedente 

de mão de obra sempre disponível para substituir os insatisfeitos, somado ao 

rebaixamento de salários por meio da contratação da mão de obra feminina e infantil. 

                                            
devidamente abordados, em especial considerando-se que entre os referenciais teóricos usados para 
esta análise estão Esping-Andersen e Ferrera, ambos atentos ao espaço de ação dos operários nas 
formações históricas dos tipos de Welfare State.  
172 Segundo Warren Dean, a guerra não foi a responsável pelo incremento industrial, considerando que 
a indústria parecia se desenvolver melhor quando o café vendia melhor. DEAN, Warren. Op. Cit.  No 
entanto, ainda que não se considere que a industrialização tenha começado ou se desenvolvido por 
causa da guerra, esta teve efeitos indiretos na indústria nacional, como demonstram os dados 
levantados pelos diversos analistas da política econômica do período, já mencionados aqui e ali. Sem 
dúvida, se o capital excedente do café esteve envolvido na industrialização, era necessário que este 
produto fosse vendido em boas condições no exterior, de modo a gerar excedentes a serem revertidos, 
sem que isso implique no afastamento completo dos efeitos da guerra na diversificação da indústria 
nacional, que passou a suprir melhor as necessidades internas.  
173 GOMES, Angela Maria de Castro. Burguesia e trabalho - Política e legislação social no Brasil 
(1917-1937). 2ª ed. Rio de Janeiro: 7Letras, 2014, p. 78 e 79 
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Como referido, as principais cidades urbanizadas eram São Paulo e Rio de 

Janeiro, capital federal. Estas cidades eram associadas diretamente aos dois 

principais portos brasileiros, do Rio de Janeiro e de Santos, e ao redor delas 

floresceram setores relacionados à exportação e importação, como depósitos, 

hotelaria, instalação de escritórios comerciais de comissários, transportadores e 

instituições financeiras.  

Desta maneira, estas atividades e a consequente atração de profissionais 

liberais e funcionários públicos174, levaram a formação da pequena classe média, 

urbana, que gravitava em turno da economia exportadora. A heterogeneidade de sua 

composição, aliada a dependência, podem explicar que não tenham enxergado a si 

mesmos como classe social, preocupando-se quase sempre com o consumo, o custo 

da vida, “ou temas como a corrupção política e oportunidades de emprego”.175  

O consumo, aliás, é um elemento relevante para a compreensão do 

crescimento industrial e da urbanização durante o período: se inicialmente os 

empresários nacionais e estrangeiros se dedicavam ao comércio de bem importados, 

estes mesmos empresários, com capital acumulado também nestas frentes, 

perceberam que parte dos bens de consumo básico sofriam tanto com o processo de 

importação a ponto de inviabilizarem a comercialização. Desta percepção adviriam 

indústrias de grande porte dedicadas, por exemplo, à fabricação de cerveja ou a 

fabricação de massas.176  

Outra atividade de grande destaque entre as atividades econômicas urbanas 

industriais foi a indústria de têxteis, particularmente os cotonifícios, concentrados 

                                            
174 Durante um bom tempo de estudo para a elaboração deste trabalho foi difícil compreender a 
existência de dois termos para designação dos trabalhadores da Primeira República, aparentando 
haver um tratamento distinto entre eles: operários e empregados. Foi no confronto das discussões na 
Comissão de legislação social da Câmara com obras de juristas da época que se percebeu, por fim, 
serem os empregados trabalhadores não braçais, que não ocupavam o chão de fábrica, não se sujavam 
em suas atividades, e exerciam atividades consideradas mais refinadas já que exigiam esforço mental, 
considerado desnecessário nas atividades proletárias. Estas distinções ficaram mais claras na 
observação dos debates sobre a Lei de Férias de 1926, em que foram incluídos ambos os setores, 
causando dificuldade de aceitação junto aos patrões, tema ainda a ser tratado.  
175 TOPIK, Steven. Op. Cit. p. 19 
176 Sérgio Silva fornece alguns dados em sua obra: A Brahma carioca e a Antártica paulista seriam 
indústrias importantes que se desenvolveriam e cujos produtos seriam inteiramente fabricados no país. 
Em 1907 os dados do Centro Industrial do Brasil denotavam esta importância. “A Brahma possuía um 
capital próprio de 5.700 contos de réis, 700 cavalos-vapor e empregava 700 operários. A Antártica, um 
capital de 10.000 contos, 600 c.v. e 362 operários.” SILVA, Sérgio. Op. Cit. p. 96. (cada conto de réis 
valia o equivalente a aproximadamente R$40.000,00) 
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majoritariamente na cidade de São Paulo.177 Ao se pensar que parte destas indústrias 

foi organizada com excedente de capital das fazendas de café, ou esteve direta ou 

indiretamente interligada à exportação, vê-se que a apropriação do capital implicava 

no enriquecimento exponencial dos mesmos donos do poder.178 

Isto porque não só mantinham trabalhadores nas regiões rurais ao seu serviço, 

obtendo ali seus lucros, como convertiam parte destes em empreendimentos urbanos 

que produziriam materiais básicos a serem comprados pelos seus empregados e 

agregados, no campo e na cidade. Obtinham o lucro sobre este trabalho várias vezes: 

sobre o trabalho de cada tipo de trabalhador e na venda dos produtos primários de 

exportação e os industrializados.179 

Este empresariado, já experimentado nas diversas atividades ligadas ao 

mercado de exportação, formava uma burguesia diversa, cujos interesses eram 

complexos e enviesados, já que parte deles ainda operava nos setores de exportação 

de café, ou dependiam da movimentação econômica em torno do produto primário 

para suas operações. 

Este contexto, de aparência econômica positiva – com desenvolvimento 

industrial crescente – gerava ao mesmo tempo insatisfações operárias, já que o 

número de trabalhadores era crescente e havia liberdade de organização sindical. Por 

isso é possível caracterizar o contexto político-ideológico dos debates em torno da 

questão social como um contexto em que os ataques à burguesia urbana – às suas 

fontes de riqueza e a seu papel social – eram uma constante, sendo responsabilizados 

pelos problemas da população citadina. 

Angela Maria de Castro Gomes explicitou esta resistência aos industriais, que 

teria como ponto central a denúncia e a condenação da legislação de proteção ao 

capital, isto é, das tarifas alfandegárias. Neste tipo de discurso, as tarifas passam a 

                                            
177 O Cotonifício Crespi foi talvez o maior e mais simbólico deles, não apenas pelo porte industrial 
(ocupava cerca de 50 mil m²), por ser outro dos símbolos industriais de propriedade de estrangeiro, 
mas também porque nesta fábrica teve início a greve que geraria a primeira greve geral do Brasil, em 
1917.  
178 Segundo Sérgio Silva, em 1913 eram 10.184 operários nas indústrias, em 1915 – já instalada a 
Primeira Guerra Mundial – seriam 41 empresas têxteis empregando 18 mil operários e dois anos 
depois, em 1917, eram 47 empresas a empregarem 23 mil operários. A quantidade de estrangeiros foi 
de 90% no começo do século, número que decresceu paulatinamente, sendo conveniente lembrar que 
nas fábricas trabalhavam também crianças filhas de operários, que nascidas no Brasil adquiriam a 
nacionalidade brasileira. SILVA, Sérgio. Op. Cit. p. 98 
179 Esta análise das primeiras fábricas têxteis e outras semelhantes como modo de incremento 
econômico dos fazendeiros também foi analisado em FURTADO, Celso. Op. Cit.   
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ser as principais responsáveis pelo encarecimento da vida e pelo enriquecimento 

ilícito dos industriais, que auferia lucros excessivos da exploração do operariado e das 

camadas urbanas em geral180. 

Ora, a participação dos operários e da classe média empregada nos discursos 

contrários à indústria demonstram que o processo de urbanização e industrialização 

no país se deram de forma diferenciada dos países centrais, nos quais a cidade se 

tornara o local de identificação com a indústria e o comércio, onde se desenvolveria 

um modo de vida diferente do rural. Aqui, sendo o país fundado economicamente na 

agro exportação, o custo de vida aumentado associava-se aos males da indústria, e 

não às consequências do mercado externo do café. 

Havia uma campanha constante associando as proteções alfandegárias com 

uma industrialização artificial, logo indevida. Tais proteções seriam responsáveis pela 

disponibilidade apenas de produtos nacionais– pretensamente mais caros e de pior 

qualidade. Estes ataques constantes, muito fomentados pelas elites desinteressadas 

nas políticas de proteção à indústria (mesmo que de pouco vulto)181, buscavam o 

descrédito da indústria e comércio, associada frequentemente ao capital estrangeiro, 

inflando o nacionalismo experimentado no pós guerra. 

A burguesia urbana, portanto, enfrentava toda a movimentação reivindicatória 

dos sindicatos operários e também todo o discurso contrário à industrialização da 

época, em duas frentes básicas: a da legislação social e a da legislação alfandegária. 

Claro está que a garantia da proteção tarifária era, sob todos os aspectos, essencial 

à continuidade do ritmo de desenvolvimento industrial que, sem ela, teria que enfrentar 

a concorrência qualitativa e quantitativa dos produtos estrangeiros. Além do mais, a 

perda desta condição ou mesmo uma diminuição nas pautas protecionistas seria 

particularmente adversa num momento de pressão operária por aumento de salários, 

o que implicava alterações nos custos de produção.182  

No curso das sucessivas tentativas de estabelecimento de tarifas menos 

protecionistas, as associações de classe industriais, encabeçadas pelo Centro 

Industrial do Brasil, reagem com bastante sucesso, o que se justifica no fato de o Brasil 

                                            
180 GOMES, Angela M. de C. Burguesia e trabalho. Op. Cit. p. 79 e 80  
181 Cf. SIMONSEN, Roberto. Op. Cit.; TOPIK, Steven. Op. Cit.   
182 GOMES, Angela M. de Castro. Burguesia e trabalho. Op. Cit. p. 81 
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ter obtido, entre 1900 e 1920, boa parte de sua arrecadação proveniente de tributação 

sobre a importação.183  

 Finda a guerra, embora se mantivesse a posição nacionalista quanto às 

indústrias pesadas, houve falta de interesse dos empresários nas indústrias 

mineradoras, em face dos altos custos envolvidos. O nacionalismo levou ao 

afastamento do capital estrangeiro neste momento, permanecendo esta área sem 

investimentos significativos.  

A produção de soda cáustica, para preparação de adubo para a agricultura, foi 

estimulada e financiada após a guerra, bem como a produção de munição, cuja 

produção era empregada pelas forças do Exército brasileiro. O petróleo, na época, 

era considerado ainda pouco importante porque os meios que o empregavam ainda 

eram incipientes, tendo havido concessões de longo prazo à empresas estrangeiras, 

e somente a partir de 1926 houve interesse na exploração do petróleo, diante da 

quantidade de veículos do país, levando a alteração constitucional que vedaria a 

propriedade estrangeira de minas e depósitos de minério, em terras federais.184 

No pós-guerra, os países ocidentais em geral já não defendiam o liberalismo 

clássico, compreendendo a necessidade de atuação estatal no domínio econômico, 

formando-se novas teorias econômicas para o suporte a estas novas perspectivas 

quanto ao papel do Estado. Era necessário assumir que política e economia estavam 

“intimamente associadas, que o processo político-econômico é resultado de uma 

complexa série de contraposições e conflitos de interesses distintos.”185 

O capital estrangeiro tornou-se cada vez mais presente na atividade industrial 

brasileira. Incentivos fiscais e concessões especiais eram atrativos para algumas 

empresas, mas para a maioria foi o crescente mercado interno, as barreiras tarifárias 

que protegiam as indústrias brasileiras contra a competição estrangeira e a 

oportunidade de adquirir empresas nacionais a preços baixos devido à queda do mil-

réis. Grupos multinacionais se organizaram no Brasil, como a General Eletric, que 

importava tudo e apenas montava aqui suas lâmpadas. Igualmente a Ford e a General 

                                            
183 DEAN, Warren. Op. Cit. p. 92 
184 TOPIK, Steven. Op. Cit. p. 176 e ss.  
185 BERCOVICI, Gilberto. Política econômica e direito econômico. Op. Cit. p. 566 e ss.  
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Motors organizaram aqui suas montadoras, sem benefícios econômicos ou 

tecnológicos ao país.186  

Além de crescimento, houve também desenvolvimento industrial. Houve 

aumento significativo de geração de emprego, multiplicação de fábricas, importação 

de bens de capital e de matérias primas enquanto a importação de bens de consumo 

diminuiu. Tais fatos ultrapassaram o período da Primeira Guerra, expandindo-se para 

os anos posteriores, em que pese algumas perdas no setor têxtil. Para Wilson Cano, 

houve expansão da indústria, particularmente em São Paulo, entre os anos de 1918 

e 1928, período em que, desconsiderada a indústria têxtil, a produção industrial 

triplicara, enquanto que, com a inclusão daquele setor, a produção duplicara. 187  

Estes avanços resultaram em parte, da política do Estado, e não apenas do 

efeito multiplicador da expansão do setor exportador, como barreira tarifária, moeda 

barata, disponibilidade de recursos a facilitar o crédito, além de boas ferrovias e a 

defesa do café, estimulando a acumulação de capitais no país. Mas estes benefícios 

também serviram ao capital estrangeiro que aqui se instalou, que ainda gozava de 

remessa de lucros ilimitadas, combinadas com baixos impostos. 188  

Não se poderia, portanto, caracterizar o campo político do debate sobre a 

legislação social sem reflexão sobre as relações entre os benefícios concedidos pela 

Estado supostamente não interventor, já que esta relação aparecia nos debates 

legislativos e nas manifestações de juristas sobre o tema, além de habitarem os jornais 

da época. 

Curiosamente, não havia uma única relação entre estes termos, pelo que foi 

possível encontrar argumento que, passando pela defesa dos interesses industriais, 

concluem quer pela aprovação, quer pela negação de uma legislação social. Assim, 

havia tanto os que, defendendo os direitos operários, acabavam por criticar as 

atividades do comércio e da indústria, quanto os que teoricamente, em nome destas 

atividades, não aceitavam a intervenção do Estado no mercado de trabalho.189  

                                            
186 TOPIK, Steven. Op. Cit. p. 180 e 181.  Estas empresas traziam de seus países os empregados com 
capacidade técnica, bem como de gerencia, e sequer criavam aqui nova tecnologia, mantendo-se a 
dependência de equipamentos já ultrapassados nos países industrializados. Além disso o lucro era 
repatriado e não reinvestido aqui, e as empresas atendiam aos interesses das matrizes e não aos 
interesses da economia brasileira. 
187 CANO, Wilson. Raízes da concentração industrial em São Paulo. Rio de Janeiro/São Paulo, 
DIFEL, 1977, p. 185.  
188 TOPIK, Steven. Op. Cit. p. 182  
189 GOMES, Angela M. de Castro. Burguesia e trabalho. Op. Cit. p. 83  
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Esta incompreensão por parte da elite brasileira quanto à importância da 

industrialização, considerando-se as experiências dos países centrais com os quais 

mantinha estreitas relações desde o Império causa algum espanto, especialmente ao 

se considerar que o discurso contrário ao imperialismo destes países centrais era 

muito forte, ou seja, havia consciência que as relações de dominação que exerciam 

sobre países periféricos eram deletérias para o Brasil. 

Vê-se, neste caso, como diferiu a experiência vivenciada na Alemanha, que 

percebeu o descompasso industrial e tecnológico crescente que colocava o país em 

condições de grande inferioridade econômica em relação à Inglaterra. Mesmo 

iniciando sua industrialização tardiamente, os incentivos e intervenções econômicas 

imperiais naquele país serviram para impulsionar a industrialização, beneficiando-se 

inclusive das experiências, erros e do estado da arte tecnológica inglesas. 

Disso se percebe que o nível de industrialização e a necessidade de agir na 

esfera legislativa social para proteção dos empregados e operários não se deveu 

diretamente a uma industrialização de maior porte, ou um capitalismo industrial, como 

já alertava Stolleis. A experiência brasileira certamente diferiu dos países centrais, 

como alertou o autor, e esta justificativa foi usada por políticos e empresários no 

período para justificar a desnecessidade de regulação das relações de trabalho.190  

Não houve estímulo federal às indústrias de capital, e o pouco de ação política, 

como se viu, foi para o setor de indústria de base, mas mesmo nelas o investimento 

feito foi insuficiente para alcançar as necessidades nacionais, implicando em 

importações do que faltava.  

Desta forma, no amplo e detalhado estudo levado a cabo por Topik, as 

conclusões divergem da proposta de Celso Furtado, na medida em que o primeiro 

autor entende afastada a tese de que o avanço da atividade estatal na economia 

estava ligado com o colapso da exportação a partir de 1929, iniciada muito antes, e 

de modo mais intencional a partir da Primeira Guerra Mundial, quinze anos antes.   

                                            
190 Augusto de Lima, Deputado mineiro, combatia na Câmara a necessidade de uma legislação 
trabalhista, partindo da constatação que, no Brasil, praticamente não havia indústrias, sendo que onde 
estas existiam o patronato incluía entre seus deveres morais as ideias que se queria transformar em 
leis obrigatórias. Era preciso atentar que tais leis seriam frutos de uma pressão momentânea, explicável 
pela situação da guerra e que fundamentalmente seriam “o meio de aliviar a pressão não é a lei, porque 
esta pode atender a um aspecto das relações e despertar ambições, desejos de novas reinvindicações, 
de etapa em etapa.” DOCUMENTOS PARLAMENTARES. Legislação social: trabalhos da comissão 
especial de legislação social (1919-1921). 3º vol. Rio de Janeiro, Tip. Jornal do Commercio, 1922, p. 
379 e 380. 
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O Estado republicano era bem mais economicamente ativo do que se 
supunha geralmente, mas ele era também mais centralizado. O 
governo federal dispunha de receitas, despesas e forças armadas bem 
maiores que todos os estados juntos. Ele também controlava muito 
maior número de empresas públicas, como bancos, ferrovias, linhas 
de navegação e serviços telegráficos do que os estados. E, acima de 
tudo, o seu poder formal, especificamente no que diz respeito ao setor 
internacional, era muito maior.191  

 

No entanto, a produção industrial teria pressupostos anteriores, ligados ao 

capitalismo, que de desenvolvera já na passagem do império para a República, 

quando a expansão do café para o oeste paulista fizera ver a necessidade de 

substituição da mão de obra escrava para aquela característica do capitalismo, em 

que havia um mercado de trabalho, de trabalhadores que ofereciam sua mão de obra 

em troca de salários.  

Além desta substituição, já anteriormente mencionada, o capitalismo que se vai 

formando levaria à diversificação do uso do capital, que seria investido conforme os 

setores diversos da economia já mencionados, bem como a intensificação da divisão 

social do trabalho. Uma vez verificados estes pressupostos, seria plausível a teoria de 

que o crescimento industrial se verificaria, então, nos momentos de ruptura das 

relações com o mercado mundial, como as guerras e as grandes crises econômicas. 

Os anos finais da Primeira República seriam marcados ao mesmo tempo por 

uma certa calma nas movimentações em prol de direitos, por parte dos operários, já 

que houve uma diminuição significativa do número de greves; mas em parte justificada 

pela maior repressão, legitimada por sucessivos estados de sítio, particularmente no 

governo de Artur Bernardes, que enfrentara o Movimento Tenentista e que buscara 

aniquilar os movimentos anarquistas. 

Em 1924, o Presidente inicia as articulações políticas em prol de uma reforma 

constitucional, apresentando uma proposta ao legislativo composta de alguns pontos 

de alta relevância político-econômica , como a proibição de criação de despesas pelo 

legislativo sem que houvesse receita no tesouro federal; a proibição de reeleições 

para Presidentes e Governadores de Estado; submissão à União de dados 

orçamentários dos Estados para melhor planejamento; limitação do Habeas Corpus 

                                            
191 TOPIK, Steven. Op. Cit. p. 187  
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aos casos de ilegal constrangimento do direito de locomoção e liberdade física192; 

possibilidade de regulamentação econômica em momentos de crises; restrição aos 

direitos dos estrangeiros; regulamentação da propriedade e exploração de minas sob 

supervisão da União.193 

Como é possível perceber, estas sugestões presidenciais implicavam em 

alterações significativas para um modelo federativo, como o que se adotara até então, 

o que levou a muita resistência e debate, não apenas no legislativo, como se pode ver 

em artigo publicado por Levi Carneiro, advogado, n’O Jornal de 08 de maio de 1924, 

no qual desde as primeiras linhas se coloca na defesa da Constituição justamente em 

face as proteções liberais e federalistas ali existentes.194  

Em suas críticas, salta aos olhos a indignação e certo sarcasmo, apontando 

para o fato de que o Presidente exorbitava em suas atribuições, consideradas pelo 

autor como maiores do que o devido, e ressaltando que, nas propostas presidenciais, 

residia uma propositava indefinição, “condições mal determinadas”. Seria o caso da 

determinação de apresentação de orçamentos e contas dos Estados para a União, 

que o advogado considerava incabível e até inconstitucional, dentro da ordem 

federalista. 

Da mesma maneira, Levi Carneiro aponta para a indeterminação quanto à 

interferência na liberdade comercial, que ficaria ao juízo do governo da República 

considerar esta ou aquela crise mais ou menos gravosa; e quanto aos imigrantes, da 

mesma forma, estaria no arbítrio da União, que demonstrava a desconfiança com a 

jurisprudência nacional, que em algumas ocasiões havia contrariado os interesses dos 

governos.195 

O autor do artigo considerava desnecessária a revisão constitucional, apontava 

para seu caráter de emenda, mas ao final do texto apresenta seu maior temor: de que 

a discussão parlamentar de uma revisão constitucional se alargasse para itens não 

                                            
192 Durante a Primeira República foi notória a utilização do Habeas corpus para garantir interesses 
políticos, dissociados da liberdade física, servindo assim como instrumento nas lutas entre oligarquias 
em conflito. Cf. KOERNER, Andrei. Op. Cit. 
193 OLIVEIRA, Lucas Goulart. Op. Cit. p. 132 
194 CARNEIRO, Levi. Revisão Constitucional. O Jornal. Rio de Janeiro, 08.05.1924, p. 01 
195 Esta seria a hipótese do Caso Curvello, em que foram deportados diversos indivíduos ao arrepio da 
legislação então vigente, já que uma parte deles cumpria os requisitos de nacionalidade, e inclusive já 
gozavam dela. Este caso foi defendido por Evaristo de Moraes, e discutido insistentemente no jornal O 
Combate, ao longo do mês de setembro de 1917. Disponível em < http://memoria.bn.br>, acessos em 
15.07.2015. Cf. ainda BONFÁ, Rogério Luis Giampietro. "Com lei ou sem lei": as expulsões de 
estrangeiros na Pimeira República. Cadernos Ael, Campinas, v. 14, n. 26, p.185-214, set. 2009, 
semestral.  
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previstos, ferindo os princípios basilares da Constituição de 1891, o que de fato 

aconteceria em parte, em particular com a possibilidade da União legislar sobre 

questões sociais. 

No mesmo dia, o Correio da Manhã opunha-se a revisão constitucional, e trazia 

em suas páginas texto de Evaristo de Moraes combatendo igualmente as afrontas ao 

sistema federalista percebendo os intentos centralizadores que estavam contidos na 

proposta presidencial, mas especialmente contrário às tentativas de limitação ao 

Habeas Corpus –  considerando que “lembra-se a conveniência de reduzir o alcance 

do habeas corpus, tornando-se à concepção de 1832”; e as tentativas de 

constitucionalização das repressões aos estrangeiros, igualmente representativas de 

retrocesso.196 

Apesar das críticas, o processo de revisão constitucional iniciou-se na sessão 

de 26 de junho de 1924, em que foram estabelecidas as formas de votação. Na 

mesma sessão, o líder da maioria solicitou a nomeação de nova comissão especial 

de legislação social, o que demonstrava o interesse do governo e sua maioria no 

legislativo de retomar o tema da questão social. 197 

A revisão constitucional tornou-se efetivamente uma emenda constitucional, na 

medida em que alterou sensivelmente os poderes federais antes instituídos no texto 

original, e no que interessa a este trabalho, isto se deu substituindo o texto do n. 29 

do artigo 34, que incluiria, entre os direitos da União, o de “legislar sobre o trabalho”, 

mas não se resolveu durante o governo de Artur Bernardes.  

Mesmo candidato único governista, em 1925, Washington Luís incorporara em 

seus discursos como candidato o tema da questão social, mesmo com o país oprimido 

pelas regras do estado de sítio. A análise de seu programa, lançado em 27 de 

dezembro de 1925, tratava do tema e revelou aspectos interessantes no que se refere 

à abordagem da questão social.198 

O futuro Presidente posicionaria o problema na esfera da ordem pública na 

medida em que as movimentações de operários adviriam de origens alienígenas, 

importadas de forma descontextualizada para o país.  

                                            
196 MORAES, Evaristo de. Revisão antirrepublicana. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 08.05.1924, 
p. 4 
197 OLIVEIRA, Lucas Goulart. Op. Cit. p. 134  
198 LUIS, Washington. Programa de Governo. O Paiz. Rio de Janeiro, 28.02.1926, p. 1, 2 e 4. 
Disponível em < 
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=178691_05&pasta=ano%20192&pesq=questao
%20social>, acessado em 02.11.2018. 



105 

Desta forma, o discurso procurava demonstrar que não provinham da 

sociedade brasileira nem os agentes, nem as condições provocadoras da questão 

social. Tudo não passava de uma importação e para tanto era suficiente examinar a 

situação do Brasil em contrapartida à situação europeia.  

Na Europa, toda a terra disponível já havia sido apropriada; os capitais, 

abundantes, haviam se apoderado de todas as iniciativas produtivas, só deixando a 

opção de um trabalho assalariado mal remunerado, num mercado desfavorável devido 

à abundante oferta de braços.  

Aqui leis liberais aboliram de direito as castas e os privilégios que, a 
bem examinar, de fato nunca existiram. Aqui não se formam classes; 
o homem experimenta as profissões, detendo-se na que mais lhe 
convém, naquela que lhe dá o bem estar. 
 
O seu trabalho é início do capital. O capital, em mãos moças, sabe 
bem o que é e o que vale o trabalho. Sob esse respeito se pode afirmar 
que o lavrador de hoje é o colono de ontem, como o capitalista de 
agora é o operário de ainda agora.199 

 

Ou seja, no Brasil sobravam terras desocupadas e os capitais, escassos, 

deixavam margem a uma série de bons negócios para todos que fossem 

trabalhadores. Quanto ao mercado de trabalho, ele era favorável ao operário porque 

aqui faltava mão de obra. Nestas condições as oportunidades eram grandes e a 

mobilidade social fácil.  

Washington Luís vai além, no final de 1925, afirmando que “a jornada de 08 

horas, praticamente em execução por todos; a regulamentação do trabalho da mulher 

e do menor, nos códigos sanitários, já são observados”, mas reconhece que “a 

observância de tais preceitos deve ser imposta por leis da República” de modo que, 

imposta a todo empresário, não tenha um, vantagem sobre outro.200  

Dentro deste argumento que afasta a existência da questão social, afirmando 

mais uma vez que no país não se dariam as condições que levaram às agitações dos 

países centrais, pelo que a questão social era um problema de ordem pública, um 

“caso de polícia”.  

Ao propor, já em seu programa de governo, que os direitos mencionados 

deveriam ser leis federais, Luís demonstra encampar a reforma constitucional que 

ocorreria em primeiro ano de mandato, 1926, medida que já fora articulada pelo seu 

                                            
199 LUIS, Washington. Op. Cit. p. 04  
200 Ibidem. 
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antecessor. Tal reforma implicaria em alterações significativas no sistema federativo, 

dando passos centralizadores de poder, e finalmente incluindo na Constituição o 

direito de legislar sobre o trabalho como poder federal.  

Após a referida emenda constitucional, no entanto, não houve um arroubo 

legiferante quanto ao tema do trabalho, como se poderia supor, caso a falta de 

competência constitucional fosse o verdadeiro impedimento à atuação da União. Em 

1925 fora aprovada a Lei de Férias, que entraria em vigor em 1926, e no ano seguinte 

aprovara-se o Código de Menores, que apenas indiretamente tratava da questão, 

sendo muito mais um texto legal hábil para o controle social de menores indesejáveis. 

Ao que parece, os envolvidos na questão social haviam aprendido ao longo das 

décadas republicanas que os textos de leis não implicavam em necessária mudança 

nas práticas sociais. 

Assim, no Brasil da Primeira República, os interesses da agricultura, comércio 

finanças e indústrias eram complementares, e se comportavam dentro desta estrutura, 

sendo considerado prioritário o setor agrário exportador para os interesses da 

economia federal. Ao atender primordialmente os interesses gerais da economia 

exportadora, atendia também por vezes os interesses das demais categorias. O 

capitalismo iniciado ainda na vigência imperial fizera seu caminho nas terras 

nacionais.  

O paradoxo do regime liberal pensado para países desenvolvidos implicou em 

um conflito interno. Os interesses da oligarquia agrária muitas vezes entraram em 

atrito com as medidas do Estado adotadas para garantir a saúde financeira frente aos 

credores estrangeiros. A mediação entre os diferentes interesses, somado 

posteriormente a onda de nacionalismo, levaram a ainda maiores intervenções, muitas 

das quais levadas a cabo com a finalidade de manter o liberalismo econômico. E entre 

elas, a emenda constitucional de 1926, que altera o próprio pacto federativo e o 

sistema descentralizado de poder. 

 

2.3 A QUESTÃO SOCIAL: OPERÁRIOS NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

 

A denominada questão social, que seria conhecida como “caso de polícia”, 

esconde uma experiência operária complexa, na qual estiveram presentes diversas 

vertentes ideológicas bem como diferentes formas de interação política. Também se 

formou em face das conjunturas nacionais de recepção de imigrantes, associadas ao 
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tratamento dado a estes nas fazendas de café e ainda ao desenvolvimento do 

capitalismo industrial, conforme trabalhado anteriormente.  

E ao tratar do trabalho urbano – que causaria a “questão social” – há uma 

tendência de observar mais proximamente as experiências ocorridas nos dois maiores 

centros urbanos de então, que concentraram parte significativa desta mão de obra: 

Rio de Janeiro, e São Paulo, sem que se deixe de reconhecer que houve processo 

industrial em outros centros urbanos.  

Mesmo assim, convém não perder de vista que na maior parte do país 

imperavam as relações de trabalho rurais, cujas subordinações eram outras, e que 

foram lentamente alijadas das lutas por direitos dos operários da indústria estatal ou 

privada, segundo interesse dos próprios industriais e exportadores de café.  

Durante os quarenta anos da República consta que mais de 3,5 milhões de 

imigrantes vieram para o Brasil, e o país passou a ter o terceiro maior contingente de 

imigrantes do continente americano. Somente São Paulo recebeu 54% do total de 

imigrantes recebidos aqui. Entre as etnias, destacaram-se por sua maioria os italianos, 

portugueses e espanhóis, ainda que tenham vindo para o Brasil cidadãos de outros 

tantos países, principalmente europeus.201  

Houve formas diferentes de recepção destes estrangeiros. No estado de São 

Paulo, o objetivo primário foi de substituir a mão de obra escrava, como já 

mencionado, e somente com o decorrer dos anos, em face das diversas 

circunstâncias já mencionadas, é que os imigrantes se tornaram operários das 

fábricas paulistas. Nos estados do sul do país, a imigração voltou-se para a 

colonização de áreas de interior, com o fito de aumentar a produção agrícola e povoar 

áreas desocupadas, pelo que estes estrangeiros puderam acessar lotes de terras nas 

regiões de serra, o que explica a formação de “colônias” organizadas segundo as 

diversas cidadanias.202  

Se o capital investido estava relacionado com as exportações, de forma direta 

ou indireta, e se a conjuntura política era coronelista, com o mandonismo atingindo as 

relações laborais do campo, havia uma tendência de extensão das mesmas práticas 

para as indústrias. Esta situação gerava insegurança no trabalho, tanto pelas 

condições das fábricas, do manejo das máquinas, como pela subordinação plena 

                                            
201 BIONDI, Luigi. Op. Cit. p. 01 e 02. 
202 LOPREATO, Chistina. Op. Cit.  
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diante do excedente de mão de obra, que obrigava a condições de trabalho inumanas, 

sem garantias ou direitos, além da sujeição a punições físicas.  

Como anteriormente mencionado, as reivindicações operárias visavam quase 

sempre melhorias em suas condições de sobrevivência, já que no início do século XX 

a base salarial era muito baixa, insuficiente para a manutenção mínima da família 

sequer quanto aos alimentos, pelo que comiam mal, verdadeiros famélicos. Via de 

regra, suas habitações eram insalubres, já que ocupavam barracões originariamente 

não constituídos para habitação humana, ou casas geminadas com pouca luz e 

excesso habitacional. Igualmente insalubres eram as fábricas, nas quais as máquinas 

mereciam mais cuidados do que os seres humanos.203  

A condição de miséria dos salários não contabilizava a flutuação da oferta de 

emprego, ou a inflação, nem descontos salariais por motivo de doença e multas dadas 

aos operários por uma infinidade de motivos. De modo a aumentar os rendimentos, 

as mulheres integravam também a mão de obra, bem como seus filhos, mesmo que 

com salários ainda mais baixos, já que considerados mais fracos e menos produtivos.  

Se havia grande preocupação com o maquinário, importado e caro, operários 

eram considerados de fácil reposição, em especial com a concorrência do trabalho 

feminino e infantil. A jornada de todos comumente alcançava 12 horas por dia, seis 

dias por semana, e habitualmente trabalhava-se em turnos, em fábricas que 

funcionavam 24 horas. Mulheres e crianças sofriam com punições físicas, e em face 

de suas condições, não tinham meios de resistir a tais práticas. Os acidentes de 

trabalho derivados do cansaço eram comuns.204  

Mas os trabalhadores também se organizaram por outras causas, que de 

alguma maneira desafiam o senso comum, criado desde o período em questão, de 

serem desprovidos de capacidades ou interesses políticos, de serem como animais 

incapazes de perceber os movimentos republicanos. 

Antes de uma Constituição que desse as formas jurídicas à República, 

impunha-se um Código Criminal adequado ao novo modo de produção, em que a 

contenção já não se daria sobre escravos, e sim sobre trabalhadores assalariados, 

                                            
203 DIAS, Everardo. História das lutas sociais no Brasil. 2. ed. São Paulo: Alfa-Omega, 1977. 
204 Cf. FAUSTO, Boris. Op. Cit.; LOPREATO, Christina da Silva Roquette. Op. Cit.  MARAM, Sheldon 
Leslie. Anarquistas, imigrantes e o movimento operário brasileiro, 1890-1920. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1979, p. 123; MATOS, Marcelo Badaró. Trabalhadores e sindicatos no Brasil. São Paulo: 
Ed. Expressão Popular, 2009; HALL, Michael; PINHEIRO, Paulo Sérgio (orgs.). A classe operária no 
Brasil 1889- 1930: documentos. v.2. São Paulo: AlfaÔmega, 1979. 
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cujo dever era o de trabalhar de forma ordeira e subordinada. Esta obra jurídica foi 

promulgada ainda em 1890. 

O novo Código, assim, criminalizava a principal forma de insurgência dos novos 

trabalhadores, a greve, nos artigos 204 a 206. Este fato, a ameaça à liberdade de 

manifestação foi a motivação principal da greve dos carroceiros na capital federal, 

greve que parece ter surpreendido a população, ainda que os jornais parecessem 

reconhecer a greve como direito. Ao final do movimento, a greve foi vencedora, já que 

levou à alteração no conteúdo normativo dos referidos artigos, que então criminalizam 

apenas os movimentos violentos.205 

No ano seguinte, também na capital federal, outra greve de cunho político 

auxiliou a deposição do Marechal Deodoro da Fonseca da presidência, desta vez 

protagonizada pelos operários da Central do Brasil, uma empresa pública, logo muito 

identificada com o governo federal.206 

Como se vê, os primeiros anos da República foram desde cedo agitados por 

movimentações operárias, e muitas ocorreram com o intuito de reivindicar direitos e 

melhores condições aos trabalhadores, que se organizavam em agremiações, 

associações, irmandades e mesmo sindicatos, ainda que não houvesse uma 

regulamentação quanto ao estabelecimento legal da maior parte destas formas 

associativas. 

Dois anos após a Constituição é que se promulgou o Decreto n°. 173 de 

10/09/1893, que regulava a organização de associações com fins religiosos, morais, 

científicos, artísticos, políticos ou de simples recreio, que regulava o art. 72, § 3º da 

Carta Maior. A referida norma – considerando-se as dificuldades posteriores dos 

sindicatos, bem como o tempo passado entre o texto constitucional e o referido 

decreto -  pode ser compreendida dentro de diversas chaves interpretativas. 

                                            
205 Gustavo Silveira Siqueira apresenta apurado levantamento de fontes que ilustram tanto a existência 
de uma consciência de direito de greve, presente na sociedade – derivada da ideia de manifestação 
diante de descumprimento de obrigações ou mesmo por razões políticas – como as resistências entre 
políticos e jornais situacionistas. SIQUEIRA, Gustavo Silveira. Op. Cit. p. 20 e ss.   
206 Cf. FRACCARO, Gláucia Cristina Candian. Morigerados e revoltados: trabalho e organização de 
ferroviários da Central do Brasil e da Leopoldina (1889-1920). Dissertação de mestrado em História no 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. 2008, p. 85 e ss. A autora tem sucesso em 
demonstrar como as relações entre os trabalhadores da Central do Brasil, como empresa pública, 
davam-se de forma diferenciada quanto às reivindicações de melhores condições de trabalho, já que 
seus interlocutores eram outros – a União e o Congresso – e seu poder de ação era maior, já que a 
Central garantia transporte de passageiros para os subúrbios que se formam, para outros Estados, mas 
também era uma das principais ferrovias no transporte de produtos, tanto do interior para a capital, 
quanto de distribuição de bens para o interior. (neste sentido, cf. STEVEN, Topik. Op. Cit.) 



110 

 Pode ser vista dentro das influências positivistas de alguns dos primeiros 

republicanos, ou cientificistas, mas que defendiam fortemente a ideia de progresso, 

de evolução, de entrada na modernidade, elementos essenciais para o crescimento 

do país. Entre muitos dos republicanos, e durante os primeiros anos da República, 

este pensamento parece ter sido bastante forte entre juristas, políticos e intelectuais, 

que vistos com o distanciamento histórico poderiam ser considerados utópicos, pois 

deixaram de observar, no quadro político-econômico, interesses discordantes com 

maior poder de ação.   

Nesta chave, as associações seriam responsáveis, em um modelo de estado 

não interventor, de fornecer o progresso social necessário à modernidade, permitindo 

o desenvolvimento das faculdades mentais, sociais e morais, prevenindo influências 

deletérias existentes em outros meios.207 

Também seria viável admitir que a organização em associações – como 

efetivamente se viu entre os operários – levaria a organização de meios de cuidado 

mútuo e formação de fundos nestas associações para o socorro mútuo, o que também 

caberia dentro da lógica liberal então esposada.208  

Não me parece ser necessário descartar nenhuma das alternativas, na medida 

em que se admite que forças diversas operavam concomitantemente. Foram muitas 

as associações, e a organização entre operários servia antes de tudo ao atendimento 

de suas necessidades, que não devem ser reduzidas apenas a interesses de cunho 

político ou econômico.  

Se considerarmos o catolicismo predominante entre brasileiros e entre 

italianos, principal grupo operário imigrante na cidade de São Paulo, compreende-se 

a formação de associações interligadas às práticas religiosas, em que havia um 

                                            
207 Igualmente importante foram as ideias esposadas por Sylvio Romero, jurista atuante entre o império 
e a república, cujas influências não podem ser limitadas ao positivismo, faz impiedosas crítica ao 
transplante de estrangeirismos, que desprezam a cultura e históricas locais, que condicionariam as 
instituições e modos de vida, apesar dos textos legais, além das críticas que desfere a imagem 
anacrônica do Brasil sobre si mesmo, construída pelos discursos retóricos. Cf. ROMERO, Sylvio. 
Provocações e Debates: contribuições para o estudo do Brasil social. Porto: Livraria Chardon de Lello 
e irmão. 1910. P. 102 e ss. disponível em 
<https://drive.google.com/file/d/1gBZxk5spnPt_tk9rjueO5fXY7d2Y3BQY/view >, acessado em 
02.11.2018. 
208 BATALHA, Claudio Henrique de Moraes. Sociedades de trabalhadores no Rio de Janeiro do século 
XIX: algumas reflexões em torno da formação da classe operária. Cadernos AEL, v. 6, n. 10/11, p.43-
67. 2010. Muitas destas sociedades foram a primeira base de diversos sindicatos, mas ainda assim, 
parte destas sociedades de auxílio mútuo manteve sua forma de atuação, servindo como sistema de 
seguridade diante da inexistência de um sistema legal, bem como agregando esforços e interesses, 
dando unidade à imigrantes distantes de suas famílias e desapossados de sua cultura. 
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incentivo ao cuidado mútuo compreendido dentro da moralidade cristã. Mas além 

destas associações, outras tantas se formaram para atender diversos propósitos, 

particularmente porque para imigrantes a vida em uma terra nova implicava em 

desenraizamento que era parcialmente atenuado com a reunião entre os seus. 

Em 1906 organizou-se o primeiro Congresso Operário, do qual participaram 

organizações sindicais de variadas vertentes ideológicas, algumas que defendiam a 

articulação política como método de ação, outras que defendiam a ação direta, mesmo 

que revolucionária, outras ainda com forte influência religiosa.209 

Ao final do evento, elaboram um manifesto no qual reconhecem as grandes 

divergências existentes entre os diversos grupos operários já organizados, chamando 

a atenção, além das diferenças políticas, para as diferenças religiosas, e relembrando 

então que a similitude entre todos era a existência de interesses econômicos comuns 

para os quais só encontrariam respostas se agissem eles mesmos, aconselhando-se 

a organização de “sociedades de resistência.”210 

É possível supor que a organização em sindicatos era vista, por parte da 

sociedade civil diretamente interessada no tema, com bons olhos, considerada o meio 

pelo qual seria possível lidar com as questões operárias, já que apoiada tanto pelos 

conservadores como pelos próprios sindicatos. Se considerarmos o manifesto saído 

do Congresso de 1906, em que ficava patente o interesse por melhoras nas condições 

de vida do operário, mas no qual também se veem as divergências significativas entre 

os diversos grupos em ação, os sindicatos ainda apresentariam estas possibilidades. 

Outro elemento a considerar no referido manifesto é a existência de 

divergências religiosas entre os operários. Ao nos lembrarmos do grande espaço 

católico entre a população nacional bem como entre boa parte dos imigrantes, as 

ideias católicas quanto à questão social, expostas na Rerum Renovarum, deviam 

                                            
209 Se tomamos por medida Evaristo de Moraes Filho, neste congresso a corrente ideológica vencedora 
foi a que propugnava por medidas moderadas, não revolucionárias, logo os anarquistas não teriam 
visto suas ideias predominarem. Claro está que a filiação do autor influencia em sua leitura dos fatos. 
Seu pai, Evaristo de Moraes, pessoalmente participara do evento, mas também advogava para os 
sindicatos de trabalhadores e não se identificava pessoalmente com as ideias anarquistas, e havia 
expressado este posicionamento em todas as suas obras. Por outro lado, para Boris Fausto, o 
Congresso de 1906, inversamente, vira vencedoras as ideias anarquistas, teria sido um congresso em 
que os anarquistas tinham demonstrado sua força. Este autor, ao que parece, toma como documento 
fundante para esta conclusão, um jornal de cunho não anarquista, que via o Congresso de 1906 como 
anarquista, no qual as ideias reformistas não tinham alcançado espaço. MORAES FILHO, Evaristo de. 
O problema do sindicato único no Brasil: seus fundamentos sociológicos.  Rio de Janeiro, 195, p. 
191. FAUSTO, Boris. Op. Cit. p. 53. 
210 MORAES FILHO, Evaristo de. Ibidem.  
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condicionar as opções de resistência a que se propunham, na qual não deveria haver 

revoltas, agressões, mas era necessária a condução pacífica e ordeira, na mesma 

medida em que os patrões deveriam abandonar os excessos do lucro. 

A elaboração de um manifesto que partia do reconhecimento das divergências, 

inclusive, parece indicar que este texto fora um texto de consenso ao invés de revelar 

a vitória de um grupo específico. A existência de um texto de consenso, em que fica 

patenteada a luta pelo que era reconhecido comumente por todos os grupos 

representados no evento, denotava a visão política dos operários e a capacidade de 

colocar os interesses de todos acima de suas interpretações, ainda que a escolha das 

ações de resistência indique o afastamento inicial das propostas de mediação político-

partidária. 

No entanto, o manifesto também dava aos patrões, ao Estado e aos políticos 

empenhados em frear os impulsos operários a percepção das dicotomias existentes 

entre eles, de maneira que puderam agir no sentido de acentuar estas divergências 

visando diminuir o poder de organização operária, para o que se serviram as forças 

policiais, bem como os entraves legislativos. 

Neste momento, já se via o crescimento do movimento anarquista, em 

particular o anarcossindicalismo, partidário de ações diretas visando inclusive o fim do 

Estado.  Este chamamento à resistência, feito pelo Congresso de 1906, impulsionaria 

uma melhor organização da classe trabalhadora, que passaria a agir em um mesmo 

sentido, a partir do reconhecimento de que seus interesses só seriam devidamente 

representados por eles mesmos. A partir de então houve a formação de redes de 

comunicação entre as associações ou sindicatos, o que levou ao aumento do número 

de greves nos anos seguintes.211  

Em que pese os operários terem organizado greves desde o início da República 

– caso da greve dos empregados da Central do Brasil, por exemplo, ou dos carroceiros 

no Rio de Janeiro, ou a greve dos ferroviários em São Paulo, as experiências sindicais 

eram incipientes, especialmente entre trabalhadores da iniciativa privada ou de 

atividades não estratégicas.212 No Rio de Janeiro, Evaristo de Moraes, que advogava 

                                            
211 Cf. SIQUEIRA, Gustavo Silveira. Op. Cit.; GOMES, Angela Maria Castro. A invenção do 
trabalhismo. São Paulo: Vértice, Ed. RT; Rio de Janeiro: IUPERJ, 1988; MORAES FILHO, Evaristo 
de. Op. Cit.   
212 Os ferroviários, cuja presença operária é anterior à república, organizaram-se tão logo perceberam 
a importância de suas atividades para o bom funcionamento da economia. Por meio das ferrovias se 
dava o transporte dos bens de exportação, os bens importados saíam dos portos, as pessoas se 
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para sindicatos, relatou a eclosão de diversas greves, e a resposta que obtinham: a 

violência policial, que causou indignação inclusive entre os que eram afetados pelas 

participações.213  

Em 1907 adveio outra legislação, que facultava aos profissionais da agricultura 

e indústria rurais a organização de associações para a defesa de seus interesses, e o 

Decreto n° 1.637, de 05/01/1907, regulamentava a criação de sindicatos profissionais 

e sociedades cooperativas, lei esta que teria maiores implicações ao reconhecer o 

direito de livre reunião e associação para trabalhadores de qualquer profissão.  

Este decreto mantém as ideias liberais, especificamente de livre associação, já 

que as diretrizes normativas desenhavam a plena liberdade organizacional dos 

sindicatos, sem interferências do Estado.  

Do que se vê, a regulamentação da organização sindical, nos moldes liberais 

desenhados, visava provavelmente uma relação diversa entre o patrão e seus 

empregados, que se faria diretamente entre o dono do capital e os representantes 

sindicais, e que assim variariam muito em face das relações de subordinação maiores 

ou menores. O decreto afastava o Estado das relações privadas, mas não o impedia 

de agir repressiva e violentamente pelo braço policial, o que implicava que as greves 

eram condutas ilícitas, revelando o contraste entre o direito posto e o direito 

pressuposto. 

Para Biavaschi, os conflitos sociais em prol de melhores condições de trabalho 

vão se transformando em conflitos de classe, na medida em que cresce a consciência 

das semelhanças dos problemas vivenciados.214 Se inicialmente havia sociedades de 

socorro mútuo, trazidas das experiências dos países de origem de muitos dos 

trabalhadores, parte delas se transformaria em organizações de reivindicação, lutando 

por condições mais dignas de trabalho. 

A formação sindical à época teve peculiaridades diversas das que conhecemos 

hoje, pelo que o papel que desempenhavam como força política ou social para o 

                                            
locomoviam, bem como matérias primas e correios. No caso da greve dos ferroviários de São Paulo, 
havia a consciência de operarem as principais redes de transporte do principal produto econômico, o 
café. Esta greve, iniciada em 15 de maio de 1906, representou um risco tão grande que foram 
movimentados navios de guerra para o porto de Santos com a finalidade de impedir a propagação da 
greve. SIQUEIRA, Gustavo Silveira. Op. Cit. p. 40.   
213 MORAES, Evaristo de. Apontamentos de Direito Operário. 3. Ed. São Paulo: LTr, 1986, p. 60 e 
ss. 
214 BIAVASCHI, Magda Barros. O direito do trabalho no Brasil – 1930/1942 (A construção do sujeito 
de direitos trabalhistas). Campinas, Tese de Doutorado em Economia/UNICAMP, 2005. 
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alcance de seus ideais não pode ser colocado em paralelo com o presente. A primeira 

diferença era uma certa autonomia cultural ligada a autonomia associativa e sindical. 

De alguma maneira, assim, as bases liberais que permeavam a República, em 

especial antes da Primeira Guerra, permitiam uma variedade considerável entre os 

diversos movimentos. A segunda diferença era a tendência a ações muito localizadas, 

operários de uma fábrica que faziam greve contra seu patrão, havendo poucas 

repercussões de categorias.215  

Voltemos brevemente ao anarquismo e seu papel no movimento operário na 

primeira metade do período. Seu crescimento pareceu provocar grande receio social 

à época, tendo sido associado a todas as ações apregoadas como deletérias e 

perigosas, o que é compreensível, já que o anarquismo implicava na contestação da 

ordem do Estado de Direito, símbolo formal sobre o qual descansava a República.216 

Importa tratar brevemente do anarquismo porque este tornou-se o inimigo 

social a ser derrotado, discurso que se formou lentamente, mas que ganhou vigor 

particular a partir da Primeira Guerra Mundial, quando se somou à narrativa a 

associação do elemento estrangeiro, natural inimigo da nação.  

Maria Pía Guerra217 aborda o tema da construção deste discurso, explicando 

que esta narrativa foi construída  criando “a figura do indesejável, uma espécie de 

bode expiatório para os problemas da República, e dentro desta categoria criou a 

                                            
215 HARDMAN, Francisco Foot. Nem pátria nem patrão!: memória operária, cultura e literatura no 
Brasil. 3. ed. São Paulo: Unesp, 2002, p. 41. 
216 O tema do anarquismo na Primeira República foi vastamente trabalhado pela historiografia desde a 
década de 1960, e o ângulo analítico alterou-se durante o tempo. Houve um enaltecimento deste 
movimento operário por diversos trabalhos, e em décadas posteriores houve uma tendência ao 
redimensionamento de seu papel no movimento operário do período, sem que isso tenha implicado em 
retirada do valor do referido movimento, já que teve preponderância em articular os trabalhadores em 
especial nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, nas duas primeiras décadas do século XX. Cf. 
HARDMAN, Francisco. Op. Cit.; MARAM, Sheldon Leslie. Op. Cit.; DULLES, John Foster. Anarquistas 
e comunistas no Brasil (1900-1935). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977; HALL, Michael; 
PINHEIRO, Paulo Sérgio Op. Cit.; FAUSTO, Boris. Op. Cit.; LOPREATO, Christina. Op. Cit.; GOMES, 
Angela Maria Castro. A invenção do trabalhismo. Op. Cit.; MAGNANI, Sílvia Ingrid Lang. O 
movimento anarquista em São Paulo (1906-1917). São Paulo: Brasiliense, 1982; LOPREATO, 
Cristina da Silva Roquette. O espírito da revolta: a greve geral anarquista de 1917. Tese de doutorado, 
Unicamp, Campinas, 1996; TOLEDO, Edilene de. Travessias revolucionárias: ideias e militantes 
sindicalistas em São Paulo e na Itália (1890-1945). Campinas: Unicamp, 2004; OLIVEIRA, Tiago 
Bernardon. Anarquismo, sindicatos e revolução no Brasil (1906-1936). Tese de doutorado, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2009. Disponível em << 
http://www.historia.uff.br/stricto/td/1142.pdf>> Acesso em: 21 set. 2016; GUERRA, Maria Pia dos 
Santos. Anarquistas, trabalhadores, estrangeiros: a construção do constitucionalismo na Primeira 
República. Dissertação de mestrado em Direito, 2012. Disponível em  
 <http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/10824/1/2012_MariaPiadosSantosLimaGuerra.pdf>, 
acessado em 15.06.2018> 
217 GUERRA, Maria Pia dos Santos. Op. Cit. 
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figura do indesejável anarquista-estrangeiro, o agitador social, perturbador da ordem 

pública que deve ser expulso do país”. 218 A associação de anarquismo e estrangeiros 

se firmou, e passaram a 

 [...] a ser os responsáveis pelos problemas sociais, “hóspedes 
perigosos” que contaminavam o país e prejudicavam o progresso 
material. Por isso, nas justificativas de repressão ao anarquismo, junto 
à defesa da ordem pública frequentemente aparecia a defesa da 
soberania nacional. Fosse ou não o motivo, o fato é que apontar para 
os estrangeiros tinha uma grande vantagem: permitia que fossem 
expulsos sem maiores formalidades legais. Se o incômodo fosse 
interno, a solução seria mais complicada. [...] Todavia, se o incômodo 
for externo, seria possível mandá-los para fora do país e se livrar do 
problema. Uma limpeza mais rápida, econômica e eficaz.219  

 

A ideologia esposada pelo anarquismo servia como elemento discursivo, 

enfatizando-se a falta de interesse na vida nacional, já que aqueles procuravam 

desvincular-se de qualquer participação partidária, preferindo agir diretamente, já que 

desconfiavam dos intermediários políticos. Desta forma, foram habitualmente 

contrários às legislações sociais, crendo ainda que a libertação da opressão sofrida 

pelos operários só se daria se eles mesmos se libertassem, o que requeria educação, 

área a qual se dedicaram intensamente. 

Ainda que a teoria anárquica fosse em síntese revolucionária, o que se viu 

majoritariamente no país foi o que se convencionou denominar de 

anarcossindicalismo, menos identificado com as correntes revolucionárias. 

Edilene de Toledo220 entende o sindicalismo revolucionário como corrente 

autônoma em relação ao anarquismo, sendo este o responsável pela maior parte da 

sindicalização e movimentação dos trabalhadores em São Paulo.  Expõe que a base 

desse movimento internacional, que variava de país para país, era a defesa da luta 

de classes, da ação direta dos trabalhadores, da autonomia operária e da liberdade 

do sindicato.  

                                            
218 Durante um bom período, houve uma tendência a enfatizar o movimento anarquista como 
movimento principal de lutas por direitos sociais na Primeira República, como a historiografia demonstra 
entre os anos 70 e 80, principalmente. Passadas algumas décadas, e com aprofundamento em outras 
fontes, surgiu uma dúvida razoável sobre o poder dos anarquistas dentro do movimento operário. Sem 
dúvida, eram organizados e capazes de grande alarido, fosse por meio de jornais como A Plebe, fosse 
por outras publicações, inclusive nas línguas europeias dos imigrantes aqui residentes. Cf.  < 
https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/ANARQUISMO.pdf>   
219 GUERRA, Maria Pia S. M. Op. Cit. p. 24  
220 TOLEDO, Edilene de. Op. cit. p. 20. 
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Conforme Claudio Batalha221, pretender estudar uma militância homogênea é 

um grave erro. Além de dividida em várias correntes políticas e sindicais, a militância 

operária abarcava diversos níveis de comprometimento entre seus membros:  

lideranças, quadros intermediários e militantes de base. Os primeiros eram minoria e 

transcendiam os limites da categoria profissional em atuação. Os intermediários, 

grupo um pouco maior, participava ativamente da vida da categoria, mas raramente 

escreveu sobre isso ou produziu teoria. O último grupo é certamente o maior, na base 

das organizações. Estava presente nos momentos de ascensão dos movimentos, mas 

o abandonavam nos refluxos. 

Por que enfatizar esta corrente ideológica em particular, se antes dela o relevo 

foi dos socialistas, cuja sistemática de atuação melhor se coadunava com a 

manutenção do sistema político, na medida em que pressupunham a atuação por 

dentro do sistema, pela eleição de representantes seus no Congresso?222 Não seria 

este sistema mais ajustado com a tipologia de Welfare State que este trabalho 

esposa? 

É fato que alguns poucos Deputados foram eleitos223 e representaram os 

interesses das classes trabalhadoras, em discussões renhidas antes e depois dos 

movimentos grevistas de 1917-1919, que incentivaram a retomada do tema no 

Congresso. E estes eleitos certamente não dependeram do discurso manifesto pelos 

anarquistas, que recusavam insistentemente esta forma de atuação política, e como 

para a polícia e para o governo toda reivindicação era vista como anarquista, seus 

espaços também diminuíram com a persecução ao inimigo anarquista. 

Ainda assim, há alguns detalhes preciosos nos sindicatos e jornais anarquistas, 

em suas ideias, que interessam a nossa reflexão. A insistência na desvinculação da 

política liberal não implicava em afinamento com propostas que desprezassem a 

liberdade, antes o contrário.  

                                            
221 BATALHA, Claudio Henrique de Moraes. Vida associativa: por uma nova abordagem da história 
institucional nos estudos do movimento operário. Anos 90, v. 5, n. 8, p.91-99, 1997. Disponível em: << 
http://seer.ufrgs.br/index.php/anos90/issue/view/607>> Acesso em: 21 set. 2016. 
222 GOMES, Angela Castro. A invenção do trabalhismo. Op. Cit., p. 85 e ss. A autora refere inclusive 
que as relações entre socialistas e anarquistas eram complexas, mas não implicaram em total falta de 
comunhão. “Durante os anos 10, anarquistas e socialistas conviveram, tendo suas áreas de influência 
e desenvolvendo relações de competição e confronto, mas também de tolerância e colaboração.” p. 88 
223 Estes Deputados, suas ações e intervenções, e o trabalho em prol da legislação social na Câmara, 
particularmente na Comissão de Legislação Social, foram tema específico constante do próximo 
capítulo. 
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Eram contrários a qualquer prática que afetasse a liberdade de escolha, 

qualquer autoritarismo, qualquer obrigação de filiação, por isso tidos por libertários. 

Por isso defendiam que o movimento operário, para ter sucesso, deveria ser feito 

pelos próprios operários, que somente estariam aptos caso obtivessem o 

conhecimento, a educação suficiente para compreenderem sua condição e suas 

possibilidades.  

Este afinamento com a ideia que deveria ser central no liberalismo – a liberdade 

– manifestava-se como a principal e mais profunda discordância, visto que o 

liberalismo nacional, como já analisado, nunca se desejou instrumento de autonomia 

de todos os cidadãos, entendendo inclusive que a ordem – parte da bandeira, deveria 

ser defendida, inclusive com atentado à liberdade, para defesa do progresso liberal 

que desejavam. 

Além disso, ainda que houvesse poder nas ações diretas de que se serviram 

contra os empregadores, e com tais ações conquistassem melhoras à condição dos 

operários, o fato dos anarquistas recusarem participar dos espaços políticos criados 

dentro da lógica republicana liberal tirava deles a interlocução com os espaços de 

poder. Esta postura fechou caminhos de diálogo – ainda que apenas de retórica 

política, permitindo aos demais atores, inclusive parte de sindicatos, atacar seus 

procedimentos, minando lentamente suas práticas. 

Por fim, como tantos momentos históricos mais ou menos longínquos 

demonstraram, a manutenção dos militantes de base nas ruas não depende apenas 

da vontade de articuladores idealistas, mas de capacidade político-econômica para 

sustentar os levantes e dar segurança aos partícipes, que sendo pobres, temem a 

perda da subsistência. Também dependem de habilidades políticas para, gerando o 

caos urbano, não comprometer em demasia a vida dos demais habitantes da urbe, de 

modo a manter a legitimação social.  

Dados todos estes elementos, que poder político teriam os trabalhadores para 

a articulação com os ocupantes do poder ou com os habitantes da cidade? Se tomado 

como paradigma o exemplo das tipologias e teorias apresentadas no primeiro capítulo, 

fica patente que as greves e ações diretas, encabeçadas por anarquistas – ao menos 

segundo a narrativa oficial do período – dificultavam o diálogo, diminuindo âmbitos de 

atuação. 

De nada serviu que jornais enfatizassem as características e interesses 

operários, nem mesmo dos anarquistas. A população urbana operária era 
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significativamente heterogênea: havia um grande número de imigrantes nas duas 

principais cidades, mas provenientes de países diferentes; mesmo assim, havia 

também um grande contingente de trabalhadores nacionais – e em ambos os grupos 

havia muitos analfabetos. E influência religiosa pesava contra aqueles que combatiam 

seu poder social. 

Ademais, a heterogeneidade das referidas cidades também atingia os demais 

habitantes, entre os quais havia muitos operários e funcionários públicos (em especial 

no Rio de Janeiro); empregados do comércio; representantes das diversas atividades 

direta ou indiretamente ligadas a importação e exportação; uma classe média que, 

ainda que pouco expressiva, concentrava-se nos centros urbanos.  

Era necessário que o convencimento ultrapassasse as fronteiras das fábricas, 

e que se construísse um sentido comum de pertencimento – como aliás defendiam os 

anarquistas. Sem este sentimento comum, não houve meios de exercer as pressões 

necessárias, nem houve lideranças que representassem os pleitos, não houve 

compreensão da validade dos movimentos. 

Nos anos seguintes esta dicotomia se manteve – diversas correntes ideológicas 

presentes nos sindicatos e associações com movimentos grevistas de maior ou menor 

intensidade conforme as condições econômicas e sociais dos operários nas fábricas. 

Após aquele primeiro Congresso de 1906, outro se deu em 1913, com viés 

reconhecidamente anarquista, mantendo-se igualmente as desconfianças e 

dificuldades já narradas.  

Neste momento, como já visto, não havia previsão constitucional sobre o 

trabalho, antes fora sublinhado o livre exercício profissional e a liberdade de contratar, 

em geral, dentro do espectro liberal que se desejara construir, nem legislação 

ordinária, mas estava em discussão – há anos – um projeto de Código Civil, 

apresentado por Clóvis Bevilaqua. Mesmo que nos anos antecedentes ao Código Civil 

de 1916 muito se discutisse sobre a inclusão de normas reguladoras dos contratos de 

trabalho, no bojo desta legislação constou uma definição de locação de serviços e dos 

contratos de empreitada.  

No entanto, este não era o plano inicial de Bevilaqua. Antes, o autor reconhecia 

que o contexto social do país havia se alterado, havendo “reclamos sociais”. Não 

acreditava mais o jurista que o individualismo abstrato pudesse atender a realidade 

social, devendo ser substituído por um que se adaptasse aos “fins sociais do Estado; 
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a moral individualista deve completar-se com a moral social; os códigos de simples 

direito privado devem transformar-se em códigos de direito privado social.”224 

Este direito privado social que propugnava não poderia “ser outra coisa mais 

do que o equilíbrio dos interesses do indivíduo e da sociedade pela disciplina das 

relações entre as classes”, anseios concatenados com a ideologia dominante à época, 

que considerava que fora daqueles limites o que restaria era a subversão.225  

Diversamente, ao incluir direitos para o contrato operário, desejava propiciar  

“facilidade da convivência, e para que os fracos se reconheçam amparados pelo braço 

forte da lei no conflito de interesses que travarem com os ricos e os poderosos.”226 

Como é possível ver no Código Civil de 1916, não houve qualquer tratamento 

particular para os contratos operários, antes manteve-se o tratamento que 

considerava as relações entre patrões e operários como de igualdade real, não 

apenas formal, ainda que as diversas greves, as manifestações de membros do 

legislativo, e como constou do último capítulo, as manifestações também de diversos 

juristas demonstrassem a necessidade de mudanças. 

É preciso levar em conta o momento histórico do texto de Clóvis Bevilaqua: as 

greves vinham aumentando no país desde a década anterior e muitos juristas se 

manifestavam favoráveis a intervenção na seara laboral; a Primeira Guerra e suas 

consequências na política econômica impactavam as relações de trabalho nas 

fábricas. Como então compreender que o texto final do Código Civil tenha mantido 

uma conceituação tão anacrônica como a de locação de serviços para abranger o 

contrato operário? 

Nestes anos, além dos elementos já referidos, também sucedeu uma grave 

crise econômica que afetou também a indústria. Em 1913 tem início um ciclo de baixa 

econômica que provocou largo desemprego, provocando o Departamento Estadual 

do Trabalho de São Paulo a realocar cerca de 40.000 trabalhadores nas fazendas até 

1916.227  

Podemos deduzir que esta movimentação humana, associada a posição 

favorável dos industriais, produziu uma sensação de acomodação do problema social, 

                                            
224 O referido direito privado social idealizado por Clóvis Bevilaqua foi muito bem abordado por 
MOREIRA, Karolyne Mendes Mendonça. Nascentes no deserto: pensamento jurídico, 
regulamentação do trabalho e legislação social no início da República (1889-1916). Dissertação de 
Mestrado em Direito do Estado. UFPR, 2018, p. 109 
225 Ibidem.  
226 Ibidem, p. 110  
227 BIONDI, Luigi. Op. Cit. 
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já que havia um excedente de mão de obra, que fora espalhado em fazendas no 

interior.  

Deste modo, a codificação civil seria uma oportunidade de adequação da 

norma à realidade social das relações de trabalho fabris se houvesse um risco 

imediato. Não havendo, optou-se pela conservação de um tipo legal que não cabia 

adequadamente sequer às relações laborais do campo, cujas subordinações e 

obrigações se davam por um complexo sistema de dependência já enunciado 

anteriormente. 

Ainda que os industriais viessem paulatinamente reconhecendo a necessidade 

de legislação sobre as relações de trabalho urbanas, momentaneamente as condições 

davam a eles a oportunidade de rever ou adiar estas mudanças, até com a finalidade 

de melhora de seus lucros.  

Veja-se que o período referido se encontrou com o início da Primeira Guerra 

Mundial, causando as consequências econômicas já relatadas. A produção industrial 

e agrária se voltou para gêneros mais facilmente exportáveis em momento de guerra, 

majoritariamente gêneros essenciais, levando ao desabastecimento interno e carestia 

de vida. Com a anterior dispersão da mão de obra, os operários se viram diante de 

piores condições de trabalho. 

Por tais razões – movimentos operários com algum grau de mobilização; 

carestia; Guerra e readequação do setor produtivo; aumento das horas de trabalho; 

carestia de vida - a questão social começa a ser mais sistematicamente discutida, 

assumindo contornos mais definidos e maior intensidade.  

O fundamental a reter, para o objetivo de nossa análise, é que ao mesmo tempo 

que o período de 1914 a 1919 se caracterizou por uma elevação geral do custo de 

vida, agravada muitas vezes pela escassez de gêneros no mercado interno, 

majoritariamente exportados, assinalou também um momento significativo de 

expansão das atividades comerciais e industriais.  

Estas estavam sendo exatamente favorecidas pelo processo inflacionário e 

pelos baixos níveis salariais, depreciados além de tudo por uma convocação intensa 

de mão de obra feminina e infantil.  

Seria a partir da segunda década do século XX, mais especificamente nos anos 

1917/19, que um conjunto articulado de ideias sobre as causas da questão social e a 

necessidade de providências para sanar e/ou evitar seu desenvolvimento tomaram 

forma entre os atores sociais, e seguiu presente entre políticos, jornalistas e juristas.   
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Nos primeiros anos do conflito, como se viu, parece ter havido, entre a elite, 

uma percepção – que se mostraria equivocada em poucos meses – de que bastava o 

aumento do exército de mão de obra excedente, devidamente subordinado pelas 

condições geográficas, para que fosse mantido do falacioso laissez-faire de que tanto 

se orgulhava. 

Em março de 1917, novos ventos vindos da mesma guerra modificariam as 

preocupações quanto à questão laboral, que desde então não sairia mais de cena até 

o final da República. Era o começo da Revolução Russa que, até novembro do mesmo 

ano, derrubaria o império executando toda a casa real, e instalando em seu lugar um 

governo operário, como se via então. 

Se nos anos anteriores os problemas com greves e movimentações operárias 

restringia-se a um problema citadino, a partir de 1917 adquiriria um status 

diferenciado, não porque alcançaria todos os rincões do país, nem mesmo toda cidade 

com alguma indústria, mas porque as notícias vindas do antigo império davam conta 

de algo inesperado, e que poderia ameaçar todas as estruturas de poder, que incluíam 

não apenas os habitantes da capital federal ou das províncias, mas os donos do 

capital, onde quer que estivessem. Assim, a cena a que se refere é ampla, mas pôde 

ser bem vista na ampliação dos fatos noticiados nos periódicos em geral, nas 

discussões políticas, nas ações dos governos, no investimento feito em investigação, 

de modo a impedir quaisquer tentativas de sublevação. 

Em maio deste mesmo ano de 1917, uma greve deflagrada em um cotonifício 

paulista seria o estopim parar a primeira greve de âmbito geral, ampliando-se para 

todo o Estado de São Paulo, e transbordando para algumas outras cidades. Cerca de 

400 trabalhadores interromperam suas atividades diante do aumento do trabalho 

noturno e da recusa de aumento salarial proporcional. Iniciado o movimento, outras 

questões se somaram a estas, denotando o ponto limítrofe a que tinham chegado os 

trabalhadores.228 

Ao considerar-se o movimento de interiorização da mão de obra nos anos 

anteriores, a piora das condições de trabalho, o aumento das horas trabalhadas e 

suspensão de folgas semanais, e a redução de bens essenciais no mercado interno, 

                                            
228 Cf. FAUSTO, Bóris. Op. Cit.; GOMES, Angela Castro. A invenção do trabalhismo. Op. Cit.; 
MAGNANI, Sílvia Ingrid Lang. Op. Cit.; LOPREATO, Cristina da Silva Roquette. Op. Cit.; FAUSTO, 
Bóris. Op. Cit.; GUERRA, Maria Pia dos Santos Lima. Op. Cit. 
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formavam-se em São Paulo as condições para a irrupção de um movimento grevista 

sem precedentes no país. 

Quando comparadas estas circunstâncias àquelas ocorridas na Alemanha no 

ano seguinte, quando eclodiram greves e movimentos de caráter revolucionário, 

podemos ser tentados a traçar um paralelo, o que nos conduziria a conclusões 

equivocadas. Por esta razão, aliás, é que, já no primeiro capítulo, sublinhamos a 

dicotomia existente entre os tempos e fatos históricos envolvidos no surgimento das 

primeiras leis sociais em ambos os países. 

A Alemanha de 1918 se via em circunstâncias completamente diversas, 

desconsiderando-se mesmo o final da Guerra e a tremenda penúria em que se 

encontravam. O que diferia de modo muito acentuado era a organização do 

movimento operário, mas particularmente a participação político-eleitoral já 

consolidada por meio do Partido Social Democrata.  

Também importa referir que neste momento histórico o país europeu já usufruía 

de uma incipiente legislação social que fora proposta no final do século anterior pelo 

próprio Estado, que antevia os problemas decorrentes dos novos sistemas 

econômico-sociais e desejava não apenas mitigar parte deles, mas principalmente 

garantir o controle deste processo.  

Minorar as dificuldades dos operários em seus momentos de necessidade 

tornou-se função do Estado lentamente, em face das mudanças que vão se dando 

nas estruturas da sociedade, em sobreposições de modelos antigos. As escolhas 

feitas na Alemanha de Bismarck denotaram que o Estado desejava continuar ativo na 

coordenação dos atores sociais, considerando a todos como partícipes também 

morais do país moderno que se desejava construir. 

Quando da Guerra, as modificações no direito quanto à proteção diante dos 

riscos da vida já haviam sido incorporadas, e os operários que se haviam organizado 

em sindicatos e partidos pleiteavam melhores condições diante de um Estado e de 

uma sociedade que já os reconheciam como atores sociais. 

Dentro deste contexto, a Revolução Russa encontrou na Alemanha vencida 

pela guerra e em gravíssima crise econômica um solo fértil para movimentos de 

inconformidade de outra natureza, bem como encontrou uma estruturação nas esferas 

de poder que podia acomodar ou resistir aos pleitos ou revoluções integrando a maior 

parte dos operários, como de fato ocorreu.  
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Voltemos assim ao Brasil de 1917 quando eclode a greve no Cotonifício Crespi, 

em São Paulo. Ainda que haja uma influência da revolução russa comum aqui e na 

Alemanha de 1918/1919, há igualmente uma semelhança importante entre o nosso 

país e a Alemanha da época de Bismarck, quanto ao estágio de industrialização e 

urbanização. 

E mesmo assim, as forças políticas e econômicas brasileiras de então, não 

coordenadas por um poder centralizador, como o império alemão do final do século 

XIX, exerciam forças em sentidos diversos, dificultando a coordenação clara de um 

projeto para a questão social, ainda que esta fosse se desenhando, como se vem 

tentando demonstrar. 

Nos dias seguintes ao início da greve, tentando reprimir a paralização, a Crespi 

faz um locaute229 geral, mas não conseguiu forçar o retorno dos operários, antes 

causou manifestações grevistas solidárias de operários de outros cotonifícios, e por 

fim de trabalhadores de diversas atividades.  

Como habitualmente as greves eram reprimidas com uso das forças policiais, 

via de regra com violência, nos confrontos morreu um jovem sapateiro, o que levou a 

uma paralização geral na cidade.230 Há indicativos de que a greve tenha chegado a 

contar com 45 mil pessoas em seu auge.231 

Este movimento é considerado simbólico até os dias atuais, ainda que outros 

tantos movimentos grevistas tenham sido estudados nos últimos anos, revelando 

sutilezas e os movimentos dentro do movimento operário no tempo. Seu poder 

simbólico, naqueles dias, implicou na percepção da força que possuíam, sendo 

possível supor que as notícias da revolução russa serviram de alicerce durante os dias 

de paralização. 

                                            
229 O locautes eram a forma inversa da greve: as empresas paralisavam seu processo produtivo, 
fechando as portas, indicando que a perda maior seria do operário, que não poderia vir trabalhar, 
mesmo se quisesse, o que implicaria em perdas salariais que seriam mais gravosas do que os ganhos 
que desejavam por meio da greve.   
230 Boris Fausto entende que a greve de 1917 foi um movimento espontâneo, sem lideranças 
previamente constituídas ou sindicatos organizadores. A formação do denominado Comitê de Defesa 
Proletária teria se dado apenas após o início do movimento, e com a função específica que centralizar 
as demandas dos operários. Mas explica que, apesar de espontâneo, era insistentemente apontado 
como possibilidade real nos meses anteriores, por meio da imprensa, justamente diante das condições 
insustentáveis dos trabalhadores das indústrias. FAUSTO, Boris. Op. Cit. p. 203 
231 Biondi, Luigi. Op. Cit. Os únicos a não paralisarem suas atividades foram os gráficos, que 
inversamente trabalharam ainda mais, de modo a noticiar os detalhes das paralizações, provendo os 
grevistas e a sociedade de notícias sobre os conflitos e demandas. 
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A Revolução Russa representou, também aqui, uma utopia, de tomada de 

poder pela maioria trabalhadora, que assim não estaria mais sob jugo do capital. E 

ainda que esta revolução não tenha alcançado muitos países, teve o condão de alterar 

drasticamente a visão das elites, que passaram a ter outras preocupações, além da 

simples opressão violenta, capaz de subsidiar as revoltas mais que debelá-las.  

Não bastasse, a greve de 1917 teve caráter multiplicador, já que a ela se 

seguiram muitas outras, tornando o período crítico nas cidades, e levando a ações por 

parte do governo federal, mas também de governos estaduais, desesperados pela 

retomada de controle. 

 Diversas reações eram observadas, e chama a atenção histórica o exemplo 

de Jorge Street, empresário no Rio de Janeiro, à época, que adotava uma inequívoca 

posição paternalista com seus operários, reforçando a ideia de que os modos de 

cooptação existentes no interior do país podiam se reproduzir também nas fábricas, 

caso desejasse o empresário, ainda que sopesados com a compreensão advinda da 

modernidade industrial.232 

Com a chegada do movimento grevista às indústrias cariocas, Street 

rapidamente reconheceu nas reivindicações muita justiça, e prontamente concedeu 

aumento de 20% aos operários sob seu mando. Mesmo assim, foi procurado pelos 

operários representantes do movimento grevista que pediram a liberação dos seus 

trabalhadores, de modo a prestar solidariedade aos colegas que ainda não gozavam 

da mesma sorte. Street atendeu ao pedido mas antes instruções de comportamento 

e limites de ação aos seus: “afirmei ter a certeza de que nenhum de nossos homens 

                                            
232 Referir a história social do período sem referir Jorge Street seria inviável, em face do papel peculiar 
que desempenhou justamente durante estes anos em que as primeiras leis sociais foram formuladas. 
Ele foi Presidente do Centro Industrial Brasileiro por 14 anos, de 1912 a 1926, o que demonstra o 
reconhecimento que tinha de seus pares. Defendeu os interesses industriais politicamente, e era 
atuante e muito bem formado, tendo estudado muitos anos na Alemanha, onde certamente teve contato 
com as formas e práticas daquele país tanto no processo de industrialização como de suas leis sociais. 
Foi um patrão peculiar, atípico, pois suas práticas com os operários de suas indústrias em muito 
diferiram daquelas dos demais que, usando o laissez-faire como instrumento retórico, tratavam seus 
operários como parte de seu instrumental, usando ao extremo a inspiração no fordismo. Já Boris Fausto 
afirmava haver formas diversas de lidar com a questão, havendo “técnicas de aberta coerção, de um 
certo behaviorismo e sobretudo de paternalismo. Dentro de limites relativos, em um extremo, Crespi; 
no outro, Jorge Street.” FAUSTO, Boris. Op. Cit. p. 207. O industrial fundou em São Paulo uma vila 
operária, junto às instalações de sua empresa, e fornecia diversos benefícios a seus empregados, como 
assistência de saúde, creches, estruturas para lazer. Em contrapartida, gerenciava a vida de seus 
empregados, estabelecendo inclusive um toque de recolher. MORAES FILHO, Evaristo de. Jorge 
Street: o bom patrão. In MORAES FILHO, Evaristo de (org.) Ideias Sociais de Jorge Street: 
introdução, notas bibliográficas, cronologia e textos selecionados. Senado Federal. Brasília/Rio de 
Janeiro: Fundação Cassa Rui Barbosa/MEC 1980   
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seria colhido nessas lamentáveis desordens, guardando todos a honra de nossa 

fábrica que era também a honra de todos eles.”233 

Seu discurso sempre apelava à virtude, de modo a incentivar os mais de 2000 

operários de sua fábrica a se portarem pacificamente, ordeiramente, e segue avante 

identificando-os à fábrica, tornando-os um mesmo corpo unido, todos partícipes da 

mesma virtude, associada ao trabalho naquela específica indústria, que por sua vez 

guardaria também sua honradez nos homens, mulheres e crianças que diariamente 

contribuíam para o sucesso do negócio. 

Ainda que admitíssemos distorções na narrativa do personagem principal, é 

possível intuir o paternalismo, o apelo à honra, que se tornaria o maior valor do 

homem, fosse rico ou pobre. A honra e a honestidade, virtudes irmanadas, seriam 

associadas, especialmente a partir do trabalho livre no país, como a maior riqueza que 

possui um homem, seu maior valor, que lhe dignifica.  

Ainda que tenha declarado que a razão de ser de sua ação benevolente para 

com seus empregados derivasse da constatação das péssimas condições de vida em 

que viviam, havia um substrato de ordem religiosa que orientava suas práticas, 

inspirado pelas bulas papais sobre as formas de resolução da questão social. Sua 

esposa participava das ações em prol dos operários, cuidando de seus filhos nas 

instalações criadas pelo marido, e chegou a ganhar a Cruz Pontifícia concedida pelo 

Papa.234 

Para Telma de Barros Correia, quaisquer que fossem as justificativas dadas 

por Street, estas práticas visavam a subordinação operária e reprodução da mão de 

obra devidamente construída segundo os padrões da moralidade, adequadamente 

afastados da promiscuidade social por meio de uma firme doutrinação católica, já que 

o ensino religioso era ministrado nas escolas e missas eram rezadas 

obrigatoriamente, além do requisito de declarar-se católico para usufruir das moradias 

mais baratas oferecidas pelo empresário. 235 

Estas afirmações finais da autora, referentes às obrigações dos operários e de 

seus filhos nas escolas não puderam ser verificadas nas fontes originais, 

                                            
233 O ESTADO DE SÃO PAULO. Notícias diversas. 20.07.17, p. 4 e 5, Disponível em 
<https://acervo.estadao.com.br> 
234 CUSANO, Alfredo. Companhia Nacional de Tecidos de Juta: uma organização social ideal. In 
MORAES FILHO, Evaristo de (org.). Op. Cit. p. 464.  
235 CORREIA, Telma de Barros. Os núcleos fabris: a prevenção à cidade e a moralização do 
trabalhador. In Caderno de Estudos Sociais. Recife, v. 10, n. 2, jul/dez. 1994, p. 209-226. Disponível 
em < file:///D:/Downloads/1153-1216-1-PB%20(1).pdf>, acessado em 20.11.208. 
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procedimento adotado ao longo de todo esse trabalho, já que a sequência das 

referências não permitiu chegar a fonte primária. Mesmo assim, ainda que 

desconsideremos estas afirmações, vemos que a doutrina religiosa serve de guia para 

Street. 

Muitas foram as vezes em que Street afirmou que, para evitar as formas 

revolucionárias socialistas, anarquistas ou comunistas, eram necessárias mudanças 

no tratamento dado aos operários, que não poderiam ser tratados como mercadoria. 

Defendeu inclusive, em seu nome e do Centro Industrial Brasileiro, a existência de 

legislação social, embora fosse muito cauteloso quanto à extensão dos direitos a 

serem concedidos. Seus discursos tinham grande influência, e chegavam à Câmara, 

com poder de exercer influência sobre ele.236  

Neste ano de imensa comoção social o Congresso retomou as discussões 

sobre a legislação social, mas estas foram se esfriando até finais de 1918, quando as 

condições operárias levariam a outra greve, desta vez organizada pela União dos 

Operários em Fábricas de Tecidos (UOFT). Sucede que esta greve, iniciada em 

novembro, contava também com planos insurrecionais de anarquistas, que falharam 

graças a um delator. Esta junção de movimentos permitiu que esta greve fosse 

associada ao anarquismo e a tentativa de insurreição e mesmo assim chegou a 

alcançar 20 mil operários.237 

Estes fatos se deram nos últimos dois meses do ano, combinando-se com o 

armistício da Guerra (que implicaria em mudança brusca no sistema econômico de 

exportação) e com a gripe espanhola, prolongando a greve e os problemas 

associados a ela. Temia-se pelo pior, com a combinação da repressão e a resistência 

dos operários. 

O chefe de polícia da Capital Federal chegou a escrever para o secretário-geral 

do Centro Industrial Brasileiro para alertar dos problemas que via, e de seus receios. 

Diante do contraponto que tal missiva oferece, foi transcrita por completo: 

 
Meu caro Costa Pinto,  
Saúde e paz. 
 
Peço-lhe o favor de, em palestra com os industriais, ponderar-lhes da 
minha parte, e com a insistência que o caso requer, a delicadeza do 

                                            
236 Sua atuação específica quanto ao Código do Trabalho, discutido na Câmara em 1917, foi tratado no 
capítulo seguinte, em sua primeira parte, já que suas ideias tiveram impacto o suficiente para serem 
incluídas nas atas legislativas. 
237 FAUSTO, Boris. Op. Cit.  
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momento. O governo, certamente, está tomando e tomará todas as 
medidas justas e legais necessárias à manutenção da ordem, mas 
cumpre-me salientar o perigo de não dar trabalho a milhares de 
operários, em condições de poderem eles viver. 
 É preciso conciliar os interesses de uns e outros, patrões e operários, 
para que, não tendo prejuízos os primeiros, não fiquem os segundos 
condenados à morte.  
Se essas dezenas de milhares de operários, homens, mulheres e 
crianças, vierem para a rua, não serei eu que os mande espingardear. 
Procurarei cumprir o meu dever, sem ser autor de carnificinas 
selvagens. 
E como, o que Deus não permita, a hipótese figurada bem se enquadra 
nas possibilidades da falta de trabalho, quero deixar bem acentuado 
que só agirei dentro da lei, tendo no mesmo pé de justiça os interesses 
das duas classes. 
Penso que os industriais precisam refletir muito, contando com a 
energia da autoridade, mas dentro da lei. Nada de forçar situações 
num momento como este. 
Mostre esta carta, se assim entender, aos interessados, e disponha do 
seu colega, amigo e admirador, 
Aurelino Leal238 

 

Esta carta foi enviada ao secretário-geral da entidade industrial um dia depois 

de serem interditadas as entidades operárias que representavam os principais grupos 

envolvidos na greve no Rio de Janeiro. No dia seguinte à missiva, 24 de novembro de 

1918, o CIB responde com um ultimato aos operários, que insistem em suas 

reivindicações: liberdade de pensamento, oito horas de jornada, semana de seis dias 

e salário mínimo. A greve seguiu, mas nas semanas seguintes a resistência 

combinada de industriais e força militar conseguiram vencer. 

A carta do chefe de polícia refletia uma percepção social negativa que se 

formara contra os industriais em face da interdição das entidades representativas. Mas 

impressiona pela coragem demonstrada pelo funcionário, que não apenas se 

comunica com seu amigo como abre tal correspondência para a instituição industrial. 

Claro que sua autorização de serem expostas suas palavras não podem ser 

adequadamente interpretadas sem maiores dados, já que poderia implicar apenas a 

certeza de que a missiva seria lida pelos demais, e sua autorização dava aos outros 

leitores conhecimento de que o autor sabia das práticas ou ao menos que queria que 

os demais industriais tomassem conhecimento de sua visão dos fatos. 

Ainda assim, a preocupação do chefe de polícia com as condições das ruas, 

mas principalmente a solidariedade expressa quanto aos interesses dos trabalhadores 

                                            
238 Boletim do Centro Industrial Brasileiro 1918-1920 apud MORAES FILHO, Evaristo de. Jorge Street: 
o bom patrão. Op. Cit. p. 86 e 87  
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chama a atenção, particularmente se lembrarmos, primeiramente, das relações 

estreitas entre os chefes de polícia e os líderes políticos, na falta de burocratização 

do Estado; e em segundo lugar se retomarmos a diferenciação feita à época entre 

empregados e operários. 

Ao que parece, as ações concatenadas entre os industriais e o Estado tiveram 

o condão de modificar a identificação do movimento com a tentativa de derrubada do 

governo, mesmo com as consequências negativas das greves para o corpo social. É 

possível deduzirmos que, com o passar dos anos, e apesar da intensidade dos 

movimentos reivindicatórios a partir de 1917, os operários e trabalhadores urbanos 

adquiriram algum grau de percepção da semelhança entre suas condições.  

Da mesma maneira que os operários, também a vida dos demais habitantes 

urbanos assalariados sofria com a mesma carestia, dificuldades econômicas várias. 

Entre estes estavam os operários e funcionários das estatais do Rio de Janeiro, por 

exemplo, cuja vida tendia a gravitar ao redor do poder federal; ou os empregados e 

outros assalariados da cidade de São Paulo, envolvidos em todas as atividades de 

exportação e indústria. Mesmo que não desejassem, as dificuldades revelavam suas 

semelhanças, ainda que esta percepção tenha permanecido difusa e opaca. 

Os jornais do dia 23 de novembro, inclusive o Correio da Manhã239, saíram em 

defesa da liberdade dos operários, frisando que eles sim precisavam da tutela do 

Estado, e não os industriais. Do mesmo modo que ocorrera com a sociedade urbana, 

e talvez como voz desta mesma sociedade, a imprensa detectava que os limites 

haviam sido ultrapassados com a intervenção nas entidades operárias, que não eram 

todas anarquistas. 

Desta compreensão adveio, ao que tudo indica, a defesa de proteção do 

operariado, chamado por aquele periódico de “parte fraca e desprotegida”. Sem 

                                            
239 TORRES, Antonio. Um pouquinho de bom senso. In Correio da Manhã. RJ, 23.11.1918. p. 2. 
Disponível em 
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=089842_02&pasta=ano%20191&pesq=greve, 
acessado em 02.11.2018. A história sempre surpreende, demonstrando que a vida humana, ainda que 
percorra um caminho, por vezes passa por lugares semelhantes. Dizia o autor: “Em suma, esta nossa 
Constituição é muito boa para acobertar patifarias, mas imprópria para engrandecer o país dentro da 
unidade nacional. [...] É tão boa esta Constituição para proteger todas as malandragens, que os nossos 
politiqueiros não admitem que alguém lhe toque. Excelente é ela para favorecer a desagregação do 
país, realizando-se assim aquele ideal das pequenas pátrias [...]. O de que precisamos [... é] trabalhar 
com sinceridade e desinteresse em reformar de tal sorte as nossas instituições políticas, que elas se 
prestem a adoção de todas as modernas aspirações sociais sem perigo para a unidade nacional nem 
para a segurança do país.” 
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dúvida, a intervenção demonstrara a desproporção das forças e a mentira escondida 

no discurso liberal sustentado politicamente.  

Ao mesmo tempo em que se davam estes eventos, na Câmara desengavetara-

se o projeto de Código do Trabalho, como forma de dar uma resposta às greves. 

Aparentemente a combinação entre greves sucessivas e a tentativa de insurreição 

haviam convencido finalmente os políticos nacionais da necessidade de intervenção 

nas relações laborais. Embora o Código não tenha sido aprovado, no apagar das luzes 

de 1918 aprovou-se o texto da Lei de Acidentes do trabalho que apareceria em 

definitivo como Lei 3. 724 de 15 de janeiro de 1919. Era o início de um processo 

complexo de discussões e concessões políticas e jurídicas sobre leis sociais no país. 
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3 LEGISLAÇÃO SOCIAL NO BRASIL: FORMAÇÃO E DISCUSSÃO 

JURÍDICA DE UM NOVO LUGAR DO ESTADO 

 

O movimento grevista ganhava cada vez mais forças nas ruas de São Paulo, 

avançara para outras cidades daquele Estado e atravessara a fronteira, chegando a 

Capital Federal. As dimensões deste movimento assustaram a todos, mas 

principalmente a elite, estivesse ela nas fazendas, na Câmara ou no Executivo, fosse 

ela pertencente à velha ou à nova elite industrial ou comercial, nacional ou estrangeira. 

Talvez as dimensões do movimento de 1917 tenham surpreendido aos próprios 

grevistas, como se viu. 

Era preciso encontrar uma maneira de recuperar a estabilidade social, que não 

se rompera apenas nas cidades e entre os operários. Com as notícias chegando no 

interior e nas regiões agrícolas, havia o receio de que pudesse alcançar inclusive os 

trabalhadores do campo, que compunham a maior parte da população assalariada. 

Os Deputados, responsáveis pela criação das legislações, rapidamente 

assumiram um papel participativo, como representantes de suas bancadas, então 

muito identificadas com os estados de que eram provenientes, como resultado da 

Política dos Governadores. Mais que partidos, a Câmara era o espaço de 

representação dos interesses dos Estados, como se cada Estado fosse um partido. 

Claro que havia Deputados cujas bases eleitorais não estavam tão diretamente 

amarradas com os interesses políticos do chefe do Executivo de seu Estado de 

origem, mas esses Deputados vinham quase sempre de votos das grandes cidades, 

onde era possível construir uma base de eleitores diversa, como os próprios 

trabalhadores. Alguns destes foram importantes nesta época de discussões sobre a 

questão social. 

Diante das instabilidades entre os diversos grupos componentes da vida 

urbana, foram desenterrados projetos de leis sociais várias, apresentados ao longo 

dos anos anteriores, cuja tramitação simplesmente se interrompera sem chegar a 

qualquer lugar. Há a partir de então uma transição definitiva da questão social para o 

legislativo, que passou a discutir o tema com interesse e afinco, fossem os interesses 

contrários à resolução dos problemas por meio de interferência legislativa, fossem os 

interesses dos que requeriam esta regulação. 
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Ao longo da Primeira República, mas especialmente a partir do começo do 

século XX, o tema passou a ser discutido por juristas, cujas posições ideológicas 

divergentes fundamentavam propostas diferentes para este objeto jurídico que não 

parecia se enquadrar nas previsões legais. 

Desta forma, considerada esta inserção no universo jurídico e legal, dentro da 

proposta de compreendermos os elementos que caracterizaram os moldes de nossa 

primeira legislação social, o primeiro olhar foi para os legisladores que iniciam 

acalorados e seguidos debates. Entre eles, há recusas de aparência principiológica, 

defesas inflamadas dos pobres operários em condições de miséria, e em muitas a 

opacidade da narrativa deixava os interesses ocultos. 

Uma vez que, a muito custo, vem à luz a primeira legislação federal sobre o 

tema, em 1919, outras demandas operárias continuavam requerendo respostas, 

inclusive diante do Tratado de Versalhes daquele ano. A Câmara seria cada vez mais 

o espaço das lutas em nome do trabalhador, interessando perceber de que maneira 

as condições conjunturais e estruturais se apresentavam e contrapunham nesta 

instância, dando forma a este pequeno e novo conjunto legislativo. 

Por fim, visto que a seara de nossas colheitas é o Direito, pareceu adequado 

investigar nas letras dos juristas suas percepções sobre a questão social ao longo 

deste tempo histórico, já que eles foram levados a estas reflexões desde, pelo menos, 

o amanhecer da República. Foram eles a perceber, em momentos e sob influências 

diversas, que o arcabouço jurídico existente, mesmo quando novel, se fizera a partir 

das estruturas resistentes às novas conjunturas.    

  

 

3.1 A QUESTÃO SOCIAL NA CÂMARA: RESISTÊNCIAS E AVANÇOS 

 

A Câmara dos Deputados não se aproximaria dos problemas sociais apenas a 

partir das greves de 1917, por óbvio. Antecede em mais de uma década os primeiros 

projetos de lei requerendo regulação das relações de trabalho em prol de melhores 

condições de vida, ou de sobrevivência, dos trabalhadores. 

Mas seria a partir deste momento que aquela instituição se veria às voltas com 

as pressões constantes no sentido de se manifestarem sobre o tema, pressões estas 

vindas das mais diversas direções sociais, econômicas e políticas, e desejosas de 

respostas que não convergiam entre si. 
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Como bem lembra Angela Castro Gomes, este ponto é fundamental para a 

caracterização do contexto político dos debates na Câmara em fins dos anos dez, 

uma vez que delimita a situação institucional de um dos elementos essenciais à 

discussão sobre a implantação de uma legislação social. Ou seja, o momento em que 

uma discussão maior sobre a questão social emerge na Câmara é exatamente aquele 

em que o movimento operário se agita como força de pressão contrária às condições 

de trabalho vigente, atuando num mercado livre da interferência do Estado.240  

Igualmente, Werneck Vianna vê este momento como diferenciado quanto às 

formas e espaços de atuação dos sindicatos – objeto de seu trabalho – mas esta 

mesma periodização pode servir para o movimento operário, ainda que este tenha a 

“faculdade de agir por fora dos marcos institucionais” existentes para os sindicatos. 

Haveria um primeiro período que iria até 1919, liberal, em que não há intervenção do 

Estado e as diversas manifestações do movimento operário lidavam diretamente com 

as empresas; o segundo momento se iniciaria justamente em 1919, com revisão do 

liberalismo, verificada com a promulgação da Lei de Acidentes de Trabalho.241 

Se a Lei de Acidentes de Trabalho foi a primeira legislação de cunho social aqui 

não foi por acaso. Em praticamente todos os países este foi o primeiro instituto de 

legislação protetiva das novas formas de vida e trabalho urbanas, interferindo, em 

cada um deles, no laissez-faire, pensamento hegemônico desde a construção do 

capitalismo industrial.  

Em 1904 fora apresentado o primeiro projeto à Câmara242, pelo Deputado e 

jornalista Medeiros de Albuquerque, pernambucano que substituíra outro Deputado, 

falecido.243 Este primeiro projeto não se manifestava quanto aos trabalhadores 

agrícolas, desejando proteger o trabalho tipicamente operário, industrial.  

Este projeto já se afastava da teoria da responsabilidade, adentrando na teoria 

do risco profissional, de responsabilidade objetiva do empregador. Nesta época, em 

                                            
240 GOMES, Angela Castro. Burguesia e trabalho. Op. Cit. p. 76 
241 VIANNA, Luís Werneck. Liberalismo e Sindicato no Brasil, Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1978, p. 
36 e ss. 
242 DOCUMENTOS PARLAMENTARES: legislação social. Vol. 1. Rio de Janeiro: Tipografia do Jornnal 
do Comercio, 1919, p. 3 e ss. Disponível em < http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/32019>, 
acessado em 20.11.2018. O link indicado aqui é da página da biblioteca digital da Câmara, onde estão 
os 3 volumes da coleção. Esta escolha de deve a tentativa de melhor identificar o caminho que leva às 
fontes históricas, de modo a auxiliar outros pesquisadores que se interessem pela obra. 
243 CPDOC. Verbete. José Joaquim de Medeiros e Albuquerque. Disponível em < 
https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-
republica/ALBUQUERQUE,%20Jos%C3%A9%20Joaquim%20de%20Medeiros%20e.pdf>  
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outros países este modelo legislativo já gozava de tradição jurídica, já que vigorava 

desde 1884 na Alemanha e se disseminara pela Europa em finais do século XIX.244  

Ainda assim, tal normativa não atravessara o Atlântico Sul, ou seja, em 1904 

não se via em nenhum dos países sul-americanos. Podemos inferir que o momento 

histórico destes países ainda estava fundado nas estruturas anteriores, o que 

bloqueava tentativas de equiparação com legislações estrangeiras.  

O processo de industrialização e urbanização que havia modificado as 

estruturas de vida, e transformado o Direito, a começar justamente pela socialização 

dos custos sociais dos acidentes laborais, não provocara o impacto nas experiências 

jurídicas na América Latina, crítica apresentada pelo autor do projeto.245 

Como visto, no Brasil já havia, a esta altura, algum desenvolvimento industrial, 

e o problema já era aventado por alguns juristas, aqui e ali.246 Ao defender seu projeto, 

seu autor manifestara-se em prol da regulamentação por acreditar que, ao iniciar uma 

legislação que atendesse aos problemas dos trabalhadores na indústria, haveria uma 

antecipação que impediria movimentos indesejados e perniciosos, querendo referir-

se a movimentos operários.247 

O projeto não avançou, e logo caiu no esquecimento. Quatro anos depois, novo 

projeto seria apresentado, desta vez pelo Deputado Graco Cardoso248, com endosso 

de outros que o apoiavam (Simeão Leal, Sá Freire e Altino Arantes249).  

                                            
244 CASTRO, Araujo. Accidentes de Trabalho. 5ª edição revista e augmentada. São Paulo, Ed. Freitas 
Bastos, 1939, p. 16. 
245 DOCUMENTOS PARLAMENTARES: legislação social. Vol. 1. Op. Cit. p. 5 
246 Evaristo de Moraes iniciara em 1903 a apresentação de artigos sobre temas relativos à questão 
operária, em particular defendendo a necessidade de legislação que tratasse do tema. A relevância do 
autor para este tema foi devidamente realçada na última parte deste trabalho. 
247 DOCUMENTOS PARLAMENTARES: legislação social. Vol. 1. Op. Cit. p. 4 e 5 
248 Graco Cardoso era então Deputado eleito pelo Ceará, província na qual estava profundamente 
embrenhado na política, pertencendo ao pequeno núcleo de domínio oligárquico, tanto por parte de 
sua família como por parte de seu sogro, Antonio Nogueira Acióli. CPDOC. Verbete. Maurício Graco 
Cardoso. Disponível em < https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-
republica/CARDOSO,%20Maur%C3%ADcio%20Graco.pdf>  
249 Altino Arantes foi o Presidente da Província de São Paulo durante as greves ocorridas entre 1917 e 
1920, tempo em que representou os interesses dos industriais na forte repressão exercida contra os 
trabalhadores, mas também os interesses dos fazendeiros, negociando empréstimos para compra de 
excedente de café. Como se vê, já exercia atividades políticas muito antes. Filho de um Coronel do 
interior paulista, formou-se em Direito e exerceu a profissão no interior do Estado, antes de seu 
definitivo ingresso na vida pública. Em 1908 terminaria seu primeiro mandato, ao qual outro se seguiria, 
e depois dele ocuparia diversos cargos políticos, eletivos, administrativos e executivos. CPDOC. 
Verbete. Altino Arantes. Disponível em < https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-
republica/ARANTES,%20Altino.pdf> 
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Apresentado o projeto, seu autor defendia a necessidade desta ação, 

procurando inclusive afastar os argumentos de ameaça econômica às indústrias 

incipientes, ou mesmo o argumento da não intervenção legislativa: 

[...] É claro que a ação do Estado não se deve superpor à ação 
individual mas também não deixa de ser evidente que ele pode regular 
e dirigir esta ação sem ferir de perto o conceito de liberdade pessoal. 
 
Por mim digo que a questão é mais econômica do que social, tão 
econômica quanto o povoamento do solo e o protecionismo comercial, 
e, como quer que seja, tem aberto caminho e triunfado por toda a 
parte, apesar dos obstáculos e resistências antepostos à sua 
trajetória. 250  
 

Na defesa que o Deputado faz de seu projeto, foi possível ver pela primeira vez 

em ação os argumentos que mais se deram quanto ao tema da legislação social, 

quando já se via a organização dos operários e greves de relativo impacto social. Além 

destes, também muito frequente era a alegação de que estes problemas não ocorriam 

entre nós, como se as relações de trabalho no país fossem perfeitas, idílicas.  

Difícil dizer o que movia estes Deputados, representantes de províncias ou 

estados diferentes (Simeão era paraibano e Sá Freire, carioca), com interesses 

também muito diferentes quanto ao tema do trabalho urbano. As origens do autor da 

proposta fazem com que seja difícil compreender seus interesses diretos na 

propositura do referido projeto, mas ele mesmo declarou, no começo de sua 

intervenção, que havia sido motivado ao tema “por um dos conceituosos e brilhantes 

editores de O Paiz”,251 jornal intimamente ligado ao governo federal naquele 

momento.252 

Talvez esta influência externa de um defensor da regulação dos acidentes 

ajude a explicar a presença, na parte introdutória do projeto, de uma longa justificativa 

histórico-jurídica de sua importância e oportunidade, o que não se viu no projeto 

anterior, mesmo que o teor deles fosse bastante semelhante. 

Quanto aos demais apoiadores, pelo menos dois deles compunham bancadas 

cujas cidades estavam em expansão industrial no período. Mas importa referir que 

1908 era o ano final do mandato de todos eles, que enfrentariam então eleições em 

seus Estados, pelo que a visibilidade de sua atuação poderia influir. 

                                            
250 DOCUMENTOS PARLAMENTARES: legislação social. Vol. 1. Op. Cit. p. 14. 
251 Ibidem, p. 11 
252 BRASIL, Bruno. O Paiz. Artigo de 02.04.2015. Disponível em < https://bndigital.bn.gov.br/artigos/o-
paiz/>, acessado em 20.11.2018. 
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Lacerda refere-se ainda a outro projeto sobre o mesmo tema, apresentado no 

mesmo ano de 1908, pelo Deputado rio-grandense Venceslau Escobar. Sua 

procedência política já permite a estranheza da apresentação do referido projeto de 

lei, já que o Rio Grande do Sul se destacava na defesa de um liberalismo positivista, 

e foi o mais renitente grupo contrário a interferência do Estado na questão social.253 

Em sua proposta fez questão de demarcar que a regulamentação dos acidentes 

dentro desta nova teoria jurídica se apresentava nos principais países cultos, os 

países europeus, ressaltando a intervenção de Bismarck já em 1881 e seu efeitos, já 

que em 1886, segundo o Deputado, eram mais de três milhões os assegurados.254 

Vê-se, na referência que segue fazendo à Alemanha, que o legislador em 

questão procurava estabelecer uma relação entre a legislação acidentária e o 

desenvolvimento e organização daquele país,255 como forma de convencimento. Ele 

dava a entender que, graças ao estabelecimento da seguridade em casos de acidente, 

houve melhora na situação acidentária, como subsídio argumentativo. 

A rejeição às leis cujo objeto fosse a interferência do Estado nas relações entre 

o capital e trabalho era intensa: em 1911 foi apresentado um projeto de lei que 

propunha a fixação de jornada laboral de 8 horas, e “recebeu a pecha de ‘anárquico, 

subversivo e imoral.’”256  

Em maio de 1912 houve a apresentação de outro projeto de lei referente às 

questões laborais, desta vez mais abrangente, mas que igualmente não passaria das 

discussões congressuais. Chama a atenção justamente por abranger diversos temas 

e petições dos trabalhadores : fixação da jornada de oito horas; proibição de horas 

extras, os chamados serões e, novamente, uma proposta de indenização em caso de 

acidentes de trabalho.257 

Neste caso, houve uma discussão mais ampla, passando o projeto pela 

Comissão de Justiça e legislação, recebendo um parecer do relator, seguido de 

pareceres em separado de alguns dos membros da comissão – fato que não ocorrera 

com os projetos anteriores, cuja tramitação estacionou justamente na Comissão, sem 

experimentar o embate parlamentar. Nestas discussões, emergiram os principais 

                                            
253 LACERDA, Maurício de. Op. Cit. p. 66 
254 DOCUMENTOS PARLAMENTARES: legislação social. Vol. 1. Op. Cit. p. 30. 
255 Ibidem. 
256 FAUSTO, Boris. Op. Cit. p. 224  
257 DOCUMENTOS PARLAMENTARES: legislação social. Vol. 2. Rio de Janeiro: Tipografia do Jornnal 
do Comercio, 1921. Disponível em < http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/32019>, acessado 
em 20.11.2018, p. 558. 
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argumentos que comporiam posteriormente as principais posições esposadas pelos 

legisladores quanto ao tema. 

O primeiro grande argumento, que remanesceu até o ano de 1926, era o da 

inconstitucionalidade da intervenção federal em matéria do trabalho,  que ficava fora 

de sua competência, pelo que impossível uma interpretação extensiva da 

Constituição. Nessa ocasião, este foi desferido contra o projeto por Lamenha Lins e 

Porto Sobrinho. 258 

O segundo deles, via de regra arguido à exaustão pelos Deputados 

riograndenses, defendia que uma legislação sobre as relações de trabalho feriria a 

liberdade contratual, sendo desnecessárias tais leis já que as relações laborais do 

país em nada se assemelhavam às que deram origem aos levantes dos países 

europeus. Nesta ocasião, seu porta voz foi Carlos Maximiliano, cujos argumentos 

pede-se a paciência de expor, na pena sempre crítica de Maurício de Lacerda : 

No seu voto dizia, convicto, que o ‘Brasil não era a Alemanha onde 
Babel foi encarcerado e Karl Marx proscrito’, os quais ‘aqui não 
passariam de inofensivos visionários’, não havendo paridade alguma 
entre as condições de trabalho do Novo e do Velho Mundo pois 
‘desconhecíamos a tirania do capital’ e já ‘sentíamos a pressão do 
operariado unido’, que ía conquistando, sem as lutas europeias que 
duravam séculos, a realização pacífica ‘entre flores’ dos seus direitos, 
à ‘generosidade tradicional dos patrões brasileiros.’259 

 

As lutas argumentativas e retóricas para impedir ou refrear a legislação social 

continuaram ao longo do período aqui estudado, mas estas referências de Carlos 

Maximiliano merecem algumas considerações quanto aos fatos muito mais que 

quanto aos elementos de apelo ao ridículo. 

Carlos Maximiliano afirmava que não havia capitalismo no Brasil, com suas 

consequências deletérias, e que o movimento operário aqui se organizara antes 

mesmo dos problemas derivados do capitalismo industrial. Aparentemente, não havia 

razões para que os trabalhadores do país se insurgissem, pois seus direitos eram 

garantidos generosamente pelos patrões, sem a necessidade de luta. 

A existência entre estes argumentos de recortes de verdade é que o tornam tão 

delicado, ainda que, visto com o distanciamento de mais de 100 anos, pareça-nos de 

                                            
258 DOCUMENTOS PARLAMENTARES: legislação social. Vol. 2, op. Cit. p. 573 e ss. 
259 LACERDA, Maurício de. Op. Cit. p. 70; DOCUMENTOS PARLAMENTARES: legislação social. Vol. 
2, op. Cit. p. 576. 
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um sarcasmo desconsiderado. Pensemos na Europa, especialmente na Alemanha, 

citada indiretamente por ele.  

De fato, como já dissertamos, as estruturas sociais de suporte nas diversidades 

da vida foram construções feitas no tempo, e se deram em um processo dialético que 

mantinha das experiências anteriores tudo que ainda cabia na nova estrutura que 

lentamente se formava sob as forças conjunturais.  

Deste modo, seria possível concordar com Maximiliano quanto à afirmação de 

que as experiências vivenciadas na industrialização brasileira não se assemelhavam 

a Alemã, mesmo que pensássemos no período bismarckiano, quando a 

industrialização fora intencionalmente impulsionada pelo império, com investimento 

em indústrias de base e outros tantos incentivos à elite empreendedora. 

Assim, ainda que as primeiras leis sociais daquele país adviessem muito 

rapidamente se comparado ao caminho percorrido na Inglaterra, é possível afirmar 

que a mão forte do império impusera um modelo que se formara considerando erros 

e acertos do maior país industrializado de então.  

Logo, o processo alemão foi muito lento se considerarmos a proposição de 

Stolleis, que faz a leitura do Estado de Bem-Estar social daquele país a partir do 

pressuposto que os movimentos estruturais são lentos e pouco perceptíveis, quase 

escapando à visão quando os movimentos conjunturais são intensos e muito 

reforçados pela política vencedora (caso talvez de Bismarck). 

Mas o processo teria sido muito veloz, se admitirmos os dados da história 

econômica daquele país, que revelam um projeto de industrialização a ser feito 

rapidamente, com grandes investimentos públicos, diretos ou indiretos, com uma 

finalidade específica: sair da dominância industrial inglesa, e se apresentar como 

potência europeia no continente. Dentro deste projeto, a experiência inglesa foi 

observada, sua melhor tecnologia adotada, seus conflitos laborais estudados, seu 

modelo econômico rechaçado.  

O trajeto percorrido pelo Estado alemão, como vimos, teve vários elementos 

que permitiram aquela específica composição, inclusive em muitos aspectos pioneira, 

que fizeram com que se tornasse um modelo histórico de formação de estado de bem-

estar. E da mesma maneira, a trajetória de nosso país também contava, já em 1912, 

quando da discussão do projeto de leis laborais, com diversas circunstâncias e 

elementos que interagiam com as estruturas e que comporiam as novas conjunturas. 
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Maximiliano pareceu desprezar propositadamente diversas experiências já 

vividas em muitas partes do país, muitas greves e paralisações, os relatos da vida dos 

operários das grandes cidades que apareciam não apenas em jornais operários, mas 

igualmente em jornais de grande circulação, tanto na capital como em outras cidades. 

E pareceu escolher, também propositadamente, a descrição de um patrão que pouco 

se viu no país, ou que se viu em um único empresário, já citado, Jorge Street. 

Mas a visão de patrão generoso, que provê a necessidade dos seus, de alguma 

maneira poderia ser encontrada no senso comum nacional, já que a maior parte da 

população era rural, a grande maioria composta de homens pobres, que viviam 

dependentes de grandes fazendeiros, os coronéis, em alguma medida. Quando tais 

personagens administravam seu entorno, faziam-no forçando relações de 

subserviência em todos os aspectos da vida, pintando de si mesmos a imagem de 

padrinhos. 

Segundo Lacerda, o projeto de lei de 1912 foi a voto na comissão, e foi 

aprovado com diferença de apenas 1 voto. Seu relator de então, Melo Franco, ao fazer 

seu discurso final, observou que, naquela altura, já os operários federais cumpriam 

jornada de oito horas, o mesmo se dando com os operários públicos de Minas Gerais. 

Reconhecia assim que a mudança de jornada era possível sem grandes perdas de 

produção, mas recomendava que as leis deveriam ser concedidas aos poucos, por 

método de experimentação, o que poderia se dar por categorias ou por centros 

urbanos.260 

Mesmo votado na Comissão, o projeto permaneceu parado, até que o próprio 

Maurício de Lacerda requeresse a retomada de suas discussões, em 1915, quando 

insistia na discussão e formulação de um Código do Trabalho. Volteios e promessas 

adiaram o tratamento do tema, e se aproveitaram inclusive das discussões do Código 

Civil como justificava para o adiamento.261 

Em 1915 houve um quarto projeto de Lei de Acidentes do Trabalho, advindo da 

bancada paulista, pelas mãos de Adolfo Gordo.262 Sabe-se que diversas leis de cunho 

laboral foram criadas naquele Estado, mesmo se discutível a efetividade que 

alcançaram. O já referido Departamento Estadual do Trabalho havia elaborado 

                                            
260 LACERDA, Maurício de. Op. Cit. p. 71 e 72. 
261 LACERDA, Maurício de. Op. Cit. p.74 
262 DOCUMENTOS PARLAMENTARES: legislação social. Vol. 1, Op. Cit. p. 45 e ss. 
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meticulosos estudos sobre acidentes do trabalho, e o projeto apresentado então 

possuía estes subsídios técnicos.263 

O projeto de 1915 marcou o momento em que a bancada paulista, incorporando 

interesses industriais e as experiências normativas do Estado, passou a defender 

regulamentação em matéria laboral para todo o país, por meio de lei federal. 

Reconhecia-se entre os empresários que a coexistência de diversos sistemas 

normativos quanto à matéria implicaria em concorrência desleal por parte dos que 

operassem em Estados ou mesmo em Municípios com legislações mais brandas.  

Deste modo, esta poderosa bancada legislativa abria mão do laissez-faire, 

admitindo a necessidade de regulamentação. Em mais uma frente, era necessária a 

intervenção estatal de modo a garantir o funcionamento da economia, ainda que 

nesse tema se desejasse que a regulamentação fosse paulatina, feita sem sustos.  

O referido projeto seguiu para análise e votação no final de dezembro de 1915, 

mas igualmente encontrou descanso em algum lugar da Câmara, talvez em conjunto 

com as propostas de leis de trabalho de 1912, sobre as quais insistia tanto Lacerda. 

1917 mudaria em definitivo o modo de ação da Casa Legislativa, da mesma 

maneira que alterara a percepção social sobre as mudanças que haviam ocorrido ao 

longo dos anos, enquanto se insistia em técnicas de negação. 

Assim, o debate de questão social na Câmara, ao mesmo tempo em que 

possuía como um de seus marcos a situação e a atuação do movimento operário, 

organizava-se também em torno de um outro ponto básico: o do tipo de 

desenvolvimento que as atividades do comércio e da indústria vinham tendo no Brasil 

e, portanto, as estratégias de política econômica governamental que tal 

desenvolvimento envolvia.  

E no contexto de 1917, quando as greves tomaram vulto, a complexidade dos 

interesses aumenta com a direta participação dos industriais, causadores e 

responsáveis por tais dificuldades. No curso da discussão de questão social na 

Primeira República, a necessidade do estabelecimento de medidas de proteção social 

ao trabalhador surge em grande parte associada a um debate maior que constitui um 

questionamento às atividades industriais e comerciais. Às dúvidas sobre os reais 

                                            
263 CHAVES, Marcelo Antonio. Op. Cit. Na meticulosa pesquisa feita pelo autor nos boletins e 
documentos do DET de SP, ele constatou que o tema de Acidentes do Trabalho era constantemente 
abordado, e formas de prevenção eram estudadas, bem como indicadas às indústrias. Seu empenho 
no tema começou no Estado mas estendeu-se ao governo federal, quando assistiu tecnicamente na 
elaboração da lei de acidentes e particularmente na sua regulamentação. 
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objetivos e efeitos de uma legislação social, acoplavam-se questões como a da 

necessidade do estímulo ao desenvolvimento industrial em nosso país.  

Lembremo-nos que o contexto da Câmara, onde se dão os debates, é a capital 

federal, cidade que representa quase todos os interesses da sociedade, concentrando 

as tensões das diversas oligarquias espalhadas pelo país, e dos demais ocupantes 

da elite. Neste contexto, discutia-se a razão de ser da indústria, suas fontes 

econômicas e seus lucros, muitas vezes atribuindo-se a ela todos os graves 

problemas do período, como se viu.  

Assim, a Câmara, com representantes de todo o país, se vê pressionada para 

a elaboração de normas de proteção ao trabalho, ao mesmo tempo em que a 

sociedade retoma um discurso anti-industrialista, condenando o protecionismo. Já foi 

possível perceber, em páginas anteriores, que o protecionismo alfandegário à 

indústria não justificaria esta insurgência social, diante do pequeno vulto que teve no 

período. 

Nas experiências sociais, no entanto, o império não é da racionalidade nem dos 

números, e sim das percepções construídas em narrativas capazes de cooptar cada 

vez mais reprodutores do mesmo discurso. Desta maneira, em 1917, diante da greve 

que assustava a todos, retomava-se na Câmara a discussão de um projeto de Código 

do Trabalho cujas normas seriam pioneiras na América Latina, aparentemente como 

forma de responsabilização dos patrões. 

Ao que parece, neste momento a Câmara era pressionada por dois grandes 

debates, no que tange à questão social: a posição a se adotar frente aos movimentos 

operários, as greves, sindicatos; o papel da industrialização e seu desenvolvimento 

para a economia nacional, a ponto de justificar interferências legais por parte do poder 

federal.  

Então, considerados os dois lados neste campo de batalha política e 

econômica, Gomes identificou a existência de três grupos básicos na Câmara, assim 

caracterizados pelas posições defendidas: Deputados trabalhistas, a bancada gaúcha 

e a bancada paulista.264 

Os trabalhistas. A atuação dos poucos e barulhentos componentes do primeiro 

grupo já começara antes, como vimos. Mas teve intensa participação nos anos de 

1917 a 1920, em especial com a organização da Comissão de Legislação Social da 

                                            
264 GOMES, Angela Castro. Burguesia e trabalho. Op. Cit. p. 
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Câmara, que a partir de 1919 buscaria elaborar projetos de lei sobre a questão social. 

Entre eles estavam Maurício de Lacerda, Nicanor Nascimento e Deodato Maia. Os 

dois primeiros eram Deputados pelo Distrito Federal, atuando face a este tipo de 

problema desde 1912 e tendo bases eleitorais junto a parcelas do operariado da 

cidade do Rio.  

Podemos assinalar, como um marco simbólico do início das discussões mais 

sistemáticas na Câmara, o encaminhamento de vários projetos de Maurício de 

Lacerda, iniciando-se com a insistência no Código do Trabalho, em maio, e vários 

projetos em julho de 1917, visando a regulamentação de diversos aspectos do 

problema das condições de trabalho operário.265  

Além do Código, apresentou projetos que visavam o estabelecimento da 

jornada de 8 horas de trabalho; de regulamentação do trabalho feminino; e de 

menores; da criação de creches em estabelecimento industriais com mais de 10 

operários; da criação de um Contrato de Aprendizagem e do estabelecimento de 

Comissões de Conciliação e Conselhos de Arbitragem, com representação de 

operários e patrões. Todos estes projetos estavam respaldados na ação 

regulamentadora e fiscalizadora de um Departamento Nacional do Trabalho, cuja 

criação fora também indicação do mesmo Deputado266.  

Se em sua obra sobre a evolução legislativa sobre leis laborais encontramos 

um ex-deputado e ativista de direitos sociais aparentemente frustrado no seu olhar ao 

passado, vendo apenas as labutas inglórias vivenciadas por anos na Câmara Federal; 

na apresentação de diversos projetos de lei sobre quase todos os temas jurídicos 

candentes das relações laborais, vemos um homem que, atento à sociedade que o 

cerca, serve-se do momento para fazer da necessidade de legislação social o tema 

preponderante na Casa. 

Da mesma maneira, não foi por acaso que a discussão da lei de acidentes de 

trabalho, projeto do Senador Adolpho Gordo, de 1915, abandonada por cerca de 2 

                                            
265 DOCUMENTOS PARLAMENTARES: legislação social. Vol. 2. Op. Cit. p. 578 e ss; LACERDA, 
Maurício de. Op. Cit. p. 98 e ss. 
266 LACERDA, Maurício de. Op. Cit. p. 91 a 97. O Departamento Nacional do Trabalho proposto em 
1918 por Lacerda foi aprovado em 1919, mas nunca implementado. Cf. DOCUMENTOS 
PARLAMENTARES: legislação social. Vol. 2. Op. Cit. p. 528 e ss. Mais tardiamente, ainda na Primeira 
República, deste projeto de lei derivaria a criação do Conselho Nacional do Trabalho, de atribuições 
muito menos abrangentes.  Lacerda declarou sua inspiração, quanto ao projeto, no que já se dava no 
Estado de São Paulo, entendendo que o órgão, neste Estado, vinha dando frutos positivos para o 
conhecimento da realidade da vida operária e seus desafios.  
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anos, foi retomada. O Rio de Janeiro, igualmente abalado por greves, é traumatizado 

por uma verdadeira tragédia: o incêndio do New York Hotel, que dizimou centenas de 

trabalhadores.267 

Não poderia ser mais explosivo o momento no qual a Comissão de Constituição 

e Justiça da Câmara reúne, num único projeto, todas as indicações e projetos de leis 

sobre os problemas do trabalho. A partir de outubro de 1917, um dos principais temas 

discutidos na Assembleia vincula-se ao Projeto nº. 284 do Código de Trabalho, que 

continuaria a ser alvo de debates durante os anos de 1917 e 1919.  

O projeto fixava o dia de 8 horas de trabalho, autorizando, porém, sua 

prorrogação; proibia o trabalho noturno de mulheres e garantia-lhes o direito de 

descanso remunerado 25 dias antes e 25 dias do parto; limitava em 10 anos a idade 

para emprego de menores, que deviam trabalhar 6 horas por dia, sendo que o menor 

de mais de 15 anos teria um dia normal de trabalho; adotava o princípio do “risco 

profissional” em acidentes de trabalho e estabelecia a criação de Conselhos de 

Conciliação e Tribunais de Arbitragem para dirimir conflitos coletivos de trabalho.268  

A defesa da legislação social, desenvolvida pelos três Deputados já 

mencionados, é, em parte, a defesa do movimento operário que então se manifestava. 

Seu discurso apontava o abandono em que vivia o proletariado, ignorado pelo Estado, 

que atuava inclusive, por meio do legislativo, para impedir a tramitação de projetos 

sobre o tema. Mas atuava também de forma violenta e repressiva diante do direito de 

manifestação dos operários. 

Procuravam justificar a ação grevista como a única capaz de chamar a atenção 

do Governo e do patronato. Além de naturais por se constituírem no único caminho 

que restava ao proletariado, as greves eram justas pelas demandas que realizavam. 

Estas, basicamente centradas em aumentos de salários e diminuição de jornada de 

trabalho, eram o mínimo que se podia conceder aos trabalhadores na grave situação 

por que passava o país. Desta forma, o conjunto da argumentação desses Deputados 

envolvia, esquematicamente, três pontos, através dos quais procurava-se justificar a 

proposta de um novo tipo de atuação por parte do Estado face à questão social.269  

                                            
267 FAUSTO, Boris. Op. Cit cap. VI. 
268 GOMES, Angela Castro. Burguesia e trabalho. Op. Cit. p. 83; LACERDA, Maurício de. Op. Cit. p. 98 
e ss. 
269 GOMES, Angela Castro. Burguesia e trabalho. Op. Cit. p. 87 
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Em primeiro lugar, buscava-se demonstrar que o movimento operário era 

movido pelos mesmos problemas que assolavam toda a população urbana do país. 

Assim, o que se estava discutindo na Câmara não era simplesmente o problema 

operário, mas o problema econômico e social nacional de carestia de vida.  

Como se vê, os Deputados serviram-se da narrativa adotada pelos jornais à 

época, que faziam as mesmas relações de causa e efeito, e reforçava-se a relação de 

solidariedade entre os demais assalariados urbanos e os operários, como se viu. 

Ainda que muitas fossem as soluções apontadas pelos Deputados, 

nacionalistas e desejosos de um intervencionismo voltado para o social, o mais 

importante em todo este quadro era o papel que o operariado assumia, como o 

elemento capaz de traduzir, de forma mais clara e forte, os problemas que atingiam 

outras camadas da população.  

O segundo ponto fundamental da análise da situação era a defesa específica 

das reinvindicações trabalhista do proletariado e também de sua forma de expressão: 

as greves. Nos conflitos entre o capital e trabalho não era possível o caminho legal, 

uma vez que não existiam leis sobre o assunto e que o governo não tinha sequer o 

dever de intervir para a busca de um tipo de solução. Por isso, só restava ao 

operariado as greves.  

Convenhamos que este era um momento importante, ainda que delicado, para 

a discussão da importância e legitimidade da greve, afinal as cidades mais populosas 

do país se viram paralisadas e ainda mais desabastecidas, além de sujeitas a práticas 

violentas. Difícil não associar a piora das condições imediatas à escolha pelo protesto 

grevista.  

Por esta mesma razão, os Deputados provavelmente buscaram enfatizar o 

direito de greve, ainda que não tutelado normativamente. Usavam assim, ao que 

parece, os próprios argumentos liberais para a defesa das manifestações grevistas, 

já que eram um instrumento coletivo de contestação quando as condições do contrato 

de trabalho se tornavam insuportáveis.  

Como se viu, a legitimação da greve se deu em várias frentes e encontrou 

articulistas inusitados, como o industrial Jorge Street270. Mas neste momento, diante 

                                            
270 O Centro Industrial Brasileiro que o empresário presidiu durante longos anos, sofreu uma cisão em 
1919, aparentemente motivada por divergências entre os empresários quanto à forma de distribuição 
de um empréstimo obtido com o governo. No dia 22 de fevereiro de 1919, no entanto, o jornal A Razão 
publicaria uma longa entrevista com o empresário, em que ele daria outras razões mais profundas para 
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da urgência em acalmar os ânimos e evitar que as ações operárias se tornassem 

ainda mais virulentas, inaugurava-se um novo palco de atuação: a questão social 

deixa de ficar adstrita aos próprios interessados, e entra no cenário da política formal. 

O terceiro elemento argumentativo de que se serviram os Deputados 

trabalhistas foi explicitar o papel que o Estado devia ter face aos problemas entre o 

capital e o trabalho e, vinculado a ele, o da função de legislação social. O Deputado 

Nicanor Nascimento ressaltava a importância de dirimir os conflitos entre capital e 

trabalho, o que fazia a legislação social um instrumento útil aos interesses do próprio 

Estado.271  

Este argumento tinha um objetivo claro: dar ao Estado razões de seu próprio 

interesse para a regulamentação do trabalho, concordando com parte das ideias 

defendidas pelas elites. 

Mais que isso, porém, esta inserção do Estado como mediador entre os 

interesses dos atores sociais denotava então, ainda que desapercebidamente pelos 

seus articulistas, o caminho possível de um Estado participativo e dirimente das 

incertezas da vida industrial: era necessária uma intervenção de modo a que o 

capitalismo fosse domesticado. 

Seria um novo Estado, porém. Ao ser chamado a interferir nas relações 

laborais, admitia-se que o laissez-faire não era adequado para tutelar os contratos de 

trabalho, ao menos não dentro das estruturas nacionais. A regulamentação que se 

pedia ao Estado, fundada no afastamento da luta de classes, demonstrava os intuitos 

conservadores presentes nas propostas. 

O Estado assumiria o conservadorismo das elites, e as substituiria no propósito 

de impedir a luta entre classes, por meio da legislação. Como bem pontua Esping-

                                            
a cisão: as discordâncias quanto aos direitos dos operários. Dizia Street que os dissidentes do sindicato 
reprovavam seus métodos de tratar com a questão operária, e declarou: “O direito de reunião e o de 
greve são, para mim, tão incontestáveis, que não admitem discussão. Desse modo de pensar 
discordam muitos, principalmente os atuais dissidentes. Não queriam admitir [...], talvez, que o direito 
de reunião decorre das nossas leis e que é o mesmo que permite aos industriais se reunirem em centros 
e que o direito de greve pacífica também é reconhecido pelas leis, tanto assim que editais publicados 
de concorrência, enumerando as condições em que são toleradas faltas das fábricas que contratam 
[...], cita sempre o caso de greve de operários [...]. Ora, os editais não podem reconhecer como justo 
um fato ilegal.” STREET, Jorge. Quais eram os inimigos do operariado. A Razão. Rio de Janeiro, 
22.02.1919.  
 Disponível em 
<memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=129054&PagFis=889&Pesq=jorge%20street>, 
acessado em 10.11.2018. 
271 GOMES, Angela Castro. Burguesia e trabalho. Op. Cit. p. 91 
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Andersen sobre a legislação bismarckiana, também aqui as divisões sociais estavam 

internalizadas nas experiências, não havendo desejo de modificar esta 

hierarquização.  

Já pudemos compreender de que modo o anarquismo se tornara o inimigo 

social, e os sindicatos e associações eram a ele associados, levando ao desejo 

compartilhado de uma sociedade pacificada. Visto que as ações violentas do Estado 

causavam cada vez mais resistência no seio social, diminuindo sua legitimidade como 

forma de ação, cabia então ao Estado intervir de outras maneiras. 

As experiências de Street, ainda que fossem vistas por ele como práticas 

liberais,272 na medida em que defendia a liberdade de contratação bem como a 

liberdade associativa de ambos os lados das relações industriais, eram igualmente 

conservadoras e moralizantes, voltadas à inibir as lutas de classe. Eram práticas de 

controle social estrito, ainda que, para ele, fossem formas de proporcionar aos 

empregados as melhores oportunidades longe dos vícios. 

Como ressalta Gomes, os Deputados trabalhistas serviam-se de argumentos 

aceitos pela elite e muito propagados nos periódicos de então273, pois tratava-se de 

instituir medidas quase que de caráter predominantemente sanitário e moral.274 Mais 

um passo se dava na direção de um modelo ocupacional: era necessária a 

regulamentação para permitir que todos, especialmente as elites ou mesmo os 

empregados que almejavam ser patrões, pudessem ter a vida que desejavam.  

Neste âmbito, diante dos discursos da bancada, aceitava-se a diferença 

existente entre as classes, e para manter estas distinções sociais eram necessárias 

leis minimamente protetivas, que garantissem condições sanitárias e morais. De outra 

maneira, a falta de higiene, saúde e moralidade poderia ultrapassar as fronteiras 

invisíveis das cidades, e comprometer a existência de todos. 

                                            
272 STREET, Jorge. Quais eram os inimigos do operariado. Op. Cit.  
273 Jornais como A Razão e Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, aqui já mencionados, manifestaram-
se em favor da necessidade de proteção ao operário, visto como parte mais frágil nos contratos 
industriais. Da mesma maneira, vez por outra, mesmo o Estado de São Paulo. As incursões feitas 
nestes jornais específicos se deveram ao fato de que não eram, de nenhuma maneira, identificados 
com sindicatos específicos, mesmo que o primeiro se declarasse um jornal operário, o segundo se 
colocasse como jornal oposicionista muitas vezes, defendendo a necessidade de intervenção na 
questão social, e o jornal paulista se manifestasse conforme os interesses daquele Estado, pelo que 
defendendo a intervenção legal federal a partir de meados da década de 1910. Esta neutralidade – ou 
mesmo defesa de interesses não operários – permitiu vislumbrar as narrativas sustentadas pelas elites 
de todos os tipos. 
274 GOMES, Angela Castro. Burguesia e trabalho. Op. Cit. p. 92. 
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Os trabalhistas, defensores dos interesses operários, não deixavam de ser 

homens de suas classes. Entendiam a necessidade de restabelecimento da ordem, 

viam na inclusão do operário na cidadania jurídica o meio de esvaziar os movimentos 

que tinham se tornado por vezes incontroláveis.  

Ainda que a discussão das questões sociais na esfera legislativa, e o início das 

leis sociais em 1919 tenha significado, para Werneck Vianna, uma alteração do palco 

de atuação e a entrada dos trabalhadores na esfera política institucional, mantida a 

possibilidade reivindicativa sindical, ao que parece os próprios Deputados trabalhistas 

entendiam que a cidadania dos operários era limitada.  

Os gaúchos. A segunda bancada legislativa que mais se movimentava em torno 

do tema da intervenção do Estado nas relações laborais eram os gaúchos. Lembremo-

nos que nos pactos políticos do período, este Estado operava como fiel da balança, 

disputando, em menor grau, o poder político na arena federal. Esta bancada, 

firmemente controlada por Borges de Medeiros275, defendia posições positivistas, e se 

opunha com muita veemência as tentativas federais de legislar sobre o tema.  

Parte de seus argumentos já apareceram ao apresentarmos as proposições de 

leis sociais, particularmente aquelas dos trabalhistas, quando vimos a intervenção de 

Carlos Maximiliano, por exemplo. Outro importante defensor das ideias rio-

grandenses foi Carlos Penafiel: 

Negamos, entre nós, sob o ponto ele vista doutrinário e constitucional, 
quer à União, quer aos Estados, quer aos Municípios, essa faculdade 
de intervenção dos poderes públicos em esfera que lhes não compete.  
Não desconhecemos, nem ninguém poderá contestar hoje a justiça 
das reclamações proletárias quanto à duração do trabalho industrial 
diário e quanto ao descanso semanal. O que não queremos é que nas 
convenções, nos contratos entre patrões e operários dos empregos 
particulares, o Estado arrogue a si uma função intervencionista sobre 
todas melindrosa e funesta à liberdade humana.276  
 

Porém, seu posicionamento não se prendia a uma pura e simples negação da 

questão social. Em acalorado debate travado especialmente com o Deputado paulista 

Manuel Villaboim, articulado defensor de legislação trabalhista, Penafiel arguia que a 

filosofia positivista que inspirava o Rio Grande do Sul não só reconhecia o problema 

causado pelas indústrias, mas via um mau ainda maior, já que a exploração 

                                            
275 Presidente da Província que se reelege sucessivamente durante vários mandatos, e que defendia a 
teoria positivista, o que justificaria a não intervenção do Estado, defendendo-se a autonomia federativa 
garantida na Constituição.  
276 DOCUMENTOS PARLAMENTARES: legislação social. Vol. 1. Op. Cit. p. 574. 
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desmedida da mão de obra operária vinha atirando os homens para habitações de má 

qualidade, e tirando suas esposas de seus lares, impelidas para as fábricas, o que 

havia implicado, em certos países, a diminuição populacional.   

Mas, para eles, a resolução dos problemas, na esfera dos contratos privados, 

só se resolveria pela educação dos interessados, especialmente dos operários, por 

ensinamentos de ordem religiosa, que paulatinamente dariam conhecimento e 

causariam as mudanças sociais desejadas.277 

Ao Estado só caberia regulamentar e intervir nas relações com seus 

funcionários e operários, jamais nas relações privadas.  O Estado daria o exemplo das 

boas relações laborais, e este seria o seu papel. Mas talvez o federalismo também 

desempenhasse um papel importante nesta resistência, já que a Constituição gaúcha 

proibia a regulação das relações privadas do trabalho, e a interferência federal feriria 

a autônima do Estado.278 

Logicamente, esta proposição gaúcha vinha articulada com uma outra que lhe 

dava maior ênfase e que consistia em negar à legislação social a capacidade de 

solucionar e/ou evitar conflitos entre o capital e o trabalho. O argumento ressaltava 

que nos países onde a legislação já se achava mais adiantada, como na Europa e 

também no Uruguai, os conflitos não só não declinavam, como até mesmo 

acentuavam-se.279 

Como bem coloca Vargas, a rejeição principiológica da regulamentação do 

trabalho vai se demonstrar insuficiente a partir de 1917, diante das urgências sociais. 

A partir de então, paulatinamente, os Deputados do Rio Grande do Sul iriam participar 

dos debates argumentando os problemas e dilemas mais comuns quanto à matéria, o 

que levaria à uma flexibilização significativa do princípio, o que se aprofunda em 1919, 

diante da participação do país no tratado internacional que se comprometera com a 

melhora das condições operárias.280 

Assim, para os gaúchos, a situação nacional era ainda incipiente e em muito 

inferior à de outros países, já que não havia aparelhagens mecânicas, nem de 

abundantes capitais. Não era possível, assim, realizar programas sociais, a não ser 

                                            
277 DOCUMENTOS PARLAMENTARES: legislação social. Vol. 1. Op. Cit. p. 560 e ss. 
278 VARGAS, João Tristan. Ordem liberal e relações de trabalho na Primeira República. Tese de 
doutorado em História. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, 1999, cap. V.  
279 GOMES, Angela Castro. Burguesia e trabalho. Op. Cit. p. 96 
280 VARGAS, João Tristan. Op. Cit. p. 277 
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os mais cautelosos, pois só indústrias bem aparelhadas podiam pagar altos salários 

e arcar com os ônus trabalhistas281. Portanto, era em nome das dificuldades para o 

desenvolvimento industrial que se adiava a adoção de leis sociais.  

A flexibilização do discurso abriu clareiras que permitiram cada vez mais 

perceber como o liberalismo brasileiro havia perdido seu alicerce, restando apenas 

palavras. Nem mesmo o laissez-faire dos contratos de trabalho subsistia, já que o 

problema de fundo eram as condições incipientes da indústria brasileira, segundo o 

alegado. 

O esgarçar principiológico deixava ver que, acima dos princípios invocados 

pelos gaúchos, havia interesses em jogo a guiar as ações das bancadas, havendo 

duas instâncias de ação – estes interesses, não expostos com clareza, e a forma de 

apresentação na esfera pública. 

A existência destes interesses sempre foi conhecida e reconhecida pelos 

diversos atores, dentro e fora do legislativo, que deviam se articular e debater 

considerando o discurso aparente e os interesses ocultos, afastando os primeiros 

dentro de uma certa lógica teórica, e os segundos de forma indireta ou conciliatória, 

de modo a atender ao menos parte deles, sem o que dificilmente haveria aprovação 

legislativa.   

À época da campanha presidencial de 1919, o candidato Rui Barbosa explicitou 

parte destas razões reais da bancada gaúcha: 

[...] O puritanismo riograndense não tolera conversas com a indicação 
do meu nome, por ser de notoriedade que eu simpatizo com a 
regulamentação do artigo 6º, norma constitucional da intervenção nos 
Estados, e não admitir o governo do Rio Grande que ninguém lhe meta 
o bedelho em casa. [...]"282 

 

Curioso observar, voltando ao argumento de Penafiel e muitos dos Deputados 

contrários às propostas, que a indústria pouco desenvolvida a que se referiam era a 

indústria como gênero, todo o setor industrial. Ou seja, o argumento era de que a 

industrialização do país era precária e dependente, incapaz de arcar com os custos 

                                            
281 DOCUMENTOS PARLAMENTARES. Legislação Social. Trabalhos da Commissão Especial de 
Legislação Social. Rio de Janeiro: Typographia do Jornal do Commercio, v.3, 1922, p. 15 e 16. 
Disponível em < http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/32019>, acessado em 20.11.2018.  
282 BARBOSA, Rui. Obras Completas de Rui Barbosa, vol. XLVI, 1919, tomo 1, Campanha 
Presidencial. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional , 1956, p. 84, disponível em < 
http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=ObrasCompletasRuiBarbosa&pasta=Vol.%20XL
VI%20(1919)\Tomo%20I&pesq=campanha%20presidencial>, acessado em 07.11.2018. 
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da legislação, desconsiderando a existência de indústrias com centenas de operários, 

chegando algumas aos milhares. 

Sucede que este era o mercado industrial que tinha poder de atuação na esfera 

legislativa, para o momento histórico. As pequenas empresas, artesanais, se 

organizavam de modo diverso, consideradas mesmo artísticas, ofícios que 

demandavam qualificação e preparo. A legislação em pauta não visava seus 

trabalhadores, o que se deduz das falas de Jorge Street como Presidente do Centro 

Industrial Brasileiro, já mencionadas. 

O Rio Grande definia-se então como não-intervencionista, mas não numa 

dimensão meramente individualista. Por isso, reconhecia o problema operário e 

procurava conciliar interesses individuais e sociais, sem o sacrifício dos primeiros aos 

segundos. A questão social era encarada sobretudo como uma questão moral, 

passando pela educação. Era necessária a conciliação do conflito social pois este era 

um problema moral e sanitário, basicamente, conduz ao tipo de solução proposta: a 

educação do proletariado como fórmula de estímulo à sua ascensão ética e 

econômica. 283 

Se lembrarmos que a teoria da ascensão ética e econômica era usada, na 

cidade, em especial para os empregados, dentro da fórmula “de empregado à patrão”, 

podemos ver que, ainda que com roupagens diversas, havia uma fórmula comum no 

pensamento da época quanto aos meios de lidar com o assalariado. 

Fossem os trabalhistas ou os gaúchos, e mesmo os paulistas, de que se trata 

a seguir, via-se a importância de debelar o conflito de classes, indesejado para a 

moralidade e sanidade sociais. A ocupação de lugares sociais diversos, ainda que 

existentes alguns caminhos de mudança social, não era uma noção importada ou 

imposta por ideologias positivistas, mas estava contida na formação de cada um, 

herdada, presente nas mesas e pratos, nas formas de falar, de viver, de se relacionar. 

Estava nas bases do que era o país, ainda que muitas mudanças viessem ocorrendo 

rapidamente desde o final do século anterior.  

Se em um dado momento o receio da elite econômica fora o fim da mão de 

obra escrava, sem a qual não haveria meios de continuar gerando lucros para o país, 

neste momento a concessão de uma legislação social protetora poderia destruir os 

estímulos ao trabalho, prejudicando o funcionamento da economia.  

                                            
283 GOMES, Angela Castro. Burguesia e trabalho. Op. Cit. p. 98 
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A posição do Rio Grande, em relação aos diversos aspectos que envolviam a 

legislação social e que estavam sendo discutidos a partir do projeto do Código de 

Trabalho, poderia ser resumida da seguinte forma: eram contrários, por doutrina, à 

legislação sobre o trabalho, mas concediam, na prática, quando a legislação se referia 

a acidentes de trabalho e à proteção às mulheres e menores.284  

A admissibilidade de alguma legislação nestes pontos reforçava o 

conservadorismo próprio da sociedade, mantidas pelo positivismo que defendiam os 

gaúchos, e que caracterizaria a normatização das relações de trabalho. Estas 

deveriam ser encaradas apenas como um fator de ordem sanitária moral justificando-

se pela proteção à saúde pública, ao futuro da raça e da família. Trata-se, portanto, 

da reprodução e conservação da própria força de trabalho e é neste sentido que os 

itens aceitos são os de acidentes de trabalho e proteção à mulher e ao menor.285  

Importa frisar aqui que esta visão quanto ao lugar da mulher e da criança não 

destoavam à época, sendo comum a defesa de que a mulher deveria cuidar e zelar 

pela casa, como forma de garantir o bem tanto do esposo como dos filhos. Esta era a 

prática para as famílias da pequena classe média em diante, que deveriam se dedicar 

à família, era seu dever social. Mas para as mulheres pobres, escravas no passado, 

para as mulheres de operários, o trabalho sempre foi uma necessidade via de regra 

explorada por todos, fosse nas fábricas ou nos trabalhos domésticos em geral. 

Ainda que os diversos atores sociais, em diversos momentos da Primeira 

República, recorressem ao argumento de que a mulher deveria zelar pelo seu lar ao 

invés de ocupar os postos de trabalho na fábrica, suas falas sempre esconderam seus 

propósitos: para os operários, era o desemprego dos homens; para a elite em geral, 

o desejo de reprodução da classe, que precisaria ser minimamente capaz de ocupar 

seus lugares, oportunamente, preferencialmente treinada na escola de ofícios e na 

própria fábrica, chegada a idade certa. 

Seria igualmente anacrônico pensar que as mulheres operárias exerciam seus 

ofícios por escolha. Esta concepção do lugar da mulher era compartilhado 

socialmente, sendo possível supor que o desejo das que se viam compelidas às 

fábricas era retornarem aos seus lares e cuidarem de seus filhos, deixando o ganho 

                                            
284 VARGAS, João Tristan. Op. Cit. p. 82 
285 GOMES, Angela Castro. Burguesia e trabalho. Op. Cit. p. 100 
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do pão para seus maridos.286 No tempo que aqui se analisa, estabelecer leis 

limitadoras ao trabalho feminino era igualmente um desejo da classe trabalhadora. 

Enfim, a bancada gaúcha, por seu número e importância significaria um dos 

principais obstáculos à implantação de um Código do Trabalho atingindo a empresa 

privada. Sua posição e sua forma de diagnóstico da questão social e, aí, do papel e 

limites que deveria ter uma legislação deste tipo, exemplificam bem uma das 

concepções dominantes no período. Esta concepção, de afastar o Estado do cuidado 

das relações econômicas do trabalho, seria duramente criticada pelos trabalhistas e 

pela imprensa. 

Os paulistas. A bancada paulista, que não era a mais numerosa, era, sem 

dúvida, a que representava os maiores interesses econômicos, incluindo-se aí 

igualmente os da indústria e do comércio. A posição que esta bancada assumiria no 

curso do debate da questão social seria verdadeiramente reveladora. Isto porque sua 

argumentação, ao demonstrar uma grande preocupação com os problemas gerados 

pelas greves operárias, concluiria justamente pela necessidade da elaboração de uma 

legislação social que possibilitasse a superação do problema em nome dos próprios 

interesses da produção do país. 

Como já mencionado, graças a autonomia legislativa dada pelo federalismo, 

São Paulo iniciara políticas relativas às relações do trabalho muito cedo, e na esfera 

municipal, aliás, por meio de fixação de horário de funcionamento dos 

estabelecimentos vários, estabelece indiretamente limites ao trabalho.287 

No começo da década de 1910, o Estado teve por principal órgão atuante o 

Departamento Estadual do Trabalho, que ativamente estudou os impactos do trabalho 

fabril. Ademais, produziu extenso material  escrito – o Boletim do DET – no qual 

apresentava resultados de seus estudos, além de defender a intervenção legislativa 

na matéria como única fórmula de resolução dos problemas encontrados.288 

                                            
286 Os movimentos de conquista de direitos femininos, em geral, foram de luta de mulheres das classes 
médias, cujas vidas não implicava na necessidade de trabalhar em fábricas ou casas para sobreviver. 
Neste sentido, cf. VENANCIO, Giselle Martins. Lugar de mulher é... na fábrica: estado e trabalho 
feminino no Brasil (1910-1934). História: Questões & Debates, Curitiba, n. 34, p. 175-200, 2001. 
Editora da UFPR. 
287 Cf. Leis n. 89/1894; 415/1899; 450/1900; 656/1903; 976/1907. O Conselho Municipal do Distrito 
Federal passaria a atuar de forma semelhante apenas a partir de 1917, quando já se discutia a jornada 
de crianças e mulheres. Cf. Decr. 1801/1917 e Decr. 1900/1917. Disponíveis em 
https://leismunicipais.com.br/, Acessado em 04.11.2018. 
288 CHAVES, Marcelo Antonio. Op. Cit. 



152 

Discordando da linha de argumentação utilizada pelos Deputados gaúchos e 

também por alguns mineiros, os paulistas chamavam atenção para uma situação 

objetiva e urgente, que evidentemente prendia-se ao fato de ser este um dos estados 

a sofrer mais intensamente os efeitos da questão social. Portanto, em lugar de 

assumirem uma posição radicalmente contrária e intransigente em relação às leis 

sociais, a bancada paulista primou pela aceitação de alguns pressupostos básicos, 

discutindo, na verdade, problemas de limites e rapidez na implantação das leis.289  

Como se viu, havia uma insistência na negação de uma verdadeira questão 

social no Brasil, e às vezes contraditoriamente, a afirmação que leis trabalhistas 

acentuariam os movimentos operários, já que os trabalhadores teriam a sensação de 

que seus movimentos surtiam efeito. 

Vale lembrar que este movimento legislativo se intensificara e gerava tantas 

discussões justamente em face da greve de 1917, que atingiu muito mais fortemente 

São Paulo. O Estado, mesmo tendo alguma regulamentação na área, não conseguira 

debelar os movimentos operários, mas vira em sua capital o desenvolvimento da 

greve mais extensa que até então se dera no país. O argumento de que regulamentar 

e interferir não implicavam em bons resultados, sob esse aspecto, parecia encontrar 

amparo. 

A relação entre a atuação da bancada paulista no que se refere à legislação 

social e os momentos de agitação do movimento operário se colocava clara, já que as 

grandes manifestações e greves encetavam movimentos dos legisladores do Estado 

em prol de uma legislação federal tratando do tema.  

Este movimento se deu em 1917, como já mencionado, e em maio de 1919 

houve uma violenta greve em S. Paulo que chegou a paralisar 45 mil operários, e 

outro grande paralização ocorreu em outubro.290 Na mesma ocasião, o Presidente do 

Estado de S. Paulo envia um telegrama à bancada paulista, aconselhando-a ao 

estudo do direito social e recomendando a aprovação da regulamentação do trabalho 

de menores e mulheres, assim como da jornada de 8 horas de trabalho.291  

A atuação desta bancada parece ter sido decisiva para que se iniciasse uma 

legislação social no final da década de 1910. A experiência do Departamento Estadual 

do Trabalho, que se refletira na proposta com embasamento técnico de uma lei de 

                                            
289 GOMES, Angela Castro. Burguesia e Trabalho. Op. Cit. p. 104 e 105. 
290 FAUSTO, Boris. Op. Cit. p. 161-163. 
291 GOMES, Angela Castro. Burguesia e Trabalho. Op. Cit. p. 107. 
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acidentes, proposta em 1915; o fato de ser o principal Estado produtor do país; e os 

esforços que de alguma maneira se somavam aos trabalhistas, além da força que 

possuíam dentro da estrutura política então reinante, todos estes elementos 

contribuíram para que a pressão surtisse efeito. 

As primeiras medidas tomadas pela Câmara dos Deputados no que se refere à 

questão da legislação social tiveram lugar a partir do ano de 1918, em resposta ao 

movimento insurrecional e às greves que ocorreram no mesmo período, contando ao 

final com a solidariedade dos moradores da cidade do Rio de Janeiro.  

Em meados deste ano a Câmara voltaria a debater um projeto de Código de 

Trabalho, proposto ainda em 1917, que vinha avançando muito lentamente na Casa, 

suscetível de paralisações sempre que os movimentos das ruas perdiam força. Nessa 

vez, em 1918, reaparecia o Código para terceira votação a pedido de Nicanor 

Nascimento.292 Neste momento, estavam ocorrendo novas agitações no movimento 

operário, particularmente no Rio de Janeiro.  

Na Câmara, os Deputados encetavam debates acalorados, servindo-se de 

partes e longas falas, apresentando emendas ao projeto, o que o colocou novamente 

à discussão, que se iniciaria então, “influenciada em seus estudos, pelo Presidente do 

Sindicato das Indústrias Jorge Street”. 

Jorge Street havia dado extensa entrevista ao Jornal do Commércio no ano 

anterior293, contrapondo-se as propostas regulamentadoras do trabalho, 

considerando-as muito mais pesadas que as já conhecidas em outros países, e 

irrealistas, especialmente quanto à jornada de trabalho, o trabalho infantil e feminino.  

Nesta entrevista Street representava antes de tudo os interesses dos industriais 

associados ao órgão que presidia. Sua famosa entrevista apregoava que o trabalho 

infantil era um mal em si mesmo, mas que não havia no país escolas e condições 

adequadas para que as crianças fossem devidamente cuidadas, de modo a que, se 

não empregadas nas fábricas, estariam sozinhas nas ruas, disponíveis para os vícios 

e ações indevidas.  

Afirmava igualmente que as limitações ao trabalho da mulher que se desejava 

impor seriam prejudiciais à família operária, que necessitava dos salários para sua 

                                            
292 LACERDA, Maurício de . Op. Cit. p. 120. 
293 JORNAL DO COMMERCIO. Gazetilha. Código do Trabalho. 10 d e setembro  de 1917, p. 2 e 3. 
Disponível em < 
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=364568_10&pasta=ano%20191&pesq=Street>, 
acessado em 07.11.2018.  
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sobrevivência. Muitas moças tinham condições de trabalho e auxiliariam sua família 

por meio deste. Quanto à proteção à gestante, considerava também serem 

exageradas as pretensões do legislativo, frente a realidade.  

Sempre argumentava o industrial sua experiência, sucesso de suas empresas 

e boas condições de seus muitos empregados, além de servir-se da experiência de 

vila operária de São Paulo para apresentar sua particular visão das necessidades e 

formas de vida operárias.  

Street, como já referido, costumava afirmar sua proximidade com os interesses 

operários e defender a existência de sindicatos e a negociação com eles, entendendo 

justas as reivindicações de leis especiais que melhorassem a condição dos 

assalariados: 

É de justiça! Concordo plenamente. Mas, o que não é de justiça e o 
que se torna um perigo e uma ameaça é pretender-se, de um só golpe, 
sair do nada e atirar-se o patronato brasileiro aos azares de uma 
legislação teoricamente ultraperfeita, porém, inadaptável ao nosso 
meio atual. Trabalho de oito horas! Crianças válidas e fortes privadas 
de trabalho até catorze anos! Moças robustas, aptas pela lei para o 
casamento e a constituição de uma família, obrigadas a trabalhar só 
um pequeno número de horas! Falta de escolas e outras instituições, 
que amparem suficientemente estas crianças e estas moças!294 

  

Suas ideias foram não só ouvidas como suas petições inseridas em nova 

revisão do desejado Código do Trabalho. Em 17 de novembro de 1918, durante a 

mais dura fase grevista no Rio, Nicanor Nascimento requer que o projeto do Código 

de Trabalho, que considerava ter se desvirtuado absolutamente, fosse enviado a uma 

Comissão especialmente criada para o tratamento da questão social. Tal proposta era 

igualmente subscrita pelo Deputado paulista Alberto Sarmento, diretamente ligado ao 

novo governo da República, e aprovada a proposta, a primeira formação da Comissão 

de Legislação Social seria formada,295 estando envolvida em suas diversas formações 

com a criação das leis de cunho social havidas até 1930. 

Deputados membros da comissão, como Maurício de Lacerda, defendiam 

veementemente a questão operária. Para este, o sindicalismo era um movimento 

natural de resistência ou agressão, conforme se necessitasse tirar proveito de uma 

situação específica. Ele discursa sobre as dificuldades que a Câmara teve por causa 

da intransigência dos operários em dialogar com o legislativo ou o judiciário: 

                                            
294 JORNAL DO COMMERCIO. Op. Cit. p. 3. 
295 LACERDA, Maurício de. Op. Cit. p. 167. 
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A Câmara recorreu em 1919 a pedidos de informações. Quer patrões 
quer operários atenderam muito pouco a eles. A par do descaso 
governamental, veio a desconfiança dos operários para com o trabalho 
realizado pela Comissão. Os patrões nos encaravam como quase 
revolucionários do direito proprietário e os operários como aliados dos 
primeiros como conta gotas legislativo, a dificultar senão a completa 
emancipação de sua classe, o advento de uma era integralmente nova 
em assunto econômico ou social.296 

 

A partir desse momento, as questões referentes à elaboração de uma 

legislação social seriam tratadas por esta Comissão que, em inícios de dezembro de 

1918, enviaria à Câmara um projeto regulando os acidentes de trabalho, o qual fora 

desmembrado do projeto global nº. 284 do Código de Trabalho297.  

Durante o mês de dezembro, o projeto de Lei de Acidentes é discutido e 

aprovado na Câmara e no Senado. Em 15/01/1919 foi sancionada a Lei de Acidentes 

de Trabalho pelo Decreto nº. 3.724. O projeto sobre acidentes de trabalho, que desde 

1912 e mais fortemente desde 1915 estavam em pauta na Câmara, fora transformado 

finalmente em lei.  

Desta forma, o ano de 1919 inaugurava-se com a decretação da primeira lei 

brasileira de caráter trabalhista, mas seu processo de aprovação demonstrava ao 

mesmo tempo, a limitação deste fato, uma vez que a lei era apenas uma das partes 

de uma legislação bem mais abrangente.  

Mas a partir do ano de 1919 seria a Comissão de Legislação Social da Câmara 

a encarregada de examinar todas as iniciativas legislativas no campo do trabalho. 

Assim é que, em maio de 1919, a Comissão vai tomar conhecimento, oficialmente, do 

texto da Conferência de Paz e distribuir entre seus integrantes cada um dos temas 

                                            
296 DOCUMENTOS PARLAMENTARES. Vol. 1. Op. cit. p. 270 
297 Este Código vinha em discussão quase contínua, salvo seus momentos de repouso em face da 
melhora das condições das ruas, desde 1917 até finais de 1918. As forças políticas representadas na 
Câmara, majoritariamente, não aceitavam o texto, parcial ou totalmente, alguns fiando-se em princípios, 
outros argumentando que tal normativa era excessiva, outros ainda dizendo não ser necessária, etc. 
Sucede que o final do ano de 1918 via um movimento grevista na Capital Federal que fora precedido 
de uma tentativa revolucionária, sendo a situação incontornável. Os jornais não cessavam de 
manifestar-se tanto sobre as ações dos trabalhadores, sobre a condição de vida urbana, mas também 
sobre os impasses e lutas verbais travadas entre os Deputados. Para atender seus interesses, formara-
se a Comissão especial e desmembraram o Código da Lei de Acidentes e de Doenças laborais., sobre 
o qual havia muito menor divergência. Cf. LACERDA, Maurício de. Op. Cit.  
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nele abordados para que, após a elaboração de relatórios parciais, fosse discutido um 

projeto global.298  

Durante a década de vinte, os debates em torno da questão social e 

especialmente em torno da elaboração de uma legislação trabalhista e previdenciária 

continuam desenvolvendo-se na Câmara, tendo como seu núcleo principal e iniciativa 

a Comissão de Legislação Social. Nos anos que decorrem de 1921 a 1928, sucessivos 

projetos são aí discutidos, sendo alguns deles aprovados299.  

Na verdade, o que podemos constatar é que o período em que cresce e firma-

se um conjunto de iniciativas oficiais neste campo do intervencionismo do Estado é o 

mesmo em que a repressão ao movimento operário também assume contornos mais 

definidos. 

É interessante lembrar que este tipo de padrão de enfrentamento da questão 

social não é muito original. Na Alemanha de fins do século XIX, Bismarck iria fazer o 

mesmo tipo de combinação: ao mesmo tempo que cria uma legislação destinada à 

promoção do bem-estar do trabalhador, proíbe organizações partidárias e sindicais de 

orientação socialista.  

 

3.2 DIREITO SOCIAL NA PRIMEIRA REPÚBLICA: LEI E COSTUMES 

 

A Câmara finalmente havia suplantado as resistências internas e, em janeiro 

de 1919, o país via sua primeira lei federal de cunho social, apesar das alegações de 

inconstitucionalidade ou de desnecessidade da norma, e não só. 

Os trabalhadores, aos quais o decreto era dirigido, refutaram-no 

veementemente, mesmo que ele tenha sido provocado por sua ação direta. Longe de 

um começo nobre e pacífico de uma consolidação legal, o Decreto 3.724 de janeiro 

de 1919 pareceu um ponto dissonante, sem implicar em mudança significativa 

naquele momento para apaziguar as divergências entre os diferentes agentes sociais.  

Esse truísmo de dizer que no Brasil se fez a abolição, independência 
e república sem sangue não deve ser invocado [...]. Há em todas 
nossas conquistas muito sangue e na sua implantação definitiva longo 
tempo, de modo que as improvisações do grito do Ipiranga, do 13 de 
maio e da proclamação de Deodoro, não foram mais que o selo aposto 
de situações já evoluídas. Para essas obras concorreram sempre 
minorias e foi a consciência revolucionária do seu tempo, que falando 

                                            
298 DOCUMENTOS PARLAMENTARES. Vol. 3. Op. Cit. p. 3 e 4. 
299 GOMES, Angela Castro. Burguesia e trabalho. Op. Cit. p. 114. 



157 

e lutando, agitou o pais até cada um daqueles desfechos 
revolucionários. Os abolicionistas, como os republicanos da 
propaganda, realizaram a mesma obra dos deputados às cortes 
portuguesas, um país agitado a espaços e atormentado aqui e ali em 
sua vastidão. Essa obra de minorias pensantes é a mesma que se 
opera agora a nossos olhos, e as lutas que travam são as mesmas, 
embora as distanciem os tempos, de modo que fácil será prever, que 
completado o ciclo nas consciências e atropeladas as massas em 
suas insurreições parciais ou mais ou menos generalizadas, o 
caminho estará aberto para outra surpresa ou outra jornada de flores 
e aplausos.300   

 

Ainda que a legislação acidentária tenha sido a primeira em quase todos os 

países, como já referido, quando se considera o vulto das manifestações sociais no 

país e as principais causas ali defendidas, quase sempre ligadas à condição cotidiana 

dos trabalhadores, é possível compreender que sua aprovação tenha tido pouco 

sucesso em acalmar os anseios operários.  

O principal jurista a discutir a questão da legislação acidentária na Primeira 

República foi Evaristo de Moraes que levantou, desde 1903, nas páginas do jornal 

carioca Correio da Manhã esta e outras relevantes questões de cunho social, 

necessárias frente à modernização do sistema produtivo brasileiro. O conjunto destes 

artigos foi publicado na obra Apontamentos de Direito Operário.301 

Seus estudos sobre a questão social foram inspiração para os primeiros 

projetos de lei, mas também participou de Comissões do Ministério do Trabalho nos 

primeiros anos de governo de Vargas, ainda no regime provisório. Sua obra “Os 

accidentes no trabalho e a sua reparação”, de 1919, seria a mais importante daquele 

período a analisar as novas bases jurídicas para o tratamento do acidente de trabalho. 

A bibliografia sobre esta legislação, estudos de história social do trabalho302, 

entendeu que o texto da Lei de Acidentes era insuficiente no atendimento dos 

interesses das vítimas de acidente, em especial por causa dos seguintes elementos: 

                                            
300 DOCUMENTOS PARLAMENTARES, Vol.3. Op. Cit. p. 272  
301 MORAES, Evaristo. Os accidentes no trabalho e sua reparação. Edição fac-similada de 1919. 
São Paulo: LTr, 2009. 
302 Cf. GOMES, Angela Castro. Op. Cit.; MUKANATA, Kazumi. A legislação trabalhista no Brasil. 
São Paulo: Brasiliense, 1984; MOURA, Esmeralda Blanco Bolsonaro de. Higiene e segurança do 
trabalho em São Paulo nas primeiras décadas republicanas: em torno da definição de acidente de 
trabalho. Revista História. N. 127-128, p. 163-179, ago-dez/92 a jun-jul/93; FERRAZ, Eduardo Luís 
Leite. Acidentados e remediados: a lei de acidentes no trabalho na Piracicaba da Primeira República 
(1919-1930). Mundos do trabalho, Florianópolis, v. 2, n. 3, p. 206-235, ago. 2010. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/article/view/1984-9222.2010v2n3p206>. 
Acesso em: 15 Jul. 2015. doi:http://dx.doi.org/10.5007/1984-9222.2010v2n3p206. 
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pagamento de indenização em parcela única, sem estabelecimento de pensão; 

estabelecimento de um teto para as indenizações, independentemente do salário 

percebido ou do dano causado; pagamento de meios salários nos dias parados.  

Era outra a opinião dos juristas que analisaram a norma e seu contexto nacional 

e internacional. Evaristo de Moraes303 fez uma análise bastante detida do momento 

de reorientação econômica e jurídica pelo qual passava o Brasil e o mundo: a 

intervenção do Estado nas relações entre patrões e empregados frente à nova 

realidade laboral industrial, na qual a utilização de maquinário, a exigência de 

produção em massa, e mesmo a diferença social entre patrão e empregado eram a 

nova tônica.  

Araujo de Castro, especialista no tema, participante da equipe organizada para 

elaborar a regulamentação da referida norma, promulgada em março do mesmo ano, 

assim se manifestou sobre a lei : 

A lei de acidentes do trabalho tem alguns senões, que bem poderiam 
ser evitados. 
A própria emenda merece reparo. 
A lei não regula os acidentes no trabalho em geral, mas tão somente 
os acidentes do trabalho. 
[...] 
Há indústrias e serviços nos quais é frequente o risco, mesmo quando 
não fazem aplicação de motores inanimados e, assim sendo, em 
qualquer hipótese, deveriam estar sujeitos ao domínio da lei.  
Tal é o caso das oficinas de carpintaria, ferraria e ourivesaria, da 
exploração de pedreiras, dos estabelecimentos que produzem ou 
manipulam matérias explosivas e einflamáveis, insalubres e tóxicas, 
dos laboratórios químicos e farmacêuticos, etc. 
A lei estipulou um limite muito reduzido para o cálculo de indenização, 
deixando-se o legislador influenciar neste ponto pelas legislações 
europeias, quando é certo que, entre nós, o salário é muito mais 
elevado. 
Não prescreve, além disso, a aplicação de multas, o que trará como 
consequência inevitável a inobservância de algumas de suas 
disposições. 
A despeito de tudo isso, porém, a lei não é má.304 

 

Affonso Dionysio Gama, quando escreveu em 1925 obra dedicada à referida 

legislação, procurando estabelecer um texto voltado à prática profissional, contendo 

comentários detalhados de cada parte da norma, incluindo a ela jurisprudência e 

                                            
303303 MORAES, Evaristo de. Op. Cit. p. 07  
304 CASTRO, Araujo. Accidentes de trabalho. 5ª edição revista e augmentada. São Paulo, Ed. Freitas 
Bastos, 1939, p. 29 a 31 
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análise de eventuais controvérsias, manteve a mesma posição, da importância da 

norma.305 

Não bastasse a posição dos contemporâneos, já referidos, Angela Castro 

Gomes, ao estudar especialmente a reação do Centro Industrial do Brasil, verificou 

que rapidamente perceberam um modo de minorar seus custos e controlar o sistema 

indenizatório, organizando-se conjuntamente para incorporar uma Companhia de 

Seguros, que em 1920 já funcionava. Cinco anos depois, grandes empresas 

seguradoras, formadas por classes patronais, concentravam 75% dos seguros em 

acidentes do país.306 

Sendo assim, como interpretar a percepção esposada pela historiografia antes 

mencionada, sobre a insuficiência no atendimento às vítimas? Ainda que entre os 

autores então mencionados se encontrem historiadores, quer parecer que houve um 

flagrante anacronismo na interpretação, que pode ser motivado por diferentes razões. 

Primeiramente, a hipótese de se avaliar a referida norma com base na 

legislação comparada de então, vendo-se aí uma diferença negativa na norma 

nacional. Sendo este o caso, o problema maior seria o de estabelecer paralelos 

excessivos, desconsiderando as diferenças de contexto. 

Outra possibilidade seria incorrer no erro de analisar a insuficiência pela 

limitação das indenizações frente às necessidades de sustento da vida. O sistema 

adotado pela referida norma previa que as indenizações seriam relativas aos danos 

sofridos, havendo uma tabela que considerava o “valor” da parte ou partes do corpo 

atingidas pelo acidente, e se o dano era permanente.307 

Além disso, a norma também indenizava os dias parados apenas parcialmente, 

e afastou-se a pensão acidentária, sendo feito o pagamento em valor único, fosse 

para o acidentado, ou para seus herdeiros (se houvesse menores, estes somente 

poderiam retirar os valores após a maioridade, sendo vedada a hipótese de 

representação pelo viúvo ou viúva responsável pela manutenção da criança). 

Por fim, é possível que a marcante posição defendida por John French na obra 

já citada tenha ao mesmo tempo espelhado e condicionado autores que o sucederam, 

                                            
305 GAMA, Affonso Dionysio. Os accidentes do trabalho: na doutrina e na pratica. São Paulo, Livraria 
Academica Saraiva & C. Editore, 1925. 
306 GOMES, Angela Castro. Burguesia e trabalho. Op. Cit. p. 174 
307 BRASIL. Lei 3.724 de 15.01.1919. Disponível em < 
http://legis.senado.gov.br/legislacao/DetalhaSigen.action?id=598133>, Acessado em 20.11.2018. 
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em sua compreensão, não equivocada, quanto ao modelo normativo de bem-estar 

que se criou no país a partir de 1930: 

O notório e quase esquizofrênico contraste entre lei e realidade, teoria 
e prática, palavras e atos é, sem dúvida, um problema clássico 
bastante discutido na historiografia e na literatura sobre relações de 
trabalho. Não é raro, de forma alguma, encontrar uma situação em que 
as coisas existem no papel mas não na realidade; em que a lei, justiça 
e os direitos existem apenas nominalmente, formalmente e sem 
consequências.308  

 

Ao observarmos a história da legislação brasileira em geral, percebemos esta 

desconexão com a realidade, a que ele se refere. Em sua obra, o autor segue 

explicando que, ao aprovar legislações ideais, descoladas da realidade social, 

gerando assim descumprimento por parte do empresariado sob alegação renitente de 

que, se atendidas as normas estabelecidas, a economia não subsistiria. 

Mesmo que reconhecido seu argumento central, é preciso cautela na extensão 

deste para todas as normas, e pressuposição de que cada uma delas foi simplesmente 

desconsiderada. Em alguns casos, como o da legislação acidentária, as experiências 

internacionais demonstravam que indenizar trabalhadores era vantajoso 

economicamente se comparada com medidas de prevenção de acidente, além de 

gerar um mercado de seguros que podia ser fonte de lucros.  

Seja a hipótese de um paralelo com as normas internacionais criadas, ou com 

os sistemas indenizatórios posteriores, e mesmo que as previsões não fossem ideais, 

percebe-se que a historiografia primeiramente referida deixou de considerar que, até 

então, o sistema vigente pressupunha a comprovação de culpa do empresário. Ou 

seja, na prática os acidentes de trabalho implicavam, via de regra, a perda do próprio 

empregado, dada a sua “inutilização” para o trabalho, ou em face do tempo de 

recuperação exigidos. 

Indicar a “suficiência ou insuficiência” de uma norma, especialmente sendo a 

primeira conquista normativa no que seria considerado um novo ramo jurídico, pode 

ser uma análise arriscada. Se verificarmos estudos feitos junto a arquivos históricos 

judiciais309, perceberemos que os procedimentos administrativo-judiciais para a 

                                            
308 FRENCH, John. Op. Cit. p. 25  
309 MOURA, Esmeralda Blanco Bolsonaro de. Higiene e segurança do trabalho em São Paulo... Op. 
Cit; FERRAZ, Eduardo Luís Leite. Op. Cit; COVOLAN, Fernanda Cristina; DIAS, Carlos Eduardo 
Oliveira. História da legislação social brasileira: os acidentes de trabalho entre 1919 e 1940. In Prim@ 
Facie. Vol. 17, n. 35, 2018. Disponível em < 
http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/primafacie/article/view/37807>, Acessado em 10.10.2018. 
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concessão dos benefícios aumentaram em número e mesmo em técnica ao longo dos 

anos de vigência da referida norma. Ou seja, esta teve um bom grau de efetividade, 

mesmo que consideradas as resistências históricas, ainda muito visíveis, de 

resistência dos empregadores em cumprirem o ordenamento. 

Ademais, a norma em tela suscitou contínuo debate, sendo levada à revisão 

diversas vezes na Câmara, denotando as tentativas de atualização de seu texto, na 

medida em que se consolidava a obrigação. Fato é que não se viram modificações no 

período estudado, e a próxima norma adviria apenas em 1934, contudo mesmo esta, 

já com Vargas no poder, trouxe bem poucas modificações ao texto original.   

Tal norma precisou romper com a teoria anterior sobre indenização civil, 

baseada na culpa. Foi necessário um estudo teórico antecedente problematizando os 

limites de tal teoria considerada a realidade do trabalho industrial. Ao verificar os 

projetos de lei antecedentes, em particular o proposto em 1915, é possível ver que o 

projeto já que o fazia. Evaristo de Moraes também trilhara uma década antes 

explicando a necessidade de alteração do sistema brasileiro, todos eles fazendo 

muitas referências às experiências e construções teóricas de alemães e francês, 

principalmente. 

As greves sublinhavam o que antes se desejara negar. Havia uma nova 

conjuntura de relações entre a força de trabalho e o capital, que se porventura 

incipiente, gerava aqui e no exterior crises e confrontos entre as classes. Era preciso 

controlar estes dissenso por meio de intervenção normativa que obrigasse ao 

pagamento de indenização independentemente da prova de culpa do empregador, 

estabelecendo-se a responsabilidade objetiva. 

Araujo de Castro procurava, em sua obra sobre o tema, frisar perante seus 

leitores porque era necessária a norma:  

A consequência do acidente deve pesar sobre o trabalho, sendo a 
indemnização feita ao operário levada à conta das despesas gerais da 
empresa, assim como acontece, por exemplo, com o seguro contra 
incêndio.  

[...] 

O acidente não é, em realidade, mais do que um dano causado ao 
operário pela indústria a que ele presta o seu concurso.  

É justo e natural, por conseguinte, que aquele que aproveita as 
vantagens de uma indústria remedeie os males que ela causa.310  

                                            
310 CASTRO, Araújo. Op. Cit. p. 18  
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A norma de 3.724/19 trazia desde o seu primeiro artigo uma conceituação de 

acidente e incluía na hipótese indenizatória também as moléstias laborais, no que 

diferia da maior parte das normas de outros países, de forma positiva, afinal, ainda 

que doenças laborais sejam de natureza diversa dos acidentes de trabalho, ambos 

causam danos em razão do trabalho, tendo por consequência iguais prejuízos na 

saúde e economia domésticas.  

Segundo o Deputado Carlos Penafiel, relator na Comissão Especial de 

Legislação Social, o Brasil seguiu os moldes do que chamou de “grupo latino”, 

composto por “França, Bélgica, Italia, Espanha, Portugal, Romênia, Peru, Argentina, 

Uruguay, etc.”311.  

Talvez o maior problema da norma tenha sido a não fixação de multas em caso 

de descumprimento, mas ainda assim, diferentemente de outros países, aqui houve a 

adoção plena da teoria do risco profissional, o que incluía a indenização mesmo diante 

da culpa do operário, além de ter incluído as já referidas doenças profissionais no 

documento.   

A falta de estipulações para prevenção de acidentes era uma séria omissão 

legislativa, já que a não prevenção dava espaço à maior incidência de acidentes. Vê-

se, neste sentido, que a estratégia aqui adotada em nada diferiu da alemã, que 

também não conseguiu diminuir o número de acidentes com as primeiras normativas, 

já que o custo dos acidentes era menor que o derivado da implantação de medidas 

de segurança. 

Além dos elementos já delineados, alguns outros merecem atenção: a lei de 

1919 estipulava o atendimento imediato do operário acidentado, por conta do 

empregador, deixando aberta a possibilidade deste último escolher o médico, o que 

só poderia ser contestado pela vítima em juízo. 

O processamento do acidente previa que este fosse imediatamente 

comunicado à autoridade policial, que compareceria ao local do acidente para inquirir 

as partes envolvidas, bem como testemunhas, a fim de apurar os fatos. Esta previsão 

foi problemática desde o início da vigência da norma, colocando o operário sob o jugo 

interpretativo da própria empresa.  

Segundo o artigo 35 do Decreto 13.498 de 1919, que regulamentou a lei, o 

médico que atendesse a vítima deveria atestar os seguintes elementos: 

                                            
311 DOCUMENTOS PARLAMENTARES, vol. 3. Op. Cit. p. 22 
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a. Se o acidente produziu na vítima incapacidade para o trabalho; 

b. Qual a natureza do acidente e duração provável para que se 
opere a consolidação; 

c. Se durante a marcha da moléstia, apresenta a vítima 
possibilidade de voltar ao trabalho; 

d. Se, obtida a cura ou a consolidação, dela resultar a 
incapacidade, qual a sua natureza;  

e. Se o acidente produziu a morte do operário. 

A comunicação do acidente, se não fosse feita pelo empregador, poderia ser 

realizada pela vítima ou por terceiro, e a investigação da autoridade policial deveria 

fazer constar a qualificação do empregado e do empregador. Quanto ao acidente, 

deveria fazer constar todos os elementos do lugar, hora e natureza do evento, suas 

circunstâncias e dos ferimentos, bem como colher os dados das testemunhas e 

eventuais beneficiários da vítima. 

O empregador tinha cinco dias úteis a contar do acidente para enviar prova à 

autoridade policial de que prestou os socorros à vítima, incluindo-se os farmacêuticos 

e hospitalares. Além disso, deveria fornecer atestado médico sobre o estado em que 

se encontrava o seu empregado, declaração das consequências verificadas ou 

prováveis do acidente, e/ ou data em que seria possível saber os danos definitivos do 

acidente. 

No mesmo dia, os autos deveriam ser enviados ao juiz, que então instauraria 

o processo judicial ex officio, cujo prazo de duração total não deveria ultrapassar 12 

dias. Ou seja, o que se desejava era um processo célere, sem a necessidade de um 

contraditório mais bem delimitado, já que não cabia a discussão da responsabilidade 

do empregador pelo acidente, salvo nos casos de dolo do operário ou motivo de força 

maior.  

A comunicação à autoridade policial era o início do processamento legal do 

acidente de trabalho, que levaria ao pagamento da indenização. Cabe questionar, 

considerando-se que esta norma se dá na Primeira República: quem era a autoridade 

policial? Como chegara ao cargo? Que influências sofria?  

Com efeito, a Primeira República foi bastante marcada pelo compadrio e pelo 

clientelismo político, conforme vimos na segunda parte desta investigação, mesmo 

que nas cidades urbanizadas que concentravam a maior parte das fábricas não 

houvesse coronéis como as imaginens históricas que formamos ao longo do tempo.  
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Os coronéis estavam lá, se considerarmos como tais os donos do poder que 

manejavam a vida dos seus dependentes econômicos, e impingiam seus desejos 

quase sem resistência. As denominadas vilas operárias, antes de serem uma 

experiência solidária, como queria Street, foram feitas para garantir o controle sobre 

os operários, cujas vidas se desenrolava diante do cuidado de seus patrões. Ao 

garantir-lhes casa, por exemplo, dificultavam reclamações pois se ameaçava não só 

o salário, mas o teto em que se vivia.  

Logo após a entrada em vigor da lei de 1919, as casas legislativas 

empenharam-se em projetos para sua alteração, iniciando um longo debate na 

Comissão Especial de Legislação Social. Tais debates, porém não chegaram a 

nenhum fim nos onze anos seguintes, quando então adveio a Revolução de 1930.  

As legislações estrangeiras utilizadas viam uma relação necessária entre a 

indenização e seguros feitos em prol dos trabalhadores, fossem estes privados, 

estatais ou mistos.312 Como já se mencionou, a utilização das seguradoras para 

garantia dos pagamentos foi prática comum entre as grandes empresas, mas estas 

conseguiram evitar o sistema de pagamento de pensões, sobre o qual não teriam o 

mesmo controle nem os mesmos lucros.  

Embora aprovada, a lei sofreu com a crítica dos interessados. Logo mais 

chegaria a um problema judiciário que a tornaria impossível de ser executada se não 

fosse o voto do Ministro Sebastião de Lacerda, “dando ao seu texto omisso ou 

confuso, no capítulo processual, uma interpretativa extensiva a essa letra ineficiente 

ou tortuosa do texto, em decisão no Supremo Tribunal”. Sendo esta interferência 

jurídica que a tirou de uma decadência quase certa.313  

A Câmara dos Deputados não teria descanso, especialmente a Comissão de 

Legislação Social. Em maio recebeu uma comunicação do executivo no sentido de se 

iniciarem discussões sobre as obrigações do Tratado de Paz de Versalhes, que 

indicava a inclusão de normativas do trabalho. Em face disso, os membros da 

Comissão se dividiram e cada um deles tomou para si a missão de apresentar um 

projeto específico sobre os temas em questão 

O Tratado de Paz, nas estipulações concernentes aos compromissos 

internacionais quanto a regulamentação das relações de trabalho, compreendia que 

em cada espaço territorial de uma nação deveria existir uma Conferência do Trabalho, 

                                            
312 STOLLEIS, Michael. Op. Cit. 
313 VIANNA, Luis Weneck. Op. Cit. p. 171 
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que deveria ser feita pelos membros da associação internacional planejada pelo dito 

Tratado. Logo mais, ele acrescenta que essas Conferências deveriam ser compostas 

por dois delegados do governo, sendo que um deveria ser dos operários e outro dos 

patrões.314  

A Comissão de Legislação Social realizou 15 sessões quase que incessantes 

no último trimestre de 1919, e dezenas delas em 1920, onde intercalavam entre 

exames e referências às recomendações da Conferência Internacional do Trabalho e 

do Tratado de Versalhes.315 

Em 1922, o Deputado Eloy Chaves316 apresenta à Câmara um projeto no qual 

propõe a criação de Caixas de Aposentaria e Pensões para um dos mais bem 

organizados setores do movimento operário: os ferroviários. O projeto aprovado 

transformou-se no Decreto nº. 4.682, de 24 de janeiro de 1923,317 a segunda a ser 

aprovada no Brasil no campo do direito social. Em seu texto estipulava-se a formação 

de um fundo para aposentadorias e pensões em cada companhia ferroviária, 

garantindo quatro benefícios básicos: ajuda médica, aposentadoria, pensões para 

dependentes e auxílio para funeral, além de conceder estabilidade aos ferroviários, já 

que estes só poderiam ser demitido por falta grave.318  

Portanto, através desta lei, o desenvolvimento do seguro social atingia outros 

de seus programas essenciais. Além dos acidentes de trabalho, passava-se a garantir 

ao trabalhador na doença e na velhice e também a assegurar a subsistência de sua 

família após sua morte. Embora inicialmente restrita apenas a esta importante 

categoria, muito articulada no Estado de São Paulo, este modelo foi sendo 

paulatinamente estendido à outras categorias.  

Curioso observar que tal norma teve um processamento bastante veloz e com 

pouquíssima resistência política: proposta em outubro de 1921, ficaria na Comissão 

                                            
314 Tratado de Paz de Versalhes de 1919. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/D13990.htm>, acessado em 22.11.2018. 
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familiar com a oligarquia paulista. De 1913 a 1918 ocupou o cargo primeiramente referido no governo 
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317 BRASIL. Decreto nº. 4.682, de 24 de janeiro de 1923. Disponível em  
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de Legislação Social até 1922, a partir de quando seria debatida na Casa para ser 

enfim aprovada em 1923, tal qual proposta.319 

Como já extensamente tratado, a este tempo já estava consolidada na 

Alemanha a primeira legislação internacional de aposentadorias e seguro doenças, 

ainda no século XIX, em um modelo organizado pelo Estado e de caráter compulsório, 

peculiaridades que, em um primeiro olhar, poderiam fazer pensar que a lei nacional 

aqui estudada em nada se assemelha àquela.  

As Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) foram criadas como entidades 

públicas autônomas, auto regulatórias em assuntos internos, estando apenas sob a 

supervisão estadual, e vigia o sistema de contribuições tripartite, em que participavam 

o empregado, a empresa e o governo federal.  Novamente intervinha o poder central 

na seara social, impulsionado pela importante bancada paulista. 

Considerado o sistema de benefícios, a lei em questão previa que os membros 

das CAPs receberiam benefícios proporcionais às suas contribuições, havendo, 

portanto, uma diferenciação de atendimentos em seu interior.  

Os fundos das CAPs deveriam ser administrados por um conselho formado por 

representantes dos proprietários da empresa e dos empregados, como principais 

partes interessadas. Este sistema de contribuição modelo tríplice para o 

estabelecimento de seguros sociais, bem como este modelo de representação 

colegiada de patrões e operários seriam outras duas contribuições importantes da lei 

Elói Chaves.  

Esta é provavelmente a legislação do período que melhor demarca o modelo 

ocupacional que se formava, já que esta legislação se dirigia a uma categoria 

específica. Por que iniciar a legislação com esta em particular? No Rio de Janeiro, a 

Central do Brasil era empresa estatal, e seus interesses eram resguardados 

diretamente pelo poder executivo do governo federal ou pela Câmara. Ademais, os 

funcionários públicos receberam antecipadamente diversos direitos sociais, 

inicialmente mais amplos para os empregados, mas rapidamente extensíveis aos 

operários, em vista do poder de mobilização e paralização social que possuíam.320 

                                            
319 SEGURA, Fabiano Fernandes. A questão previdenciária na Primeira República: a 
excepcionalidade da Lei Eloy Chaves. Dissertação de Mestrado em Ciências Sociais. Unesp. 
Araraquara, 2017, p. 81 e ss. 
320 No caso da Estrada de Ferro Central do Brasil, seus empregados eram funcionários do governo e 
categoria profissional essencial do sistema produtivo brasileiro, o que levou a um sistema diferenciado 
de proteção. Em maio de 1890, o Decreto 406 concedeu aposentadoria aos seus empregados, sem 
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Deste modo, uma parte importante dos ferroviários estava atendida por 

legislação especial, dando aos operários estatais condições de trabalho e seguridade 

incomparáveis. Em São Paulo, a maior parte das empresas ferroviárias era privada, e 

ainda que o Estado tenha adquirido boa parte delas ao longo da Primeira República, 

logo concedeu a administração para empresas privadas. 

Uma das primeiras atividades industriais de investimento constante e crescente 

no país, desde muito cedo as ferroviárias paulistas se mostraram foco de greves e 

movimentações, desde cedo conscientes os operários de seu papel no escoamento 

da produção do café, bem mais relevante para a economia do Estado e mesmo 

nacional no período.  

Consideremos então os elementos vistos anteriormente nos referenciais 

apresentados no capítulo primeiro. No tipo ideal de que nos servimos, primeiro 

devemos considerar, como bem apresenta Stolleis, que as normas e sistemas de 

proteção social não surgem no nada, apenas para copiar normas de sucesso ou 

beleza advindos dos países modelares, ainda que este argumento tenha sido muito 

desferido pelos críticos às leis sociais. O sistema de proteção melhor se constrói 

quando respeitadas as experiências anteriores. 

Ora, no país eram muitas as associações operárias de caráter assistencial, 

mutuárias de auxílio mútuo, que procuravam justamente auxiliar os demais colegas e 

suas famílias, provendo melhora das condições de vida em muitas frentes diversas, 

como demonstramos. O sistema das CAPs – as Caixas de Aposentadorias e Pensões, 

como entidades autônomas e auto regulatórias, com participação importante dos 

operários, implicava em um sistema assemelhado com as associações já conhecidas.  

Pensemos então no modelo ocupacional de Ferrera, diante das CAPs. O autor 

frisou que a formação de sistemas protetivos nos diversos países provavelmente foi 

influenciada pelas relações entre vida agrária e vida urbana, e naqueles em que havia 

uma grande parte da população ainda no meio rural, tendeu a haver o sistema 

ocupacional, já que não havia tendência a sistemas equiparados. Os trabalhadores 

                                            
previsão de contribuição por parte deles, mas condicionada a invalidez que gere incapacidade laboral. 
Em julho este direito se estende a todos os funcionários em ferrovias estatais, pelo decreto 565. Esta 
foi a única categoria profissional a adquirir tal status, e tão antecipadamente, e parece que as razões 
são óbvias: a posição estratégica das ferrovias na economia nacional. É interessante que a primeira 
norma de características semelhantes, senão mais extensa, tenha vindo para a mesma categoria 
profissional, agora alcançando os trabalhadores em empresas privadas ou não federais.  Cf. SEGURA, 
Fabiano Fernandes. Op. Cit.   
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urbanos não se sentiram vinculados aos trabalhadores rurais, diante da diversidade 

de vida e experiências de habitação, trabalho, lazer e desejos. 

Além disso, em seus estudos nos países continentais, como o caso alemão, as 

diversas atividades laborais viam a si mesmas de maneiras diferentes, identificando-

se muito mais em suas próprias categorias do que como participantes iguais da 

mesma condição proletária. No caso da Lei Eloy Chaves, que primeiro privilegiou os 

ferroviários, ela operava de forma dupla: reconhecia a necessidade de tratamento 

diferenciado à categoria, diante de seu papel essencial para a economia, e igualmente 

estimulava essa dissociação das outras atividades, ao fazê-la especial por meio de lei 

específica. 

As Caps então planejadas não igualavam os participantes contribuintes, antes 

claramente organizavam de forma hierárquica os trabalhadores dentro da mesma 

categoria, fazendo dos benefícios um reflexo deste lugar na hierarquia, o que 

provavelmente se estabeleceu sem resistências diante da criação das mentalidades 

de progresso social, de uma carreira a ser construída e galgada, e assim apreço pela 

hierarquia que poderiam escalar. 

Além da diferenciação interna existente entre os trabalhadores, estabelecida 

pelas suas contribuições, por sua vez proporcionais a seus ganhos, na medida em 

que se formaram CAPs de outras categorias, viu-se a ampliação deste lugar social 

prefixado, definido pela própria vida laboral ou classe social. A cada um o seu lugar, 

inadmissível um sistema universalista que igualasse a todos como cidadãos nas horas 

de necessidade.  

Importa refletir sobre o sistema em questão: as horas de necessidade implicam 

em manutenção das condições mínimas de cidadania, relacionadas, até este 

momento histórico que contemplamos, em reparação em caso de acidentes, 

aposentadorias, pensões aos desamparados pelas perdas dos sustentáculos 

econômicos das famílias. Mas esta manutenção em hora de aflição não poderia dar a 

todos condições sequer aproximadas, senão deveria manter as separações 

econômicas que garantiam as separações de existência social.  

Como se vê, a Previdência Social321 que se rascunhava não era um direito de 

cidadania, mas sim como um direito contratualmente obtido através de contribuições 

                                            
321 Fabiano Fernandes Segura defende que nunca houve intenção de inaugurar, com tal decreto, um 
sistema previdenciário, e que a extensão das Caps para outras empresas ou categorias nunca fora a 
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ao longo do tempo. Neste sentido, ela diferia da lei de Acidentes de Trabalho de 1919 

que, consagrando o princípio do risco profissional, garantia a assistência ao 

trabalhador como um direito indiscutível, cujos ônus recaíam apenas sobre o patrão.  

Embora o sistema de contribuições fosse partilhado, a relação entre benefício 

e participação do beneficiário – e não das participações das empresas ou do Estado 

– é que fixavam as condições de vida na hora do infortúnio, denotando o desejado 

conservadorismo do sistema que se inaugurava.  

Este conservadorismo surgira em geral nos discursos de empresários e 

políticos ao discutirem leis sociais. Não havia embaraço em declarar os medos de uma 

sociedade que atendesse de forma igualitária - ou ao menos assemelhada - seus 

cidadãos durante as horas de necessidade. Estas propostas eram afastadas não 

porque economicamente insustentáveis, mas diante do receio que as condições 

equiparadas pudessem desequilibrar as estruturas sociais há muito construídas. 

O próprio Eloy Chaves, apresentando seu projeto, demonstraria este 

conservadorismo. De um lado, a preocupação de evitar choques violentos entre os 

interesses do capital e trabalho, promovendo a implantação de reformas cautelosas e 

graduais, que tivesse o patrocínio da própria elite política do país. De outro lado, a 

intenção de proteger o proletariado não só das difíceis condições de vida que 

enfrentavam, como dos aproveitadores desta situação, assim entendidos os 

sindicatos de viés comunista ou socialista, sem falar nos famigerados anarquistas322. 

Nesta declaração, nenhum assombro no congresso.  

O discurso assumia efetivamente uma postura paternalista ou centralizadora, 

conservando as elites dos males sociais derivados das ações diretas dos 

trabalhadores. A concessão de algumas prerrogativas, em especial neste formato que 

diferenciava na base uns operários de outros, garantia a manutenção das divisões 

sociais desejadas.  

                                            
intenção dos legisladores. Para ele, somente com os Institutos de Vargas é que houvera intenção de 
abrangência do sistema, sendo este o momento inaugural de um sistema que se poderia chamar de 
previdenciário no país. Não sendo o propósito deste trabalho discutir se a legislação de 1923 é ou não 
obra que intencionava a criação de um sistema, há ao menos indícios de um modelo desejado, que 
estava internalizado na própria lei de 1923, mesmo antes de ser estendida a outras categorias. Este 
modelo, como diria Ferrera, é condicionado por elementos conjunturais e institucionais existentes em 
cada país, bem como as relações sociais e políticas, que juntos colaboram para um determinado 
desenho. Desta forma, a lei em questão, mesmo que não intencionalmente, seria um marco inicial de 
um modelo previdenciário, na medida em que seus elementos se repetiriam nos anos seguintes, 
mesmo com Vargas e os Institutos.   
322 GOMES, Angela Castro. Burguesia e trabalho. Op. Cit. p. 120 e 121 
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O Conselho Nacional do Trabalho, instituído pelo Decreto nº. 16.027 de 30 de 

abril e 1923, estava encarregado de assessorar o governo federal em assuntos 

trabalhistas. Porém, é importante lembrar que desde 1918 havia uma lei criando o 

Departamento Nacional do Trabalho, cujo projeto de lei fora de proposta de Maurício 

de Lacerda323.  

O Conselho Nacional do Trabalho não possuía as mesmas atribuições 

previstas na lei de 1918 como órgão do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, 

destinado a construir-se um órgão máximo de estudos e fiscalização para 

estabelecimento de uma legislação social no Brasil, devendo ser o germe de um futuro 

ministério independente. Este Departamento, para o qual havia o exemplo paulista, 

resultaria de uma reorganização da Diretoria do Serviço de Povoamento existente no 

Ministério da Agricultura, antes fora esvaziado.324 

Na verdade, o Conselho Nacional do Trabalho funcionaria como um órgão 

consultivo e não administrativo, que não assumiria o caráter de instituição planejadora 

de uma legislação social, nem teria a competência para dirimir conflitos de trabalho. 

Porém, mantinha-se a característica de um órgão em que patrões e operários seriam 

representados, sendo composto por 12 membros escolhidos pelo Presidente da 

República, dos quais 8 representantes do governo, 2 patrões e 2 operários. Entre os 

papeis que exerceria, e talvez o mais ativo, tenha sido o acompanhamento das Caixas 

de Aposentadoria. 325 

Em 1928 o Conselho Nacional do Trabalho seria reorganizado, recebendo, 

entre outras, a competência de julgar processos relativos a questões de trabalho 

(Decreto nº. 18078 de 19/01/28).  

Neste aspecto torna-se particularmente importante o Projeto nº. 265, de 1923, 

que retorna a questão da regulamentação do trabalho industrial e comercial. Suas 

disposições abarcavam todos os aspectos já discutidos no projeto de 1917 e o curso 

de seus debates apresentará problemas semelhantes. 

A grosso modo, o projeto, em suas disposições, estabelecia: 

a) o dia de 8 horas de trabalho ou semana de 48 horas de trabalho; 

                                            
323 DOCUMENTOS PARLAMENTARES, vol. 2. Op. Cit. p. 623 
324 LACERDA, Maurício de. Op. Cit. 
325 MAFRIM JUNIOR, Moacyr. Caixa de Aposentadorias e pensões dos ferroviários: um modelo 
previdenciário exclusivo (1923-1933). Dissertação de mestrado em História no Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas da Unicamp. 1998. 
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b) a concessão de um dia de descanso semanal para os empregados e 

operários, com duração mínima de 24 horas e devendo recair no domingo; 

c) o direito a 15 dias de férias por ano, com percepção de salários; 

d) a proibição do trabalho de menores de 14 anos (a não ser em casos 

excepcionais o maior de 12 seria admitido) e a estipulação de seu horário em 6 horas 

de trabalho de trabalho diário; 

e) a proibição do trabalho noturno para mulheres e estipulação de seus direitos 

por ocasião da gravidez e amamentação; 

f) a criação de Caixas Professionais de Pensões para empregados e operários 

que seriam reunidos por profissões e não por empresas, sendo seus fundos fruto da 

tríplice contribuição do Estado, operário e patrão.326   

Assim como o Projeto de Código de Trabalho de 1917/18, que acaba 

reduzindo-se a uma lei operária sobre acidentes de trabalho, o projeto de 1923 

também termina por dar origem a duas leis isoladas: a lei de férias de 1925 e o Código 

de Menores de 1927.  

Particularmente no que se referia ao trabalho de menores, a necessidade de 

uma regulamentação era quase ponto pacífico e consensual na Câmara e até nos 

setores empresariais. Os problemas prendiam-se às normas desta regulamentação, 

o que explica a relativa facilidade na aceitação da lei.  

Convém explicar que esta codificação não visava especificamente a 

regulamentação do trabalho do menor, mas vinha atender uma mudança de visão 

sobre a criança, diante da realidade de então, que indicava mortalidade infantil de 1/3 

das crianças nascidas, índice de criminalidade infantil nos mesmos números da adulta 

e alto índice de crianças vagando pelas ruas.327 

Ora, esta realidade se demonstrava insustentável diante da necessidade de 

novos braços industriais, ou seja, da reprodução dos meios de produção, o que levaria 

a construção da ideia de que a criança era o futuro da nação, devendo ser cuidada. 

Este argumento estaria fortemente presente nos discursos conservadores, que 

agregariam a necessidade de cuidado quanto ao trabalho da mulher, e tutela das 

                                            
326 GOMES, Angela Castro. Burguesia e trabalho. Op. Cit. p. 123 
327 CUNHA, Carolini Cássia; BOARINI, Maria Lucia. A infância sob a tutela do Estado: alguns 
apontamentos. Psicol. teor. prat.,  São Paulo ,  v. 12, n. 1, p. 208-224,   2010 .   Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-36872010000100017&lng=pt&nrm=iso>. 
acessos em  18  dez.  2018. 
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mulheres grávidas, justamente como forma de diminuição dos índices de mortalidade 

infantil.  

O Código inovou em diversas frentes, particularmente na intervenção do Estado 

na tutela absoluta que anteriormente possuíam os pais. A partir de seu texto, caberia 

a família garantir condições da criança em seus diversos aspectos, não apenas 

econômicos, sob pena de ser a criança considerada abandonada.328 

De fato, as possibilidades de enquadramento na situação de abandono eram 

muito extensas, abrangendo, por exemplo, a falta de condições econômicas, a prática, 

pelos pais, “de atos contrários à moral e aos bons costumes”, ou em casas de jogos 

ou vícios. Parte das condições de enquadramento se misturam com a vadiagem e 

prática de “gatunagens”, também.  

Não é possível afirmar que esta mudança tenha sido de todo positiva, visto que 

a destinação para assistência e proteção das crianças tidas por abandonadas, 

delinquentes, vadias, libertinas, mendigas ou pervertidas variava pouco, sendo 

encaminhadas para escola de reforma. 

Nesta perspectiva, difícil não pensar em uma limpeza das ruas, que ficariam 

livres de crianças desocupadas, sem a tutela direta dos pais, ou mesmo mendigas, 

ainda que o código desse a aparência, ao adentrar no domínio da vida privada familiar, 

de desejar resguardar a criança da falta de cuidado dos pais. 

No que respeita ao trabalho, este documento legal fixava a idade mínima para 

o trabalho infantil em 12 anos, em seu artigo 101, mas apenas se tiverem instrução 

primária. Em caso contrário, a idade mínima passava a ser de 14 anos. 

Era necessário demonstrar a continuidade dos estudos, atestar capacidade 

para o trabalho por meio de exames médicos, demonstrar a necessidade da mão de 

obra da criança para a manutenção familiar. Mas é preciso lembrar que ainda vigia, 

especialmente para a criança das classes baixas, a ideia de que sua infância servia 

para habilitá-las a uma vida adulta útil. Deste modo, a vadiagem infantil deveria ser 

coibida, encaminhando-se a criança à fábrica, local melhor que a rua.  

Desta maneira, o trabalho era visto como forma de correção, terapia corretiva, 

como ademais sucedia em outros países também. A criança que fosse disciplinada 

                                            
328 BRASIL. Código de Menores. Decreto17.943-A. 12 de outubro de 1927. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/D17943Aimpressao.htm>, acessado em 
12.12.2018. 
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para o trabalho seria útil como trabalhadora, e não correria o risco de se tornar presa 

das ideias subversivas. 

Ficaram finalmente proibidos os trabalhos infantis em turnos da noite, e em 

locais perigosos, e limitadas as horas de trabalho em locais considerados deletérios, 

mas não perigosos.  

Resta claro que, ainda que a lei tenha estabelecido tais limites, nem todos foram 

cumpridos à risca, ainda que a regulamentação do trabalho infantil tenha atendido 

interesses de grandes industriais, que desejavam com isso garantir a padronização 

legal e consequente concorrência mais justa.  

Porém, quanto ao Projeto nº. 183 de 14/10/1924, do Deputado Henrique 

Dodswoth, não houve igual recepção por parte do empresariado. Este projeto instituiu 

o direito de 15 dias de férias a empregados e operários de estabelecimentos 

comerciais, industriais e bancários. Se originalmente o projeto previa férias apenas 

para os empregados, na Comissão de Legislação Social o texto foi ampliado, 

estendendo-se para os operários.   

Não bastasse, os Deputados da referida Comissão entenderam por inserir 

também outros temas de direito laboral no substitutivo que apresentam, praticamente 

todos aqueles que vinham sendo discutidos, sem sucesso, há pelo menos uma 

década. Esta medida, como seria de imaginar, causou furor entre os Deputados, que 

desejavam barrar por completo o substitutivo. 

Importa saber que esta manobra da Comissão não foi unânime, pois o 

Deputado paulista Fábio Barreto requereu o envio do substitutivo à CCJ, para criar 

dificuldades à sua votação em plenária. Nas discussões havidas entre os membros 

da Comissão de Legislação Social, a aprovação do texto de uma lei de férias, com 

inclusão dos operários, foi o meio encontrado para evitar o envio à CCJ do 

substitutivo.329  

A historiografia sobre as relações laborais do período é quase unânime quanto 

à falta de efetividade da Lei de Férias, primeira lei de cunho efetivamente trabalhista 

a ser criada no país. A justificativa mais tradicional dada pelos autores é a resistência 

à normas de regulamentação das relações de trabalho, como já mencionado 

anteriormente, mas as duas leis precedentes, que igualmente implicavam em 

intervenção do Estado na economia, parecem contradizer esta teoria.  

                                            
329 OLIVEIRA, Lucas Goulart. Op. Cit. p. 119 e ss. 
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O aparecimento da lei de férias deu ensejo a que as diversas correntes do 

movimento operário manifestassem sua desconfiança e descontentamento com as 

leis sociais, afirmando, em resumo, que a lei de acidentes pagava indenizações 

insuficientes; que a lei de oito horas de jornada, aprovada pela municipalidade 

fluminense era descumprida por parte dos patrões e só fora garantida em alguns 

estabelecimentos graças à ação direta dos operários. 

Assoma a importância de recuperar o estudo já comentado de John French 

sobre a efetividade da CLT, em que ele empreende entrevistas com líderes sindicais 

das décadas posteriores à aprovação desse conjunto legal. O autor detectou a clareza 

com que os líderes do operariado lidavam com a legislação laboral consolidada: 

sabiam e arguiam frequentemente que as leis instituídas eram frequentemente 

descumpridas pelos empregadores; mas também sabiam que era melhor brigar para 

pela ampliação do cumprimento de leis existentes do que lutar pelo reconhecimento 

jurídico dos direitos em si.330  

Ao que tudo indica, o descumprimento sistemático das normas é prática muito 

anterior à Vargas ou à CLT, em particular leis que concedem ganhos àqueles que 

estão nos degraus mais baixos da escada social.331  

O Jornal O Alfaiate, que parecia desanimado com a legislação em questão, 

mesmo assim revela que houve um entendimento entre os representantes dos 

empregados e dos operários, e em face disso foi possível impedir modificações 

desejadas pelos patrões. Esta revelação esconde outra, ainda mais interessante: 

estavam reunidos, no CNT, representantes de empregados e empregadores, 

discutindo o regulamento da Lei de Férias.332 

A resistência dos empregados à lei de férias não era plena, mas específica 

quanto aos operários. Os empregados, cuja atuação laboral era considerada 

profissão, precisavam e mereciam férias, já que sua atividade laboral era dominada 

                                            
330 FRENCH, John. Op. Cit.  
331 Antonio Manuel Hespanha, em texto sobre o Direito comum no Brasil colonial, demonstra como as 
raízes de nossa cultura se mantêm fortemente atadas ao pragmatismo, resistindo aos intentos 
modernizadores das leis, mesmo que reais. O texto do historiador do Direito se refere mais 
especificamente aos tempos anteriores à reforma pombalina, mas se pensarmos nas práticas adotadas 
durante o período imperial, antecessoras da república, quem sabe seja mais compreensível este 
substrato antigo que está sob os pés do país. HESPANHA, António Manuel. Direito comum e direito 
colonial. In Panoptica. Ano 1, n. 3, 2006, p. 95-116. Disponível em 
http://www.panoptica.org/seer/index.php/op/article/view/Op_1.3_2006_63-94, acessado em 
01.02.2014. 
332 VARGAS, João Tristan. Op. Cit. p. 316.  
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pelo intelecto, sendo inclusive capazes, no futuro, se diligentes, de se tornarem eles 

mesmos os patrões. Como bem detecta Vargas, se “podem tornar-se proprietários, 

pode-se interpretar que são considerados potencialmente proprietários. Teriam, por 

essa razão, interesse direto em servir ao capital.”333 

Dentro da lógica que passou a definir o que era a profissão, dela não 

participariam as mulheres, justamente pelas inabilidades intelectuais, afinal uma 

senhorita seria incapaz para o trabalho no comércio e outros encargos masculinos. 

Seu lugar, novamente, seguindo um outro nível profissional agora, seria no lar, 

cuidando dos filhos, ao invés de distraírem os homens em seus locais de negócios.334 

Vindo a referida lei de férias, ficou mais evidente esta distinção velada presente 

na vida urbana. Otávio Pupo Nogueira, secretário-geral do Centro de Indústrias de 

Fiação e Tecelagem de São Paulo se constrange com o fato do legislador não ter 

diferenciado o simples operário – que não despende energia cerebral, já que seu 

trabalho é somente braçal; do empregado de escritório, que trabalha com o cérebro. 

Com base nesta distinção é que o representante das indústrias afirmava a 

desnecessidade de férias para os operários, cuja mente permaneceria em constante 

descanso, capaz assim de indefinidamente ativar os músculos, recuperados pela noite 

de sono.335 

No momento em que se discute esta normativa ficou mais patente do que nunca 

a diferenciação social e cultural que se desejava manter, e que a lei em tela iria 

conspurcar. Um percurso fora percorrido para que o trabalho profissional adquirisse 

um valor intrínseco, que poderia ser almejado por um homem de grande espírito e 

posses. Para isso devem haver contribuído os grandes industriais do período, como 

Matarazzo, Martinelli, Street, mesmo que tivessem investimentos em outras áreas, 

para diversificarem. 

Na formulação de seus argumentos, Pupo Nogueira expôs ainda outro aspecto 

do conservadorismo que permanecia nas sombras das leis sociais que eram 

pensadas pela elite: o ócio do empregado, um homem admitido como semelhante ao 

patrão em valor mental, seria certamente um ócio benéfico, já que o homem cerebral 

seria cuidadoso com sua moralidade.  

                                            
333 VARGAS, João Tristan. Op. Cit. p. 229. 
334 Ibidem, p. 236. 
335 Ibidem, p. 239. 
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Diversamente, o ócio concedido aos operários seria deletério, pois justamente 

suas incapacidades intelectuais fariam deles pessoas mais suscetíveis aos vícios, à 

imoralidade. A fábrica, e o trabalho, seriam desta maneira sua redenção, já que 

permaneceriam constantemente sob orientação e vigilância dos mais capazes. 336 

Esta lei foi a única do período cuja resistência do patronato foi completa. 

Serviram-se de todos os instrumentos disponíveis para evitar a concessão do período 

de descanso: recorreram ao judiciário arguindo – novamente – a inconstitucionalidade 

da norma; argumentaram a impossibilidade de cumprimento imediato em face da 

inexistência de documentos relativos ao tempo de trabalho dos operários. 

E nestes argumentos usados, frisavam que a dificuldade era muito maior nas 

indústrias que nos escritórios, já que no primeiro caso o número de trabalhadores era 

tal que era impossível individualizá-los, como se dava naturalmente nos escritórios. 

Ao que tudo indica, mais que uma resistência econômica, esta que se 

apresentou contrária a lei de férias estava presa a percepção dos lugares sociais que 

não poderiam ser transpostos contra a vontade de quem mandava. A concessão de 

férias a ambos os trabalhadores implicava estender aos operários um status já bem 

estabelecido para os empregados, de vestes cuidadas e modos gentis.  

Ambos os trabalhadores, se igualados, obrigavam os donos do capital ao 

reconhecimento de individualidade, personalidade e valor, cujos discursos de seus 

representantes revelavam não enxergarem.  

A construção histórica das cidades que se vão tornando mais cosmopolitas, em 

que o consumo é incentivado, novidades e belezas expostas nas ruas de comércio, 

transformando-se em sonhos para os empregados, estas cidades foram agentes de 

mudança nos lugares a serem ocupados, a despeito das vontades exclusivistas dos 

legisladores ou proprietários. 

Ainda que o conservadorismo tenha guiado a elaboração das legislações, a lei 

de férias desmascarou a forma de construção legislativa, revelando que, se se 

desejasse retomar as rédeas da construção social e estabelecimento dos postos de 

todos os atores sociais, era necessário maior controle. 

Porém a descentralização de poder próprios do sistema político se 

demonstravam mais e mais incapazes de atender as novas demandas de organização 

da vida, já que as medidas repressivas violentas eram igualmente mais e mais 

                                            
336 VARGAS, João Tristan. Op. Cit. p. 240. 
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negativas, fragmentando lentamente o próprio sistema descentralizado. Para haver 

mais controle, eram necessárias forças e poderes centralizados. 

A falta de fiscalização por parte do Conselho Nacional do Trabalho era 

apontada como razão para o descumprimento da lei de férias, por membros de ambos 

os lados, curiosamente.  

Para os operários, o órgão seria inútil e se negaria a cumprir seu papel 

fiscalizador por ser um instrumento patronal. Para os industriais, era culpa do mesmo 

órgão a não organização das cadernetas individuais dos empregados. 

Com a Emenda Constitucional de 1926, encerrou-se ao menos o debate quanto 

a competência e constitucionalidade de legislar sobre o tema, mas os anos seguintes 

de vazio legislativo parecem esvaziar a tese de Lucas Goulart Oliveira de que este 

teria sido o verdadeiro impedimento à legislação social no período. 

Comparativamente ao período anterior, neste praticamente inexiste uma 

intensa movimentação operária que pressionasse, através de greves, por seus 

direitos. É verdade que sempre encontramos algumas menções à ação dos 

trabalhadores, mas nada que chegue a assumir os contornos da situação anterior, 

inclusive porque a repressão governamental a novos movimentos reivindicativos 

crescera e estruturara-se firmemente.  

Inversamente, cresceu o espaço de atuação dos donos do capital industrial, 

que garantem o aumento de seu espaço nas esferas do legislativo e executivo, mas 

também participam de debates e discussões no Conselho Nacional do Trabalho, de 

maneira a garantir maior legitimidade às normas que muito lentamente permitiam 

passar. 

 

 

3.3 JURISTAS E A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA “QUESTÃO SOCIAL”  

 

O conjunto legislativo anteriormente abordado, como se viu, adveio de um 

tempo caudaloso de ideias e contradições, de transformações externas e internas, 

muitas das quais referentes a construção da identidade brasileira. Ao mesmo tempo 

que a República vai se fazendo republicana, muitas vezes contra os interesses dos 

primeiros autodeclarados republicanos, o pensamento jurídico sobre a questão social 

vai se construindo, alterando-se, somando conhecimentos de outros países ou de 

outras ciências. 
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Por causa disso, este capítulo pretendeu analisar parte da bibliografia jurídica 

primária que especificamente refletiu sobre a questão social. As faculdades de Direito, 

localizadas nas grandes cidades que se industrializavam, poderiam ser um local de 

discussões políticas sobre o problema, já que foram muitos os bacharéis a ocuparem 

cargos políticos do executivo ou do legislativo. 

De fato, desde o início do século houve produção acadêmica relativa aos 

problemas do trabalho, da legislação existente, inclusive discussões que incluíram o 

argumento liberal e seus limites. Esta bibliografia, aliás, considerava seu tempo e as 

características específicas da construção social brasileira, mas não deixava de 

demonstrar conhecimento das alterações legais havidas em outros países, 

comparando-as com as iniciativas ou possibilidades para o Brasil. 

A necessidade de intervenção nas questões sociais gerou debate entre os 

juristas desde cedo, sendo precursor da defesa desta intervenção Evaristo de Moraes, 

ao publicar alguns artigos já na primeira década do século passado tratando de 

diversos temas afeitos aos problemas operários. 

Em contrapartida, outros tantos se opuseram ferozmente a que o Estado 

adentrasse à esfera do que consideravam seara privada das relações contratuais, e o 

debate não se extinguiu após as primeiras normas, como as últimas décadas 

republicanas tem demonstrado. E o argumento, curiosamente, se mantém: 

desnecessidade de tais normas, encarecimento das atividades industriais, já tão 

assoberbadas. 

Este subcapítulo, portanto, deseja investigar mais detidamente as propostas 

teóricas dos juristas de então, antes e depois da criação das referidas normas, não 

apenas quanto ao conteúdo delas, mas também quanto ao papel do Estado no 

cuidado do bem-estar social. 

No entanto, tal abordagem não conflitaria com o propósito de uma história não 

afeita aos grandes homens, fatos e heróis? A leitura e análise dos discursos que 

empreendemos tem por finalidade analisar não os homens discursando, mas as 

propostas apresentadas em consonância com os demais elementos históricos 

estruturais e conjunturais já apresentados.  

Um difícil problema se colocava aqui: a escolha dos juristas cujas obras 

deveriam ser analisadas, dentro dos que, de alguma maneira, manifestaram-se sobre 

o tema, tanto diretamente, como dentro do direito constitucional ou administrativo.  
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Foram necessários recortes para tornar factível o trabalho, mas também para 

dar coerência a proposta em análise. Deste modo, primeiramente, foram afastados os 

autores que centraram a discussão sobre a possibilidade de legislar sobre a questão 

social na permissão constitucional.337  

Como se viu anteriormente, este limite, muito usado por opositores da 

legislação social, demonstrou-se oportunista, sendo afastada sempre que era 

interessante para os poderes instituídos. 

Ainda que não exclusivamente contido dentro deste limite, também se optou 

por não analisar a obra de Rui Barbosa, o que pode parecer despropositado, diante 

de sua importância jurídica então, e por ter pronunciado um discurso sobre o tema, 

em 1919, quando em campanha presidencial. 

Rui Barbosa foi citado aqui e ali neste trabalho, mas sua obra, muito extensa338, 

e suas opiniões sobre o modelo de Estado, desde o final do Império, sua defesa 

abolicionista combinada com a falta de manifestação quanto à questão operária até 

1919, foram elementos que levaram à conclusão que o tratamento de tema apenas a 

partir do discurso referido seria insuficiente.  

Importa referir, no entanto, que o ponto fulcral em seu discurso no Teatro Lírico, 

sobre a Questão Social, se fechava em uma proposta maior que defendia: a 

necessidade de uma reforma constitucional que alterasse a distribuição de 

competências entre os entes federativos, com maiores atribuições ao executivo 

federal, cujos limites traçados em 1891 dificultavam sua ação inclusive para os 

interesses primordiais do país, como saúde pública, e a própria questão social. 

Sendo assim, foram escolhidos 4 autores: Bevilaqua, Herculano de Freitas, 

Evaristo de Moraes e Viveiros de Castro. Estes autores tiveram o centro de suas 

atividades jurídicas no período em questão, e representaram interesses e posições 

diversas, além de serem igualmente provenientes de diferentes Estados e diferentes 

relações políticas. São exemplos mas também influenciadores de seu tempo. 

                                            
337 Gilberto Bercovici já alertava para a presença desta discussão antes da Revolução de 1930, 
referindo os trabalhos publicados em uma coletânea de Vicente Licínio Cardoso, À margem da história 
da república, de 1924. Nesta época os desencantos com a república eram muitos, e entre os autores 
estiveram Oliveira Vianna e Pontes de Miranda, ambos críticos da Constituição de 1891 e do modelo 
liberal, pugnando por reformas constitucionais. No artigo mencionado, Bercovici trata do Estado Integral 
defendido por Pontes de Miranda, em que a sociedade “seria um círculo social permanente, em 
constante processo de expansão e integração social.” BERCOVICI, Gilberto. O Estado integral e a 
simetrização das  classes sociais em Pontes de Miranda: o debate dos anos 1930. In Direito & Práxis. 
Rio de Janeiro, v. 06, n. 11, 2015, p. 272-293, DOI: 10.12957/dep.2015.16528.    
338 As obras completas do autor ultrapassam 50 volumes, que mereceriam ser tratadas com respeito.   
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3.3.1 Clóvis Bevilaqua atravessando as fronteiras do Império 

 

Clóvis Bevilaqua, célebre jurista entre o Império e a República, teve seu nome 

marcado especialmente pela elaboração do anteprojeto do Código Civil de 1916, já 

comentado nesta investigação. Naquela ocasião, como dito, havia em seus planos um 

contrato específico para as relações sociais, que não apareceu no texto final. 

A obra investigada aqui, porém, em muito antecede o conhecido trabalho de 

fôlego do autor. Foi escrita em 1886, portanto do final do Império, que reunia textos 

sobre a relação entre Direito e Economia. Na edição a que tivemos acesso, o autor 

informou que a obra fora escrita originalmente para um concurso que por fim não se 

realizou, pelo que, na segunda edição, somou alguns textos.339  

Enquanto a primeira edição fora publicada ainda em finais do império, neste 

caso ainda à luz de um sistema produtivo escravocrata, a segunda edição, a que se 

teve acesso, só ocorreu no início do século seguinte, em 1902, já a República entrada 

em mais de uma década.  

Sem desprezar o interesse e relevância de toda a obra para a compreensão do 

Direito aos finais do Império e do próprio autor, o texto que serviu aos propósitos desta 

análise foi o primeiro estudo, intitulado O Problema da Miséria.  

O autor se propôs a analisar as agruras da miséria, já dentro de uma 

perspectiva de modo de produção baseado na mão de obra livre, interligadas à 

sociedade moderna, à industrialização e ao ‘progresso social’, ideia muito em voga 

então. Neste sentido, defendia mesmo que a pobreza extrema derivada da evolução 

social era esperada, inevitável. Esta inevitabilidade chama a atenção no texto, 

inclusive, quase com um caráter fatalista. 

A percepção esboçada por Bevilaqua permeou quase todas as fontes primárias 

usadas nesta pesquisa, que analisaram os novos modos de vida relacionados com o 

capitalismo industrial, mas a relação de causa e consequência percebida não deixaria 

de implicar em uma aceitação resignada da miséria, ou poucos esforços em diminui-

la. Ao invés de prevenir que tais males ocorressem, os diversos sujeitos envolvidos 

encaravam como parte de um processo a ser enfrentado. 

                                            
339 BEVILAQUA, Clóvis. Estudos de Direito e economia política. 2ª edição aumentada. Rio de 
Janeiro: H. Garnier, 1902.  
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Mesmo assim, o autor partiu do pressuposto que a miséria do trabalhador em 

nada contribuiria para a sociedade, além dos danos ao próprio trabalhador. Ao iniciar 

seu trabalho, desde logo se colocou diante dos autores estrangeiros que já haviam 

tratado do tema, tais como Henry George, Proundon, Le-Bom, Stuart Mill, Hartmann. 

Realizou assim uma revisão da bibliografia estrangeira, como normalmente se 

vê em obras do tempo em questão, quando a bibliografia estrangeira era a grande 

fonte de diálogo. Importante lembrar que o discurso de modernidade que dominava a 

intelectualidade se voltava comumente para a Europa como fonte de saber, de 

experimentações e progresso, inclusive legislativo. O direito comparado era, então, 

prática usual e declarada, o que permitia aos autores dialogarem com base nos 

modelos estrangeiros arguidos, e sua adaptabilidade ao terreno nacional.  

Nesta revisão, Bevilaqua apontou inicialmente as justificativas da miséria, 

partindo do progresso e evolução que as máquinas trouxeram entre o século XVIII e 

XIX, que levaram ao aumento exponencial da riqueza das nações. O maquinário, 

invenção para a facilidade de vida e de produção, também pareceram esgotar o 

trabalho humano, em especial nas minas produtoras das fontes energéticas para o 

carvão.  

Enquanto progredia economicamente, aprofundava-se a miséria dos operários, 

incluindo-se entre eles mulheres e crianças. Neste tópico, concorda com Henry 

George, vendo que o aumento das riquezas não provocou melhora da vida dos 

trabalhadores, antes o contrário. De que maneira então diminuir o pauperismo? Seria 

o incremento da instrução? Seria a economia política devidamente organizada? 

Vê-se que, poucos anos antes da abolição da escravidão, Bevilaqua tomara 

contato com outras formas de crescimento econômico que não os derivados do 

trabalho agrário, ao mesmo tempo em que se vira às voltas com as novas respostas 

teóricas apresentadas por Marx e Engels.  

Tais ideias estavam em voga entre os intelectuais e acadêmicos europeus, pois 

as obras dos autores alemães tinham exposto o lado sujo do capitalismo industrial 

utópico. Mesmo assim, Bevilaqua desde então rejeitava as respostas socialistas para 

o pauperismo, afirmando de pronto que a proposta revolucionária era igualmente 

utópica, teórica, desapegada da realidade.  

O pauperismo é certamente uma condição evolucional, a que não 
podemos fugir, do mesmo modo que a juventude não pode esquivar-
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se à erupção e veemência das paixões, como a infância não pode 
furtar-se aos abalos e aos estragos da dentição.340  

Aqui revela-se a origem da aceitação resignada frente às mazelas da miséria, 

um darwinismo social para o qual a pobreza era condição iniludível ao avanço, à 

evolução. 

Esta condição terrível dos trabalhadores teria então gerado as colisões de 

interesses, levando às lutas do século XIX na Europa, iniciadas em 1848, mas que se 

seguiram por diversos dos países nas décadas seguintes até o final do século. A 

condição de miséria levara a uma reação.  

Mesmo assim, as respostas apresentadas pelos autores socialistas não 

serviriam como solução ao problema em estudo, já que dentro da sociedade moderna 

estaria a fonte das depressões econômicas, que desestabilizavam a sociedade e 

agravavam ainda mais a condição dos trabalhadores. 

 O excesso ora de consumo; ora de produção, a devastação das 
guerras, a desmonetização da prata, as máquinas de toda espécie, a 
concorrência, são os fatos em que os economistas têm julgado ver as 
causas da crise depressiva, generalizada em toda a Europa e em parte 
da América, aceitando ora um ora outro desses fatos conforme foi mais 
ou menos viva a impressão por eles suscitada.341  

Embora visse estes desequilíbrios no que chamava de modernidade social, ele 

afastou as propostas que considerou utópicas de término da livre concorrência, ou da 

propriedade, apresentadas de formas diferentes pelos diversos autores abordados.  

Como ver o excesso de consumo como causa do pauperismo, se os miseráveis 

sequer alcançavam meios de sobrevivência? De fato, o final do século XIX foi um 

tempo de paz que permitiu o desenvolvimento das artes, da beleza, de hábitos fúteis 

somente possíveis em tempos de paz perene. Mesmo assim, este consumo 

excessivo, a que se referia, não estava ao alcance dos miseráveis explorados pela 

industrialização. 

Seu ponto de partida era que os homens, egoístas que são, nunca estariam 

satisfeitos. Na proposta socialista, deveria haver o estabelecimento de medidas 

comuns para partilha dos bens existentes, mas o autor percebia agudamente que o 

estabelecimento de padrões básicos, a delimitação do que seria a necessidade do 

homem, seriam em vão.  

                                            
340 BEVILAQUA, Clóvis. Op. Cit. p. 12. 
341 Ibidem, p. 16. 
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Bevilaqua afirmava: “o homem é um animal cujos desejos são um abismo sem 

fundo; quase sempre o que hoje seduz e arrasta [...] amanhã já lhe parece o extremo 

da privação.”342 Parecia efetivamente convencido da condenação moderna, inevitável, 

se diante do desejo de seguir os destinos do progresso, esquecendo-se de que os 

sobreviventes de seu tempo ou da Idade Média dificilmente tinham diante dos olhos 

desejos imensos, mas se resignavam à mais um dia, com comida e pouso. Atribuir 

genericamente o desejo insaciável de quem pode ansiar o mais pode ser considerada 

uma percepção alterada da realidade.  

Em que pese ver nas ideias socialistas muito entusiasmo e inconformismo, via 

também naquelas propostas a incapacidade de tocar no ponto fulcral, alcançando uma 

solução pacificadora. Para Bevilaqua, uma solução para os problemas da miséria 

precisaria aceitar que a evolução social levava a formação de classes em conflito, mas 

que tal conflito necessitava ser tranquilizado, pacificado.  

Neste momento, sua resposta teórica à questão social se revelava pertencente 

ao seu tempo e seu lugar. Haveria um lugar para a miséria, que poderia ser minorada, 

de modo a sossegar os ímpetos animalescos pela sobrevivência, mas o conflito faria 

parte da sociedade evoluída, da modernidade.  

Este conflito não seria resolvido com a diminuição dos abismos existentes entre 

os grupos sociais, mas com respostas capazes de pacificar ou tranquilizar as classes, 

impedindo os danos do conflito.  

A seguir, analisou as propostas de teóricos que acreditavam que a educação 

primária dos operários daria a eles autoestima, consciência da dignidade de seu 

trabalho, caso dos positivistas, por exemplo, mas não só. 

 Esta não seria a solução, para Bevilaqua, pois maior consciência da própria 

condição daria maior consciência do próprio valor, mas também “tornaria mais acre o 

descontentamento das classes inferiores”, gerando sentimento de revolta que, embora 

nobres, não resolveriam seu problema de miséria.343  

Outra vez se manifestava o senso de divisão qualitativa entre os membros da 

sociedade, havendo inferiores e superiores, cabendo aos últimos a condução social, 

minorando os atritos. Nem todos seriam capazes, assim, de lidar com a compreensão 

da realidade, na medida em que esta compreensão poderia gerar inconformismo, por 

sua vez gerador de questionamento e resistência à liderança dos superiores. 

                                            
342 BEVILAQUA, Clóvis. Op. Cit. p. 17. 
343 Ibidem, p. 27. 
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Bevilaqua por fim voltou-se a análise dos sistemas de auxílio social, como o 

inglês, que criara um auxílio aos pobres, considerado não só ineficiente, mas capaz 

de gerar ainda mais miséria e inconformismo, já que a assistência aos pobres oneraria 

os trabalhadores, além de alimentar a mendicância e dependência, desestimulando o 

apreço ao trabalho.344  

O trabalho, como se percebe, deveria ser emulado. Seria uma forma de 

soerguimento social, ou ao menos o meio de conduzir o inferior a submissão ou 

controle, que ele mesmo não teria, se deixado entregue ao ócio, como já vimos em 

páginas anteriores. 

Clóvis Bevilaqua, então, procurou desenhar o problema segundo as relações 

entre os fatores de produção, que entendia serem três: “o trabalho, as forças da 

natureza física [...], e o capital”. O trabalho se serviria das capacidades físicas dos 

homens; a natureza seria objeto de transformação por meio do trabalho – campos 

cultivados e instrumentos da atividade humana – e por capital entende que seriam as 

“forças de cuja combinação resultam a produção e a riqueza”.345 

A relação entre estes três fatores levou a formação de três classes sociais em 

conflito: operários, proprietários e donos do capital, já que embora todos os fatores 

estivessem envolvidos, a partilha dos resultados não se dava como desejado. Deste 

conflito sairia vencedor o mais forte e poderoso. “E se deixarmos as coisas o seu curso 

natural, é forçoso que essa diferenciação se acentue e se cave, de mais em mais 

profundamente, à proporção que a civilização se generaliza e avança.”346  

Desta forma o autor propôs reequilibrar o jogo de poder dando ao “proletário 

uma força que o ponha em melhores condições para resistir no combate e protegê-lo 

contra as extorsões abusivas dos mais fortes”. Esta fonte de poder seria a união dos 

operários e explorados, em sindicatos, chamados por ele de trade unions. 

Os sindicatos seriam as organizações que permitiriam, por meio do 

desaparecimento do operário individual e fraco diante do patrão, uma “organização a 

que se submetem (sic) toda a classe”, formando-se uma forte e poderosa coletividade, 

que tem condições de confrontar o grande industrial.347 A igualdade de forças entre 

os interesses antagônicos permitiria a resolução dos conflitos de forma harmoniosa, 

                                            
344 BEVILAQUA, Clóvis. Op. Cit., p. 32. 
345 Ibidem, p. 35. 
346 Ibidem, p. 38. 
347 Ibidem, p. 47. 
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já que os trabalhadores, unidos, fortes, não se convulsionariam movidos pela 

incapacidade da miséria insuperável.  

Jamais surgiu um direito que não fosse o reconhecimento de uma 
força. Se os operários necessitam de mais expansão em seus direitos, 
que primeiro se constituam uma potência. Foi sempre assim em todos 
os tempos e se-lo-á no futuro. [...] Por outro lado, os operários, 
atendidas as suas reclamações e tratados com lhaneza, perdem o 
azedume dos que se veem espezinhados, mostram-se mais cordatos 
e mais dificilmente se deixam levar pelas promessas sempre falazes 
dos agitadores, porque não irão arriscar o bem estar do presente 
[...].348  

Bevilaqua pensava a atuação dos sindicatos como tranquila e cooperante, 

baseada num processo de convergência de interesses, apenas porque os sindicatos 

representariam o desaparecimento do indivíduo fraco, substituído pela união de 

categorias. Não parece ter pensado na reunião dos capitalistas em associações, que 

os fariam muito mais fortes, também. 

Deste embate de interesses de forças equilibradas surgiria a cooperação, e os 

patrões precisariam entender que o trabalho de operários hostis não poderia ser de 

qualidade ou de quantidade. E reconhecia ainda que estes mesmos operários eram 

necessários não só pela mão de obra, mas por serem consumidores. A cooperação 

que surgiria desta nova relação de forças seria a identificação dos interesses do 

operariado e do capitalista. 

Também havia um elevado grau de utopia na proposta de Bevilaqua, tal como 

vira o autor no socialismo que criticava. Em seu caso, utópica seria a identificação de 

interesses entre a força de trabalho e o dono dos meios de produção. Estes resistiriam 

a melhoria desejada pelos primeiros, eis que seus interesses eram justamente o maior 

ganho com o menor custo. Como se viu, a capacidade de identificação do operário 

como cidadão, como merecedor de direitos e de participação nos bens coletivos fugia 

da capacidade de percepção do capitalista. 

Além disso, o autor também defendia que o operário fosse incentivado a 

poupança, a formação de um capital próprio de finalidade previdenciária para suportar 

as vicissitudes da vida, e neste processo, aprenderia a “regular sua vida, a dominar 

suas paixões, a fortificar e regularizar suas energias.”349  

                                            
348 BEVILAQUA, Clóvis. Op. Cit., p. 47 e 48. 
349 Ibidem, p. 51. 
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Mais uma vez, a inferioridade dos operários, aparentemente incapazes de 

controlarem a si mesmos, deveria ser domesticada. Ainda que não formulada com a 

mesma desfaçatez exibida décadas depois pelos opositores das férias aos operários, 

aqui se antevê semelhante separação entre os indivíduos.  

Curiosamente, Bevilaqua escolheu usar exemplos alemães de poupança muito 

anteriores ao tempo em que escrevia, na verdade de séculos anteriores, deixando de 

referir a situação daquele país então, quando as reformas bismarckianas já haviam 

iniciado um sistema diverso em que, embora houvesse participação do operário na 

formação dos sistemas previdenciários – usando a expressão do próprio autor 

brasileiro – havia igualmente a participação do patrão e do Estado.  

Parece pouco provável que o autor desconhecesse tais mudanças já que, como 

visto no próprio texto, a formulação teórica se dava sobre autores e experiências 

estrangeiras. Além disso, a obra como um todo foi aumentada em 1902, sendo 

passível de revisão. 

Desta forma, é possível deduzir que houve uma escolha dos modelos 

estrangeiros usados para sustentar a proposta de um sistema de previdência 

plenamente privado, que inclusive seria administrado por “bancos populares”, ou seja, 

por instituições financeiras.  

Terminou o autor dizendo que, ainda que tais propostas pudessem diminuir o 

problema, não poderiam resolvê-lo, por causa de um dos fatores de produção – a 

terra, cuja alta concentração na mão de poucos gerava desequilíbrio constante, na 

medida em que estes poucos viviam do arrendamento destas propriedades. Para 

Bevilaqua, seria necessário “o desenvolvimento de pequenas propriedades”, mas 

também seria necessária a desoneração tributária, modo pelo qual o Estado daria sua 

contribuição à resolução do problema.  

Mesmo em um texto de pequeno porte, elaborado muito antes da questão 

social se apresentar de fato, estavam presentes os elementos estruturais de que tanto 

se falou ao longo deste trabalho. Mesmo ao expressar seus desejos de uma sociedade 

menos desigual, como é possível supor, seus pressupostos eram os possíveis, sendo 

Bevilaqua também um filho das consolidadas distinções quase estamentais entre os 

homens.  

Não se pode negar o esforço reflexivo do autor, ao considerar-se o momento 

em que redige o texto, dois anos antes da abolição, não se vislumbrando no país para 

breve um processo de industrialização como aquela vista na Alemanha a que se 
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refere. Igualmente, seria difícil esperar que visse o país além daquilo que nele vivera 

e aprendera. 

 

3.3.2 Herculano de Freitas: entre as Arcadas e a política  

 

Herculano de Freitas nasceu em 1865, ainda no Império, e formou-se no ano 

de 1889, tornando-se professor no ano seguinte no Largo São Francisco. Foi não 

apenas docente, mas diretor daquela instituição, atividade que exerceu de forma 

concomitante a posições políticas em representação ao Estado de São Paulo.350 

Exerceu ainda o jornalismo – atuação habitual de egressos de Direito, cujo 

curso era compreendido não apenas como formador de bacharéis, e muito mais como 

produtor de uma elite intelectual. Da mesma maneira, o autor foi político intensamente 

relacionado, especialmente no Estado de São Paulo, exercendo legislaturas, mas 

também funções junto ao executivo, entre as quais Secretário da Justiça e Segurança 

Pública de São Paulo. Em seu último ano de vida ascendeu ao cargo de Ministro do 

Supremo Tribunal Federal. 

Aqui são expostos pensamentos exarados em duas obras de caráter muito 

distinto: a primeira derivou da organização de suas aulas, levada a cabo por seus 

descendentes, e desta servimo-nos especialmente de um capítulo referente aos 

poderes exclusivos e concorrentes de União e Estados, discussão corrente durante a 

Primeira República, em face do federalismo constitucional. 351 

Como vimos, este tema surgia com frequência nos debates quanto a 

possibilidade de intervenção federal na seara trabalhista. Chama a atenção que o 

autor defendesse expressamente a não autonomia dos Estados frente ao poder 

central. Para esta compreensão ele se voltava ao que fora estabelecido 

constitucionalmente como autoridade dos Estados.352  

Não haveria soberania por parte dos Estados, senão estes poderiam “alegar 

direitos contra a Nação, que os investiu desta faculdade”. Ele avançava indicando o 

erro da interpretação que daria aos Estados autonomia dentro dos limites e de acordo 

com as regras da constituição de 1891. 

                                            
350 Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/ministro/verMinistro.asp?periodo=stf&id=169 , acessado 
em 15.12.2018.  
351 FREITAS, Herculano de. Direito Constitucional. São Paulo: S/N, 1923. 
352 Ibidem, p. 111. 
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Cabe aos Estados, conforme já vimos, pela citação do art. 63, 
elaborarem as suas constituições, isto é, a organização de seu 
governo, as relações dos seus poderes, os limites da ação destes na 
sua parte administrativa, pois que os limites de ação do poder em 
relação aos cidadãos, em relação aos habitantes do território, já se 
acham fixados na Lei Fundamental da Nação.353 

Embora inicialmente esteja se referindo aos direitos fundamentais previstos da 

constituição, mais a frente, no mesmo capítulo, segue explicando os limites 

legislativos dos Estados, mencionando o art. 63 ainda, que ao afirmar que os Estados 

se regeriam pela Constituição e leis que adotassem, deixou claro que a competência 

estadual se restringia ao direito público estadual. Ou seja, os próprios Estados 

deveriam reger a si mesmos por essas leis.354  

Como se vê, Herculano de Freitas subverteu a interpretação quase unânime 

das relações federativas estabelecidas pela Constituição de 1891, partindo de 

hermenêutica constitucional rígida, lógica, gramatical. Se considerarmos que o Estado 

de São Paulo era o maior beneficiário da autonomia vivenciada durante a 

descentralização das primeiras décadas republicanas, resta refletir nas possíveis 

razões de Herculano. 

Se voltarmos ao texto introdutório sobre sua vida, será possível perceber que 

ele atuou na área da Justiça e Segurança Pública durante o período tenso vivido em 

1919, quando as greves em São Paulo não arrefeceram, e foram abastecidas por 

movimentos que ocorriam em outras partes do país. 

Além disso, nesta época São Paulo já possuía um Departamento do Trabalho, 

que elaborava pesquisas diversas sobre o impacto positivo de uma legislação social 

para as relações entre capital e trabalho. Também aquele Estado vinha implantando 

modificações legais, antecedendo as leis nacionais, o que gerava concorrência 

interestadual negativa para o Estado, face ao ônus dos empresários de São Paulo. 

Por fim, é preciso lembrar a proximidade de São Paulo com o domínio do poder 

federal que, embora fosse mediado pelos interesses dos demais Estados, tendeu a 

preponderar. Mas nesta questão específica, mesmo com o desejo de regulamentação 

federal da questão social esboçado pelos paulistas – como se viu nas discussões 

legislativas – não conseguiram impor seus interesses.  

Ora, Freitas se serviu então, como os demais juristas aqui referidos, de seu 

saber jurídico e de argumentação que pudesse convencer tanto os colegas juristas 

                                            
353 FREITAS, Herculano de. Op. Cit. p. 111. 
354 Ibidem, p. 115. 
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como – quem sabe – estender-se às discussões legislativas, se encontrasse eco entre 

os parlamentares. 

Suas ideias avançaram em lugares impensados dentro da suposta ideologia 

liberal, de plena proteção da propriedade, nisto se assemelhando a Bevilaqua.  

Não é justo que, no seio de uma humanidade que trabalha para viver, 
haja quem detenha parte do globo terráqueo em suas mãos, 
impedindo a humanidade de trabalhar. É certo que há fenômenos de 
ordem relativa que autorizam tal procedimento dos grandes 
proprietários. Quando não há população densa, explica-se que haja 
essas grandes extensões territoriais sujeitas ao domínio de 
particulares [...] Quando a sociedade vai crescendo, quando a 
população vai aumentando e precisando de terras para a aplicação de 
sua atividade, para fazer o pão para o alimento geral, então é justo 
que a lei aja por meios determinados, forçando os proprietários a 
subdividirem suas vastas extensões territoriais em proveito da 
sociedade e do indivíduo, porque só é legítimo o direito individual que 
não prejudica o interesse social.355  

 

Esta relativização do direito de propriedade aparece ainda nos demais autores 

aqui mencionados, mas não deixa de causar espanto. No caso particular de Herculano 

de Freitas, professor e diretor da mais importante faculdade de Direito do país, político 

no principal Estado produtor, em uma época de grande importância da produção 

agrícola, defender a repartição de terras conforme o interesse coletivo parece 

inusitado. 

Se o Império fora marcado pela importação de quase todos os gêneros de 

consumo, mesmo alimentício, salvo das pessoas mais pobres, que não podiam 

custear bens importados, a República que lhe sucedera não se afastara tanto destes 

procedimentos. O tecido de juta e algodão que alimentaria os cotonifícios não foi 

pensado para vestir as classes mais abastadas, e se houvesse meios de exportar o 

produto, não haveria preocupação com o mercado interno. 

Igual situação se dava com diversas áreas produtivas, persistindo a ideia de 

ser mais importante a exportação dos gêneros primários - nossa vocação agrícola, tão 

decantada – havendo persistente desabastecimento com consequente encarecimento 

dos bens essenciais, particularmente nas capitais como São Paulo, distantes das 

terras produtivas. 

Ainda que a posição do jurista fosse diferenciada no seu tempo, especialmente 

diante de sua declaração como conservador, que se demonstra a seguir, voltando à 

                                            
355 FREITAS, Herculano de. Op. Cit. p. 123.  
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citação analisada, é possível perceber que ela é cuidadosa em reconhecer o valor da 

terra produtiva, cujos frutos sejam aproveitados pela sociedade, como era o caso da 

exportação do café. 

Alguns anos antes deste livro que se analisava, Herculano de Freitas foi 

honrado com o convite para paraninfo da turma de formandos de 1919, ano em que 

ocupava o cargo de Secretário da Justiça e Segurança Pública de SP. Um pouco antes 

do Natal, pronunciou seu discurso de despedida, sua última lição aos bacharéis da 

Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Tamanha foi a repercussão de suas 

palavras que, além de ser noticiado integralmente no Estado de São Paulo356 em 21 

de dezembro, também foi parcialmente citado no jornal O Combate no dia seguinte, 

sendo este periódico mais alinhado com os interesses dos trabalhadores em geral.  

Chama a atenção, no discurso, o ataque feito aos exageros dos capitalistas, 

que deveriam “retornar a comunhão social em que se produziram” por meio dos 

tributos, de modo a que o Estado pudesse amparar o fraco.  

Seu discurso é a epítome do conservadorismo de um Estado que precisa 

fortalecer-se, ganhar poder de ação, de modo a agir evitando a revolta e a anarquia 

por meio da intervenção nas relações entre capital e trabalho. Era necessário elevar 

“a dignidade do operário, serenando as suas aspirações” através da melhora 

econômica “para transformá-lo em fator de conservação e não em fator de destruição 

da ordem social”.  

Neste discurso há maior possibilidade de compreender as ideias expressas em 

sua obra de Direito Constitucional sobre o tema. Era fundamental reequilibrar as 

forças sociais envolvidas no trabalho industrial, sob pena de ameaça à ordem social. 

A ordem social, no sentido de divisão social, era fato natural da vida, devendo ser 

preservado. A exploração excessiva dos trabalhadores por parte de empresários 

apenas preocupados com seus lucros dava azo a lutas e anseios desnecessários. 

Bastava que se recompusesse o “homem decomposto pelo trabalho na fábrica, para 

restaurar o artífice, no lugar do operário”.   

As próprias forças conservadoras devem tomar a si, afim de poder 
dirigi-las, as justas reivindicações das massas. Conservar não é 
resistir cega e obstinadamente – mas sim evitar que as 
transformações se façam brusca e radicalmente. É preciso evolver 
para não revolucionar. As massas que trabalham e produzem contra 

                                            
356 FREITAS, Herculano de. Discurso de paraninfo aos formandos de 1919. O Estado de São Paulo. 
21.12.1919, p. 03. Disponível em < acervo.estadao.com.br>, acessado em 10.10.2018. Todos os 
recortes do discurso foram encontrados no mesmo jornal e página. 
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a avidez excessiva do dinheiro que vorazmente se quer multiplicar, 
atingindo proporções fantásticas de uma loucura pela fortuna que 
ameaça generalizar-se; essas massas precisam ser satisfeitas nas 
suas aspirações de dignidade e de bem-estar relativo – para não se 
entregarem desvairadas à mercê das alucinações das várias 
modalidades do anarquismo.   
 
 

As estruturas fundantes da sociedade brasileira eram conservadoras, e cabia 

aos conservadores tomarem a frente, impedindo que a luta de classes causasse 

danos irreversíveis ao modo de vida conhecido e reconhecido. A distinção entre as 

diversas estirpes sociais deveria ser mantida, por meio de concessões que 

reconhecessem a dignidade dos trabalhadores, legislando no sentido de alçá-los a um 

bem-estar relativo, capaz de satisfazê-los. 

Lembremo-nos que Freitas se manifestava em um discurso de formatura de 

Direito, falando certamente para um público seleto de alunos privilegiados e suas 

famílias, ocupantes de diversas posições na sociedade conservadora majoritária no 

Estado de São Paulo, já considerado a locomotiva do país. Era um discurso que 

chamava à ação a todo seu público, alertando para as consequências da inação. 

Nestas palavras é possível perceber a permanência das velhas formas de 

dominação, bem costuradas no tempo. É provável que parte dos formandos 

adviessem de famílias do café, cujos pais desejavam que seus filhos ampliassem seus 

espaços de atuação política. Nas fazendas, imperava ainda o relacionamento 

dependente do colonato, de compadrios, que dificultava às vezes a compreensão dos 

problemas e demandas operários vivenciados nas cidades. 

Para Freitas, era preciso recuperar o que se perdera: a ordem e a 

conformidade, por meio da lei. Exortava então a todos os presentes, que tinham 

“interesses superiores em manter a família, em manter a propriedade, em manter a 

liberdade, em manter o Estado”, se comprometessem com a “conversão dos gentios”, 

tanto ricos como trabalhadores.  

Aos ricos, é preciso pregar que a sua riqueza depende dos meios 
sociais de garanti-la, e que os excessos de sua ambição geram [...] o 
perigo da revolta, inconsciente e destruidora; que devem, para diminuir 
esses perigos, despejar-se, oportunamente, de privilégios odiosos às 
massas trabalhadoras. 
Aos trabalhadores, aos pobres, é indispensável mostrar que a ilusão 
da anarquia não lhes cria situações propícias – ela é a permanente 
desorganização em que a vida, o pão e o lar são incertos e inseguros 
[...]. A todos esses, tornar patente pelo ensino, pela prédica, pelo 
exemplo, e se for mister pela coerção legal, o fim comum dos homens, 



192 

o indispensável trabalho para a comunidade nacional, e assegurar a 
equilibrada colaboração do capital e do trabalho na vida da sociedade. 

 

Segue Freitas exortando os presentes à reflexão sobre as formas de vida que 

queriam viver, de modo a que compreendessem que precisariam empregar os meios 

para conservá-la e defendê-la. Para isso, deveriam agir os políticos, demonstrando 

sua união com os interesses do povo; os doutores, que deveriam ensinar a igualdade 

“nas possibilidades, mas que é impossível sê-lo no êxito, isso seria o nivelamento das 

capacidades contrário à natureza humana, inconveniente aos interesses de todos”. 

Herculano de Freitas estava convencido, provavelmente frente às experiências 

com o trato das greves e insurgências dos trabalhadores, que “se a solução não vier 

dos dirigentes pelo poder, virá dos sofredores pela sublevação. Que a missão 

conservadora é compreender o que é preciso ceder, enquanto é tempo de fazê-lo”. 

As clivagens sociais precisavam ser contidas, embora as diferenças sociais 

existissem como fruto das diferentes capacidades, servindo inclusive como estímulo 

à melhora dos trabalhadores, na medida em que fossem educados neste sentido.  

Herculano defendia que o Brasil oferecia a todos a possibilidade de crescimento 

econômico, em que não havia uma aristocracia, como na Europa. Aqui muitos dos 

ricos teriam vindo da “humildade proletária”, alcançando fortuna “pela inteligência e 

esforço. Aqui não há privilégios sociais – todos têm iguais possibilidades jurídicas”. 

Se voltássemos à fala de Washington Luís, quando de sua eleição presidencial, 

veríamos a concordância argumentativa: não haveria razões para embates no país, já 

que não faltariam meios de galgar a fortuna, desde que houvesse a inteligência e 

capacidade para tal empreitada. 

O direito tem, nas suas possibilidades, o poder harmonizador por 
excelência. Se a educação cívica não conseguir da cooperação 
voluntária o equilíbrio do mundo econômico, garantido o trabalho e 
garantia a inteligência, o direito pela imposição da cooperação forçada 
e regulamentada solve as dificuldades. 
O Estado é o aparelho de concentração e de irradiação de força social 
mais perfeito dos tempos modernos. Em seu poder, que é impessoal 
e ao exercício de cuja autoridade nas democracias podem aspirar e 
chegar todos, está contida a faculdade de intervir e regular o trabalho 
e os frutos da riqueza, para que se não rompa o equilíbrio 
indispensável à vida dos povos felizes. 

 

O reconhecimento das alterações nas relações de trabalho nos centros urbanos 

era necessário para que as mudanças legais fossem feitas, mas especialmente postas 

em vigor. E mais, a admissão de regulamentação por parte do Estado permitiria a 
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repartição dos custos destes novos modos de vida, compensados os altos e 

imprevisíveis custos das paralizações do trabalho e demandas que considerava cada 

vez mais exploratórias, se não tuteladas pelo Estado. 

Este jurista, político tarimbado, conhecedor dos dilemas da ordem pública e dos 

conflitos vivenciados nas ruas, quando das greves e manifestações, serviu-se deste 

momento de concentração de iguais para relembrar os desejos maiores que uniam os 

conservadores: a preservação do status quo, a manutenção dos pobres em seus 

lugares, o que requeria a tomada de controle sobre as mudanças inevitáveis por vir. 

 

3.3.3 Evaristo de Moraes: expoente do direito operário 

  

Evaristo de Moraes nem sempre é conhecido, seu nome pouco mencionado, 

salvo na hipótese de ter alguém feito algum percurso mais longo na História do Direito 

Penal ou do Direito Social do Brasil. Se sua biografia fosse conhecida, certamente 

causaria espanto que constasse neste rol, já que suas ideias parecem divergir da 

hipótese apontada quanto ao caráter conservador das primeiras leis sociais do país. 

Quando Evaristo de Moraes escreveu os artigos que dariam origem aos 

Apontamentos de Direito Operário, no começo do século XX, a cidade do Rio de 

Janeiro, onde morava, encontrava-se em difícil situação: a crise que se dera a partir 

dos últimos anos do século anterior piorara a vida dos operários que ainda possuíam 

emprego, enquanto muitos outros vinham para a Capital Federal, a partir de outras 

cidades menores, em busca de oportunidades. 

A cidade do Rio cresceu de forma desordenada, antes que impulsos 

urbanísticos e modernizantes se instalassem, aproximadamente no mesmo período. 

As pessoas mais pobres viviam em habitações conjugadas, repartindo casas em 

cortiços, muitas famílias em pequeno espaço, partilhados os banheiros, geralmente 

em sistema de fossas.  

Os bairros careciam de uma estrutura que suportasse o alto índice de 

urbanização, as pessoas tenderam a se aglomerar em regiões insalubres.  Os salários 

muito baixos levavam, como já vimos, esposas, filhos e filhas a também se ocuparem 

de modo a mitigar parte da miséria compartilhada.  

A única força com que o operário entra na luta industrial é a dos seus 
braços. Deixado entregue à suposta liberdade de trabalho, ele se vê, 
afinal, coagido pela férrea lei dos salários a vender seu esforço pelo 
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pagamento ínfimo, que lhe querem dar aos potentados da indústria, 
os detentores do capital individualizado[...] Só a intervenção 
energética do Estado, mediante providências legislativas, pode 
estabelecer justas condições para o contrato de trabalho.357  

 

Em face disso é que Evaristo de Moraes, em seu primeiro texto, logo apontou 

para a utopia sustentada pela economia liberal clássica: a plena liberdade entre as 

partes contratantes nas relações de trabalho. De fato, não havia liberdade para quem 

precisava vender sua força para sobreviver, o que tornava esse ideal nada mais que 

um mecanismo gerador de opressão e desvantagens para o operariado.358 

Em face disso é que, o pleito de uma legislação sobre o tema visava resguardar 

o operário, considerado em desvantagem e desigualdade. Não há, em suas palavras, 

nenhuma indicação de preocupação com os interesses do capital. 

Vejamos o contexto destes artigos do começo do século. O Correio de Manhã 

foi fundado em 1901 por Edmundo Bittencourt, advogado, e se apresentava como um 

periódico diferenciado, já que sua linha editorial tendeu a ser oposicionista, sempre 

crítica à política dominante da República oligárquica. “Seu caráter era independente, 

legalista, liberal e doutrinário” e se destacava como “jornal de opinião”. Especialmente 

em seus primeiros tempos, identificou-se com a causa operária,359 havendo em seu 

corpo uma coluna denominada “Questão Social”, na qual Evaristo publicaria seus 

artigos sobre o tema a partir de 1903. 

Evaristo de Moraes então pode ser considerado um dos pioneiros no trato do 

tema, a que se dedicou de forma cuidadosa e científica, traçando comparações com 

outras nações, avaliando os problemas das relações de trabalho e a causa operária. 

Deputados tomaram estes textos por inspiração em seus projetos de lei, como se viu. 

O autor de Apontamentos também foi advogado proximamente ligado à causa 

operária, tendo advogado para muitos sindicatos durante a Primeira República, e foi 

o advogado que interveio no Caso Curvello, de deportação de operários envolvidos 

com as greves ocorridas entre 1917 e 1919.360 

                                            
357 MORAES, Evaristo de. Apontamentos de Direito Operário. Op. Cit. p. 19. 
358 Ibidem p. 9. 
359 BRASIL, Bruno. Correio de Manhã. Disponível em < https://bndigital.bn.gov.br/artigos/correio-da-
manha/>, acessado em 10.12.2018. 
360 O Caso Curvello já foi mencionado na nota 195, e foi marcante por diversas razões: deportações 
que contrariavam disposição constitucional, atendendo à Lei Adolpho Gordo, infraconstitucional; 
deportação sumária, sem tempo para produção de provas, correndo o procedimento administrativo 
enquanto o processo judicial dava voltas e voltas; descumprimento posterior de decisão judicial por 
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Não seria descabido supor que Evaristo se identificava com as agruras dos 

operários por questões pessoais, já que adveio de família simples, era mulato, e atuou 

boa parte de sua vida profissional ainda como rábula defendendo quaisquer pessoas 

que precisassem de sua atuação361, obtendo sua titulação muitos anos depois de 

escritos estes primeiros artigos. 

Seu primeiro texto sobre a questão social, denominado Leis do Trabalho, 

propunha um grau de intervenção nas relações do trabalho não cogitada em 1903: 

defendia a regulamentação de salário, jornada de trabalho, observação das condições 

em que o trabalho se realizava, e alertava que deveria haver não apenas a intervenção 

regulamentadora do Estado como interlocução com os sindicatos profissionais, de 

modo a harmonização dos interesses.362 

Ao escrever estes seus textos sobre leis de trabalho, o autor tinha consciência 

de que, sendo socialista, haveria uma associação de suas ideologias com a proposta 

de interferência na liberdade contratual das relações de trabalho que se defendia 

quase sem reservas, então.363 

Com a finalidade de demonstrar o cabimento das leis sociais, Moraes percorreu 

a bibliografia estrangeira indicando autores denodadamente conhecidos por sua 

desvinculação com o socialismo, e mesmo assim defensores de leis 

regulamentadoras do trabalho, todos eles estrangeiros. 

Esta escolha pode ser interpretada não só como uma tentativa de justificação 

própria de seu tempo, o recurso à sabedoria dos países ilustrados, mas também como 

demonstração de sua cultura e ilustração. Nesta época, mesmo que já fosse 

conhecido no Rio de Janeiro como advogado de causas difíceis, ainda era rábula de 

                                            
parte da polícia estadual; atuação contundente e insistente de Evaristo de Moraes, fundamental para 
conseguir o retorno de parte dos deportados, mesmo que já estivessem fora do território nacional. Cf., 
em particular pela abordagem constitucional dada ao caso, GUERRA, Maria Pia dos Santos. Op. Cit.   
361 Seu primeiro júri foi em 1894, e deste ano também suas primeiras produções escritas sobre Direito 
Penal, supondo-se assim que sua atuação se iniciou bem antes. Mas apenas em 1916 é que concluiu 
a faculdade na cidade de Niterói. Todos os dados sobre a vida de Evaristo de Moraes vieram do texto 
introdutório aos Apontamentos de Direito Operário, escritos por seu filho: MORAES FILHO, Evaristo 
de. Introdução. In MORAES, Evaristo de. Apontamentos de Direito Operário. 3ª ed. São Paulo: LTr, 
1986, e também da obra de Joseli Maria Nunes Mendonça sobre o jurista. Nesta última obra é possível, 
por meio da vida do advogado, compreender o período histórico no qual viveu, seus costumes e práticas 
jurídicas, já que sua vida foi de intensa atuação profissional. MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. 
Evaristo de Moraes: tribuno da república. Campinas: Ed. Unicamp, 2007.  
362 MORAES, Evaristo de. Apontamentos de Direito Operário. Op. Cit. p. 12.  
363 “E não se pense que somente socialistas pregam a necessidade destas transformações econômicas 
e da criação de novos institutos jurídicos, que regulem o contrato de trabalho.” Op. Cit. p. 12 O próprio 
autor, neste mesmo capítulo, demonstra suas ligações teóricas dentro do socialismo, apontando não 
exclusivamente Marx, mas igualmente as ideias de Lassalle quanto à legislação social. Op. Cit. p. 14 e 
15. 
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modo que seus textos podem ser vistos como formas de afirmação de seu lugar de 

jurista.  

O conhecimento da literatura estrangeira implicava em domínio de outras 

línguas, olhar científico para o Direito – extrapolando a interpretação das leis suficiente 

para as barras dos tribunais, e ainda meios econômicos para atualizar suas leituras e 

saberes. O recurso por ele adotado em suas obras era também uma afirmação de si 

como pertencente ao núcleo dos juristas que haviam frequentado a academia. 

Afirmava que as leis sociais foram criadas e defendidas em diversos contextos 

políticos, sem saber que alguns anos depois este seu pioneirismo seria confirmado e 

já não haveria necessidade de reforçar que as leis sociais interessavam também à 

sociedade e ao próprio capital.  

Para explicar suas ideias, referiu-se a dados já aqui trabalhados: as condições 

de vida dos operários, a industrialização e a desproporção de forças entre 

trabalhadores e seus contratantes, e chegou mesmo a lembrar o desejo dos 

socialistas de fixação de uma lei internacional do trabalho, o que se veria apenas após 

a Primeira Guerra.364 

Mas neste pequeno texto o autor também se colocou como observador da ação 

operária: havia greves, havia contestações, o que dava a impressão de organização 

dos trabalhadores em torno de propósitos definidos. Só que esta pretensa 

organização era falsa, já que as movimentações operárias, segundo ele, costumavam 

visar melhorias diretas de uma categoria ou apenas de operários de uma dada fábrica, 

afirmando mesmo que a preocupação dos operários era a “conquista das famosas 

oito horas de trabalho”.365 

Importa repisar que este texto foi inicialmente publicado no Correio da Manhã 

no ano de 1903, o que demonstra o lugar da luta pela fixação da jornada de trabalho 

em oito horas que, como vimos foi duramente criticada em cada uma das passagens 

de projetos de lei com este escopo. Inadvertidamente, o primeiro artigo de Evaristo 

demonstrou que o requerimento de limites ao tempo de trabalho era muito anterior e 

mais frequente nos pleitos de trabalhadores do que faziam crer os insistentes 

discursos de Deputados e empresários nas décadas seguintes. 

Neste primeiro artigo encontrava-se também a menção ao Direito Privado 

Social do projeto de Bevilaqua para o Código Civil, anteriormente referido.  

                                            
364 MORAES, Evaristo de. Apontamentos de Direito Operário. Op. Cit. p. 09 e ss.  
365 Ibidem, p. 7.  
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No capítulo seguinte, o autor teceu sua crítica justamente à colocação das 

relações de trabalho como locações de serviço, que teriam tido o propósito de regular 

relações de outra natureza, quando da substituição da mão de obra escrava por 

imigrante, no campo. 

A “locação de serviços” continua a lembrar aquele dito de um 
romancista e poeta francês que comparou à servidão feudal o trabalho 
do operário moderno, agravada a situação de agora com o escárnio 
do industrialismo pomposo e impudente, que suga a vida, a liberdade 
e a honra, e, muitas vezes, dispensa ao operário tratamento inferior 
aos dos cachorros de boa raça.366  

 
Mesmo que muitas obras e autores tenham sido críticos do laissez-faire ao 

longo da República, fora dos jornais de viés radical ou anarquista foi difícil encontrar 

palavras duras como estas logo no início do século, mesmo que escudadas em ditos 

estrangeiros: comparar a forma de tratamento reservado aos operários com o 

tratamento de cães.  

Evaristo de Moraes tomara uma posição definitiva quanto à questão laboral, 

demarcando sua forma de atuação, sustentando a intervenção do Estado em defesa 

do trabalhador, em defesa de sua dignidade e em prol de sua ascensão cidadã. 

O próximo tema ao qual se dedicou foi o trabalho infantil nas fábricas, já que o  

Decreto 1.313 de 1891 estabelecera que as crianças que possuíssem idade inferior 

aos 12 anos não poderiam trabalhar, com exceção dos contratos de aprendizes, que 

poderiam se dar a partir dos oito anos.  

Por meio dele houve a fixação da quantidade de horas que estas crianças 

poderiam trabalhar – variando de 3 a 4 horas para os aprendizes, e de 8 a 9 horas 

para os maiores de doze anos, desde que não fossem contínuas (deveria haver 

intervalos). Na mesma linha, referia a lei aos lugares onde não era aceitável o trabalho 

dos menores, como em: fábricas de aço, em depósitos de carvão e outros.367  

Depois de expor o referido decreto, o autor recorreu às leis existentes nos 

países europeus como forma de reforçar a necessidade do tratamento expresso das 

condições laborais infantis, bem como sua fiscalização. Com isso, observa-se que o 

                                            
366 MORAES, Evaristo de. Apontamentos de Direito Operário. Op. Cit.  p. 28.  
367 BRASIL. Decreto 1.313 de 17 de janeiro de 1891. Disponível em < 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1313-17-janeiro-1891-498588-
publicacaooriginal-1-pe.html>, acessado em 10.12.2018.  
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trabalho infantil era aceito nos países ocidentais, entendido como formação do futuro 

adulto para uma vida útil, para desenvolvimento de habilidades.368 

Novamente, neste tópico, Evaristo de Moraes refere-se à forma de atuação 

operária, que faz greves, denuncia comportamentos os mais degradantes e mesmo 

escandalosos, e parecem esquecer deles ou aceitar os desmandos e imoralidades 

quando conseguiam melhoras salariais, abandonando os temas do trabalho infantil e 

feminino.369 

Pode-se afirmar que a combinação dos ideais socialistas que admitiam a 

participação política como forma de luta e conquista de direitos e de transformação do 

próprio Estado, eram semelhantes aos que serviram de norte ao principal partido 

socialdemocrata alemão, como se viu na indicação dos socialistas alemães que 

marcaram o partido daquele país.  

As ideias socializantes do Estado passavam pela participação política e pela 

democracia plena, o que justificou as candidaturas à Deputado Federal de Evaristo de 

Moraes, nunca com sucesso. Ao que tudo indica, o autor, ainda que vindo de família 

pobre, já pertencendo a outra estirpe intelectual, tendia ao sentimento de que a classe 

operária não entendia ou não tinha capacidades de encetar a luta pelos direitos de 

que era merecedora. 

Embora possa parecer um posicionamento arrogante, era predominante no 

período, e se observados os partidos ou articulistas de direitos sociais de então, seria 

possível ver que poucos deles advinham dos meios operários. Eram homens letrados 

que se identificavam com as causas dos trabalhadores.  

No quarto capítulo, o autor dissertou sobre os acidentes de trabalho. Para ele, 

era indiscutível que quando o operário e o patrão firmavam um acordo de trabalho, 

ambas as partes contraíam obrigações, e uma dessas seria a segurança material, que 

deveria ser garantida pelo patrão, a fim de evitar acidentes. Portanto, e não mais, 

                                            
368 O lugar dos menores pobres parece sofrer uma alteração derivada das conjunturas econômico-
sociais vividas no período, mas especificamente nas cidades, já que seu trabalho no campo não foi 
questionado senão muito recentemente. Desenvolve-se a ideia de que o trabalho do menor serve para 
prepará-lo para a vida adulta, como mencionado, mas a utilização indiscriminada desta mão de obra, 
com baixíssimos salários, e com relatos de punições físicas, levaria a revisão paulatina do lugar da 
criança, e da melhor forma de reproduzir a força de trabalho. Cf. BARBOSA, Pedro Paulo Lima. 
Menoridade e trabalho no Rio de Janeiro da Primeira república (1889-1930). In Aedos, Porto Alegre, 
v. 7, n. 17, p. 99-123, Dez. 2015. Disponível em < 
https://seer.ufrgs.br/aedos/article/viewFile/58630/36107>, acessado em 12.12.2018. 
369 MORAES, Evaristo de. Apontamentos de Direito Operário. Op. Cit. p. 36.  
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caberia ao empregador se responsabilizar a pagar o salário do operário como resposta 

ao dano causado, e garantir que essas situações fossem minimizadas.370 

Este texto foi inspiração para o primeiro projeto de lei de acidentes, como se 

viu. Evaristo de Moraes traria, no texto, as justificativas que já foram estudadas para 

a adoção da teoria do risco, mas se observado seu texto, todos os seus argumentos 

se detinham no interesse do trabalhador, na desigualdade entre ele e seu contratante, 

nas condições a que estava exposto quando dos acidentes. 

Diferentemente do que vimos nos debates legislativos ou mesmo nos discursos 

de juristas conservadores, o que o autor defendia era a necessidade de intervenção 

legal do Estado na questão social como forma de proteção ao operário cuja vida ficava 

submetida aos desígnios do dono do capital. Mesmo assim, aqui e ali, via-se também 

seu interesse na diminuição das lutas sociais, sendo a norma e a política a forma de 

acesso a estes interesses. 

Ao estudo sobre os acidentes laborais seguiu-se um mais longo referente ao 

direito de greve, que parte da legislação estrangeira para demonstrar tanto as medidas 

legais existentes no sentido de suprimir tais movimentos, como outras que permitiam 

a greve sob determinadas condições.  

Evaristo se deteve de forma especial no Código Penal Português do ano de 

1886, que contrastava com os modelos liberais da época, opondo-se ao direito de 

greve, vedando, destarte, a viabilidade desses trabalhadores conquistarem 

melhorias.371   

Como se sabe, Evaristo de Moraes atuou desde cedo junto a sindicatos dos 

mais variados matizes,372 e tantas vezes precisou atuar protegendo líderes sindicais 

envolvidos em greves que conhecia o funcionamento de tais articulações, e neste 

sentido se aproximava muito da matéria em discussão.  

Ao dar relevo a codificação daquele país europeu, desejou demonstrar a 

legislação que inspirara o Código Penal de 1890 quanto ao tema, que igualmente 

coibia as greves. Esta tentativa de limitação das liberdades de manifestação dos 

operários diante do descumprimento de contrato, ou mesmo de resistência política, foi 

                                            
370 MORAES, Evaristo de. Apontamentos de Direito Operário. Op. Cit. p. 39 e 40.  
371 Ibidem, p. 58. 
372 MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. Op. Cit. p. 97 e ss.  
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atacada frontalmente pelo Partido Operário de que fizera parte o autor, ocupando-se 

este de demonstrar os limites ao liberalismo apregoado.373 

Além da defesa do direito de greve, que não se limitara a este texto, o jurista 

se serviu da página do periódico para denunciar as relações íntimas entre a polícia e 

os patrões. Em seu texto, defendendo o direito de greve como forma de ação única 

para vindicar direitos laborais, o autor acusava a polícia de ser o braço autoritário e 

violento que chegava a obrigar ao trabalho ou agredir grevistas.374  

Em suma, Evaristo corajosamente assume a defesa pública dos grevistas, não 

como advogado diante de acusações legais, mas como jurista e homem político, 

posicionando-se frontalmente contra o sistema político-social da Primeira República. 

Esta decisão exigiu estofo moral pois implicou em confronto com um sistema de poder 

todo interligado, em que os poderes do Estado e a polícia eram imbricados, o que 

poderia dificultar seu exercício profissional. 

Mesmo assim, cabe ressaltar que o autor, ainda que ligado ao socialismo375 

então apregoado, defendia expressamente os interesses dos operários por meio da 

atuação do Estado e sem se opor à indústria ou ao capital, entendendo que as leis 

mediariam o conflito e implicariam em melhor distribuição dos lucros. Para Moraes, 

era necessário fazer e cumprir as leis: 

Já não se procura, em certos tempos e em dadas circunstâncias, 
reprimir o perturbador da ordem e o abusador do direito alheio, o 
operário que coage seu companheiro ou lhe tolhe a liberdade; mas, 
sim, empurram-se, a baionetas e a socos, para dentro das oficinas 
desertas, os que delas se retiram. Paralelamente, vai-se no interior 
das casas em que moram pretensos chefes ou cabeças e se lhes 
intimam ordens de ceder, sob ameaça da cadeia. As prisões em 
massa assinalam a resistência dos violentados.376  

 

                                            
373 MORAES, Evaristo de. Apontamentos de Direito Operário. Op. Cit. p. 58 e 59. 
374 Ibidem p. 69 e 70. 
375 Durante quase todo o período estudado, as expressões ligadas ao “socialismo” não vinham 
associadas com um sistema autoritário ou ditatorial, nem mesmo com a derrubada violenta do Estado, 
substituído por representantes do povo. Esta é uma construção que se daria no tempo, e cuja marcha 
dependeu da Revolução Russa e seus desdobramentos. Naquele momento, se pensarmos na 
Alemanha de Marx, Engels e Lassalle, o socialismo discutira o acesso à representatividade e ganho de 
direitos por meio da estrutura política e democratização ou se era necessário que o povo, ou se era 
necessária uma revolução. As tentativas revolucionárias de meados do século XIX em nome das ideias 
socialistas haviam falhado, e nas décadas seguintes os sistemas eleitorais se abrem naqueles países 
de modo a haver espaços de atuação política para representantes dos operários, o que atendeu a parte 
dos socialistas. Foi o que se viu na Alemanha, onde o partido socialdemocrata foi majoritário por um 
tempo importante, ainda na monarquia parlamentarista.   
376 MORAES, Evaristo de. Apontamentos de Direito Operário. Op. Cit. p. 70. 
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Ao lembrar aqui e ali os limites do autor, não se deseja defender sua ligação 

com o conservadorismo ou com as classes econômicas. Ele sabia que, nas 

circunstâncias e para os que o liam, atacar o capital seria afastar a reflexão. Antes, da 

leitura de seus escritos resta claro que sua defesa era sempre e exclusivamente em 

favor da melhora de vida dos operários, postura de denúncia das condições aviltantes 

de suas vidas. Não era igualmente um moralista conservador, que desejava talhar os 

operários segundo padrões aceitáveis, de modo a garantir a reprodução da mão de 

obra. 

Mesmo assim, e mais uma vez, é imperioso registrar que o autor era fruto do 

seu tempo e experiências, e das ideias em voga então. Muitas vezes em sua vida 

profissional defendeu direta ou indiretamente o condicionamento social colocado pela 

origem biológica, pensamento científico largamente aceito em seu tempo. Haveria 

uma evolução física, moral, intelectual que atuaria também nos homens.377 

Por isso, ainda que menos que em tantos outros autores lidos, vê-se em sua 

obra uma impaciência com o modo de ação dos operários, particularmente em seu 

conformismo com as conquistas pequenas e a falta de persistência e organização. E 

talvez essa visão explique seu empenho na defesa dos direitos sociais, considerando 

ser seu dever, como homem esclarecido e conhecedor dos desequilíbrios econômicos 

causados pelo liberalismo, defender os interesses dos trabalhadores.   

Na obra aqui analisada, Moraes guardou para o final sua reflexão sobre as 

formas de atuação coletiva dos operários, por sindicalização e formação de 

cooperativas. O Partido Operário à que se filiara no final do século XIX visava 

idealmente estimular a formação de sindicatos, coerentes com o liberalismo 

americano, que se imolava. Tais associações permitiriam a negociação em condições 

de maior força, forçando os empregadores a negociações impossíveis nos contratos 

individuais de trabalho. 378 Neste sentido, como se vê, Evaristo e Bevilaqua 

concordavam. 

                                            
377 MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. Op. Cit. Em sua obra, Joseli Mendonça aborda estas aparentes 
dicotomias na vida de uma jurista consagrado pela defesa dos esquecidos, lembrando sempre das 
bases sociais sobre as quais descansava a sociedade brasileira, conservadora, ao mesmo tempo em 
que ressalta a atenção do jurista com as novidades e descobertas científicas que pudessem de alguma 
maneira interferir nas decisões humanas passíveis de regulação jurídica. O tempo soprava como vento, 
capaz de carregar pouco a pouco a areia, transformando a paisagem, mas não tão veloz a ponto de 
ser perceptível ao tempo do olhar, de um dia.  
378 MORAES, Evaristo de. Apontamentos de Direito Operário. Op. Cit. p. 96.  
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Além da união em sindicatos, o autor sugeria ainda a organização de 

cooperativas entre trabalhadores – indiretamente incentivando a formação de 

atividades econômicas independentes dos grandes donos do capital.379  

As cooperativas estariam calcadas no bem da coletividade, não se prendendo 

a ideais individuais, mas sim nos anseios de um todo, que buscaria harmonia dos 

interesses, ou seja, as cooperativas visariam regularizar e melhorar as condições 

entre os produtores e consumidores. Da mesma maneira que ocorria com os 

sindicatos, a união de produtores e trabalhadores individuais daria a eles força para 

barganhar e agir no meio produtivo, além de garantir a obtenção do lucro, que na 

submissão operária ficaria com os empregadores. 

Evaristo de Moraes não pararia seus escritos ou atuação na seara do direito 

operário nesta obra. Defendendo desde o começo do século a necessidade de 

legislação indenizatória de acidentes de trabalho, somente em 1919 viu a primeira lei 

sobre o tema no país. No mesmo ano publicou uma obra sobre o tema,380 na qual 

explorou minuciosamente a teoria do risco, percorrendo com igual cuidado a 

construção desta legislação nos demais países ocidentais. 

 O autor se serviu mais especificamente da doutrina e legislação francesa, 

passando ao largo do pioneirismo da legislação germânica. Cabem duas possíveis 

explicações a esta escolha: primeiramente, a Alemanha acabara de ser vencida na 

Primeira Guerra, considerada assim um exemplo negativo; outra razão pode ter sido 

o fato de que o modelo alemão se dera dentro de um Estado imperial e conservador, 

sem se considerar o sistema estatal de gestão indenizatória. 

Também cabe ressaltar a visão de Evaristo, contemporânea aos fatos. Embora 

visse problemas na referida norma – como de resto todos os ligados ao tema, se 

verificado o tempo despendido pela Comissão de Legislação Social após a norma – 

também reconhecia que a lei representou um passo adiante, ainda que o operário não 

obtivesse uma indenização integral dos dias sem trabalho ou pela invalidez 

permanente.381 

E seus estudos quanto ao tema permitiram a afirmação de que as indenizações 

ou pensões, independentemente dos modelos adotados pelos diversos Estados, eram 

                                            
379 MORAES, Evaristo de. Apontamentos de Direito Operário. Op. Cit. p. 113.  
380 MORAES, Evaristo de. Acidentes de trabalho e a sua reparação. Op. Cit.   
381 Ibidem p. 38. 
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sempre parciais, não havendo países que indenizavam por completo o tempo de 

afastamento. A contrapartida, naquele momento histórico, era a passagem da 

responsabilidade subjetiva para a objetiva, e a desoneração do operário em provar a 

culpa ou responsabilidade do contratante.382 

Sua atuação em prol dos trabalhadores não se esgotou então. Desde cedo 

defendeu a reforma da referida lei, que só se daria em 1934, já sob a batuta de Vargas, 

governo do qual participou, justamente no Ministério do Trabalho. Embora tenha 

estado no referido cargo administrativo durante pouco tempo – saiu em 1932, 

participou do governo durante sua fase de maior atividade em normatização sobre 

direitos sociais. 

Evaristo foi a exceção entre os juristas do seu tempo, como se pode perceber. 

Seu discurso não era conservador, sua militância não esteve jamais vinculada à Igreja 

ou aos interesses econômicos, fossem estes agrários ou industriais. Ainda que tenha 

buscado integrar a Câmara, candidatando-se duas vezes para o cargo de Deputado 

Federal, agiu como ser político como poucos homens públicos de seu tempo, por meio 

justamente do Direito. 

Evaristo aparece na biografia já mencionada, de Joseli Mendonça, como um 

homem pragmático e resiliente, mas não conformado com as condições do seu tempo, 

do seu meio. Adaptou-se aos usos e práticas jurídicas, servindo-se deles na defesa 

dos homens e mulheres contra quem foram criados. Nascido mulato, filho de pai negro 

que abandonara a família, de família pobre, impossibilitado de cursar Direito, tornou-

se famoso jurista e grande advogado do seu tempo, contrariando a religião e o 

pensamento político dominantes, ocupando seu lugar na história do direito social no 

país, apesar de tudo. 

 

3.3.4 Viveiros de Castro: ministro do STF e dos interesses conservadores 

 

Augusto Olímpío Viveiros de Castro nasceu no Maranhão, na cidade de 

Alcântara, em 1867. Seu pai também era bacharel em Direito, atuando como promotor 

público durante os dois primeiros anos após formado. Desde então, seu pai esteve 

envolvido diretamente com a política maranhense, ocupando sempre cargos que 

denotavam sua proximidade com as oligarquias dominantes: Deputado Geral, 

                                            
382 MORAES, Evaristo de. Acidentes de trabalho e a sua reparação. Op. Cit.  
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Presidente da Província, Senador. Ultrapassou a fronteira do Império para a República 

sem ver nenhum abalo em seu lugar político, e fundou ao menos três jornais no 

Estado, todos de alguma maneira ligados à defesa da situação.383 

Como se vê, Viveiros de Castro, cuja obra vem aqui analisada, nasceu em 

situação privilegiada, e desde cedo aprendeu o lugar do Direito no exercício político, 

além de compreender intrinsecamente o funcionamento da política dos Governadores, 

da qual era tributário. 

Não se deseja com isso apontar deméritos ao autor, cuja atuação na Primeira 

República foi destacada. Diferentemente do pai, permaneceu no Maranhão por menos 

de 10 anos após o bacharelado em Direito obtido pela Faculdade do Recife em 1888, 

rumando para a Capital Federal, onde exerceu sua carreira até a morte. 

Ainda no Maranhão, foi nomeado juiz seccional três anos após se formar, 

nomeação esta que, naqueles tempos, se dava por indicações políticas diretas do 

governo local, na rede de apoios e sustento das oligarquias estaduais.384 

No Rio de Janeiro, ao que tudo indica, não precisou recomeçar sua carreira 

como um desconhecido, haja vista que tornou-se representante do Ministério Público 

no TCU a partir de 1898, deixando o órgão em 1914 para integrar o STF em 1915 

como Ministro. Atuou neste cargo até sua morte, em 1927. Foi também professor da 

Faculdade Nacional de Direito e sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 

Como é possível perceber, Viveiros de Castro, apenas por sua biografia, 

apresenta-se como um representante mais identificado com o status quo, muito 

próximo dele inclusive, já que sua vida se construiu dentro das estruturas políticas 

caracterizadoras da época. Assim sendo, como membro do TCU e do STF, é de se 

supor que tenha atuado em consonância com os interesses da facção política que o 

sustentou, mesmo que tenha tido liberdade de pensamento e atuação em tantas 

outras esferas, como talvez tenha sido o caso no tema que aqui interessa, a questão 

social. 

                                            
383 CASTRO, Augusto Olímpio Viveiros de. Disponível em 
https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-
republica/CASTRO,%20Augusto%20Ol%C3%ADmpio%20Viveiros%20de.pdf >; CASTRO, Augusto 
Olímpio Gomes de. Disponível em < https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-
republica/CASTRO,%20Augusto%20Ol%C3%ADmpio%20Gomes%20de.pdf >, acessados em 
12.12.2018.  
384 Neste sentido, cf. KOERNER, Andrei. Op. Cit.  
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Em 1920, Viveiros de Castro publicou uma série de palestras pronunciadas na 

Faculdade de Ciências e Letras, nas quais buscava apresentar os meios que lhe 

pareciam eficazes para “garantir a paz social, acautelando equitativamente os direitos 

dos dois fatores de produção, capital e trabalho”,385 servindo-se metodologicamente 

do que chamada de Sociologia Católica. Este livro foi nominado de A Questão Social. 

Como se vê, o autor representava o pensamento da elite de seu tempo, 

identificado com a política dos Governadores, mas ao mesmo tempo identificado com 

a cidade, com vida e problemas da Capital Federal, com a religião predominante, com 

o conservadorismo em geral, inclusive jurídico.386  

Importa aqui fazer uma observação quanto ao uso da expressão “conservador” 

ou “conservadorismo”. Se no tempo presente o conceito possui uma carga negativa, 

tal não se dava no período a que temos devotado este tempo de reflexão. A sociedade, 

pela boca de seus líderes, se via conservadora e entendia esta condição como 

caracterizadora de si, mas principalmente um traço salvador da Nação, da cultura, da 

moral.  

Viveiros de Castro, no texto introdutório, percebe o sucesso de suas lições 

sobre o tema da questão social à esta visão conservadora, e segue na primeira parte 

do texto demonstrando quão deletérias eram as ideias estrangeiras do socialismo que 

haviam corrompido as mentalidades nacionais. 

Na leitura em questão, o autor retratava de forma particular estas novidades 

ideológicas, misturando elementos anarquistas, socialistas e comunistas em um todo, 

prejudicando assim a distinção entre estas correntes políticas e suas formas de 

atuação.  

                                            
385 CASTRO, Augusto Olímpio Viveiros de. A questão social. Rio de Janeiro: Ed. Conselheiro Candido 
de Oliveira, 1920.  
386 A ascensão ao STF caracterizava bem as redes intrincadas da política dos Governadores: a 
indicação, como ainda hoje, era feita pelo Presidente, podendo ocupar o cargo aqueles que cumprissem 
os requisitos para o cargo de Senador e que tivessem notório saber jurídico. O nome indicado deveria 
ser aprovado então pelo Senado. O sistema judiciário federal era muito importante porque nele eram 
julgadas as causas de cunho político, pelo que tais cargos eram ocupados por indicados das facções 
políticas no domínio. Como o poder de mando era descentralizado, e o poder do Presidente era muito 
fortemente vinculado ao apoio dos Governadores, não foi incomum que os indicados pelo Presidente 
fossem indicações de Governadores mais próximos politicamente, fosse um presente por serviço 
prestado, fosse uma acomodação política para manutenção das boas relações políticas, e 
eventualmente uma indicação de mérito. A finalidade sempre era a mesma, obtenção de maioria no 
Tribunal. Mas, como os cargos eram vitalícios, a atuação dos Ministros nem sempre atenderia os 
interesses do mandante do momento, já que as ligações políticas eram anteriores. Mesmo assim, como 
se percebe, havia uma relação íntima entre este cargo - e os demais de indicação política – e a 
manutenção da ordem oligárquica e da política dos Governadores. Cf. KOERNER, Andrei. Op. Cit. 
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É fato que, em 1920, retomada a farta comunicação com a Europa, as notícias 

sobre a Revolução Russa e suas tentativas expansionistas, particularmente na 

Alemanha, davam espaço a confusões, dependendo dos narradores. Mas não é 

possível atribuir a Viveiros de Castro, em face de sua cultura e domínio de línguas 

estrangeiras, além do acesso a obras e periódicos estrangeiros diversificados, a 

pequenez da má interpretação. 

O autor, aliás, serviu-se do momento histórico e da derrota alemã na guerra 

para vincular o que chamou de socialismo com a Alemanha, como um mal alemão. 

Este socialismo descrito na introdução do texto incorporava muito mais os elementos 

comunistas387 que o socialismo democrático vivenciado no país germânico, fato que 

o ministro preferiu omitir. 

É intuitivo, porém, que somente por processos violentos, e 
principalmente pela covardia das classes conservadoras, foi possível 
transplantar para países regidos por instituições democratas, sem 
preconceitos de castas, o movimento socialista, explicável na 
Alemanha, vasta oficina guerreira, governada quase que 
discricionariamente pela classe militar.388 
 

Além disso, no período em questão, circulavam na cidade do Rio de Janeiro 

diversos jornais e periódicos representantes destas vertentes políticas, e havia ainda 

o Correio da Manhã que, não identificado necessariamente com uma delas, permitia-

se, por meio da ácida crítica ao sistema político vigente, ventilar argumentos e 

propostas de diversos matizes, como já se observou em páginas anteriores. 

As bases conservadoras que guiavam suas ideias não pareciam diferir das 

esposadas por Bismarck, como se percebe: 

O ideal socialista é absolutamente irrealizável, o que afirmo sem o 
mínimo pesar porque, mercê de Deus, para libertar o operariado da 
opressão capitalista, e impedir que ele por sua vez se torne opressor, 
não temos necessidade de alterar fundamentalmente a estrutura 
social, bastará corrigir abusos, organizar o trabalho segundo os 
inflexíveis princípios do Direito e da Justiça.389 (grifo nosso) 

 

                                            
387 O autor misturou no ataque desferido, como pertencentes ao mesmo conjunto, socialistas, 
bolcheviques e defensores do amor livre, e igualmente criticava o conservadorismo bismarckiano por 
ter negado a questão operária e se imposto pela força aos operários, desconsiderando por completo a 
criação de normas sociais e a existência de um parlamento no qual estava presente um partido 
socialista, ou socialdemocrata. 
388 CASTRO, Augusto Olímpio Viveiros de. A questão social. Op. Cit. p. 15.  
389 Ibidem, p. 33. 
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A divergência de Viveiros de Castro com o socialismo não se iniciou ou se 

manifestou apenas na época destas palestras, mas já aparecia antes mesmo de 

aceder ao posto de Ministro do STF, quando ainda estava no Tribunal de Contas da 

União e palestrou no Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, em 1914.390 

O autor tratava, então, da greve e da ação dos grevistas no sentido de 

impedirem colegas de ingressarem nas fábricas, inquirindo se o direito de greve era 

individual ou se os interesses da maioria poderiam se impor sobre a minoria. 

Lembrava então que o socialismo, em alguns países como a França, tinha produzido 

jurisprudência que suportava a ação e o direito coletivo, do que discordava, fundando 

seus argumentos na liberdade individual, direito inconteste. E na sequência 

manifestava seu repúdio a qualquer greve praticada por empregados e operários 

públicos, considerando que o Estado serve a coletividade, sendo este seu dever, pelo 

que os interesses individuais dos grevistas não poderiam se sobrepor.391 

O autor seguiu então afastando, com base em semelhantes princípios, a 

possibilidade de greve de concessionários, bem como a “dos empregados de uma 

empresa particular, mas de tal interesse geral que o seu funcionamento é, pelo menos, 

tão necessário ao público como dos serviços concedidos.”392  

E justificando a proibição, afirmava que “a intervenção do Estado se justifica 

sempre que há necessidade de acautelar o interesse coletivo, o qual não pode ser 

sacrificado em hipótese alguma, por mais importante que seja o interesse individual 

que estiver em jogo”. Para ele, eram assim consideradas aquelas cuja “interrupção do 

serviço altere radicalmente as condições de vida, ponha em perigo a ordem pública 

ou perturbe as relações econômicas.”393  

É possível perceber, assim, que não restaria grande espaço para a ação 

grevista, particularmente nas áreas de produção de maior porte, de atividades 

voltadas à exportação, ou de gêneros alimentícios. Este esvaziamento do direito de 

greve, justificado por teorias sobre a imprescindibilidade dos serviços públicos, segue 

sempre em oposição aos socialistas, que indevidamente colocariam os interesses 

operários como interesses coletivos, aparentemente em desprezo por um senso de 

coletividade em que predominam os componentes de outra parcela social. 

                                            
390 CASTRO, Augusto Olímpio Viveiros de. Estudos de Direito Público. Rio de Janeiro: Jacintho 
Ribeiro dos Santos, 1914.  
391 Ibidem, p. 587 e ss. 
392 Ibidem, p. 591. 
393 Ibidem p. 591 e 592. 
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Já na obra de 1914 o autor defendia que as greves eram uma arma 

desproporcional de poder nas mãos dos operários, que se serviam delas além do 

justificável, ampliando desmedidamente seus pleitos a medida que tornavam seus 

empregadores reféns das paralizações. Quanto mais benefícios conseguiam, mais 

pediam, e esta ganância, a que se opunham os patrões, é que sustentava uma 

indevida luta constante entre capital e trabalho.394 

Se em 1914 Viveiros de Castro defendia a supressão da luta de classes, 

considerada um mal social, identificando o dever de solidariedade cristã e o 

afastamento do amor desmedido ao lucro como soluções conservadoras em plena 

consonância com as leis sociais que adviriam, em 1920 iria explorar mais 

especificamente o tema, tendo vivenciado no intervalo de tempo tanto sua própria 

ascensão a uma função judicial de maior relevo como as greves mais intensas que a 

República já vira.  

O livro de 1920 divide-se em introdução, feita a posteriori, e as oito palestras, 

em quase 300 páginas. Como se percebe, ainda que derivada de um curso de oito 

partes, tratou-se de um estudo aprofundado do autor, considerado o momento em que 

foi escrito. 

Na primeira palestra o autor dedicou-se a demonstrar, servindo-se de autores 

estrangeiros e teorias bastante conhecidas, que o liberalismo clássico não era 

suficiente para atender as necessidades sociais das relações entre o capital e o 

trabalho, ao desprezar as necessidades humanas não materiais, além do pão de cada 

dia. E segue apresentando uma definição jurídica para o operário: “a pessoa que, 

mediante uma retribuição, emprega em serviço de outrem a sua força-trabalho, quer 

trabalhe em fábricas, quer na própria residência, ou moureje nos trabalhos 

agrícolas.”395   

E Viveiros de Castro, Ministro do STF, então passou a discutir se haveria uma 

distinção jurídica entre trabalhadores intelectuais, os chamados empregados, e os 

operários. Para tal, repassou diversas manifestações socialistas internacionais, mas 

finalizou com Paul Lafargue, para quem não haveria distinção nominal ou conceitual, 

sendo iguais todos que empregassem sua força de trabalho a mando de outrem, em 

troca de salário. Após discussão que percorreu a jurisprudência e doutrina francesa, 

                                            
394 Ibidem. p. 594.  
395 CASTRO, Augusto Olímpio Viveiros de. A questão social. Op. Cit. p. 44. 
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majoritariamente, o autor se colocou a si mesmo como operário, pois se filiava a ideia 

retro mencionada.396 

Antes mesmo de se posicionar como defensor de uma posição conservadora, 

o que faria em seguida, na introdução do tema é possível perceber de que maneira 

conduziu seus argumentos de modo a alicerçar suas propostas: o trabalho – quer seja 

ele de um jovem operário de um cotonifício ou um Ministro do STF advindo das castas 

políticas da República – é o aproveitamento honrado e moralizante do homem, que se 

soergue por meio do desenvolvimento de suas capacidades.  

Dentro desta perspectiva, incluindo no rol de operários a si próprio, afastava 

sutilmente a ideia de luta de classes, já que seriam todos irmanados no digno uso de 

suas capacidades, não havendo entre os homens distinção. Se todos eram iguais em 

sua vocação laboral, a luta de classes seria falaciosa, um instrumento contrário aos 

interesses dos próprios trabalhadores. 

Indubitavelmente, era forte o poder retórico da identificação com os operários, 

inclusive afirmando que preponderava no trabalho dos homens da fábrica o trabalho 

intelectual, o que, como anteriormente mencionado, era refutado pelos industriais. 

Abria-se o caminho para a defesa pormenorizada da questão social, “segundo os 

princípios da escola conservadora, a qual perten[cia]”. 397 

Admitia a existência da questão social, da terrível condição de infortúnio dos 

trabalhadores, e de sua miséria diante do desejo incontrolável de lucro dos ricos. E 

para sustentar sua visão conservadora, fundou-se na Encíclica Rerum Renovarum, 

que foi insistentemente mencionada e regeu a visão de toda a obra: 

O último século destruíra, sem criar coisa alguma em substituição, as 
corporações antigas, nas quais os trabalhadores encontravam 
proteção; todo o sentimento religioso desapareceu das leis e das 
instituições públicas e assim, pouco a pouco, os operários, isolados e 
sem defesa, se viram, com o tempo, entregues à mercê de patrões 
desumanos, e à cupidez de uma concorrência desenfreada. 
Uma usura devoradora veio aumentar o mal; condenado 
incessantemente pela Igreja, ela não cessou de ser praticada por 
homens ávidos de lucro e de uma insaciável cobiça.398 
 

Viveiros de Castro analisou os argumentos liberais em contrário, e serviu-se de 

economistas conservadores para demonstrar que os homens de seu tempo 

                                            
396 Ibidem, p. 46. 
397 Ibidem, p. 47. 
398 Rerum Renovarum apud CASTRO, Augusto Olímpio Viveiros de. A questão social. Op. Cit. p. 51. 
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procurariam sua satisfação, seu bem-estar, nos equivalentes de seu tempo, da 

mesma maneira que avaliariam sua condição segundo os modos de vida e formas de 

tratamento que percebiam em seu cotidiano – todos eles dissociados das relações de 

cuidado patriarcal em que “o patrão e os seus operários constituíam uma só família.”399 

Os elementos fundantes presentes no recorte da referida encíclica estariam 

presentes ao longo de sua obra. Na terceira palestra, por exemplo, em belo trabalho, 

o autor se dedicou a afastar os argumentos liberais que entendiam que os ganhos 

salariais que tinham sido concedidos em momentos anteriores seriam suficientes. 

Demonstrou a diferença entre salário aparente e o salário real em face dos custos dos 

bens essenciais, referindo-se ao poder aquisitivo, e acrescentando justamente a 

melhora que as inovações traziam para o bem-estar, sendo assim acrescentadas aos 

bens justamente ambicionados, pelo que seria indispensável um salário que 

garantisse o progresso material e intelectual.400 

O conservadorismo contido nesta palestra, contudo, pode ser visto aqui e ali: 

Este sistema de participação nos lucros, quando praticado num 
sincero desejo de concórdia, oferece as incontestáveis vantagens de 
tornar amistosas as relações entre os patrões e operários, inspirando 
a estes ideias conservadoras pela posse de um pequeno capital, e 
interessando-os na empresa, de forma que todos se fiscalizam 
mutuamente, ativando os indolentes e evitando desperdícios.401  

 

Ainda que não se sirva do discurso habitual usado com os empregados, 

especialmente os do comércio, de que “o empregado de hoje é o patrão de amanhã”, 

provavelmente diante da grande diferença econômica e social entre o operário e o 

industrial, é este apelo que está subentendido: Viveiros de Castro serviu-se 

expressamente da palavra “capital”, e não de forma descuidada. 

Desejava demonstrar que a participação nos lucros poderia, se houvesse 

espírito conciliador, inverter a lógica da narrativa a que se opunha, que antagonizava 

capital e trabalho. Era possível colher operários comprometidos com os interesses da 

empresa, inclusive com o afinco e dedicação maiores no trabalho, se vissem a si 

mesmos como participantes da riqueza. Mesmo assim, entendia que esta prática 

demandava muitos cuidados. 

                                            
399 CASTRO, Augusto Olímpio Viveiros de. A questão social. Op. Cit. p. 56. 
400 Ibidem, p. 93 e ss. 
401  Ibidem, p. 110. 
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O mais importante, porém, era a fixação de um patamar mínimo de salário, 

defendida tanto pela Igreja Católica como pelos protestantes, como faz questão de 

frisar, incluindo-os também entre os que rechaçavam as propostas socialistas.402 O 

autor sabia que o catolicismo era preponderante na sociedade, e assim podia basear 

seu conservadorismo nesta religião sem receios de oposição. Mas aqui sabiamente 

escolheu demonstrar que suas propostas eram cristãs, antes que católicas.  

O salário mínimo era importante não apenas para a sobrevivência individual do 

operário, sua teorização não era individualista ao pensar no operariado. Embora 

importante o cuidado de si, era primordial “a propagação da espécie”, realização maior 

do casamento, que deveria ser provido pelo homem, para “seu desenvolvimento 

normal e razoável.”403 

Esta proposição merece cuidados, sob pena de que o anacronismo 

comprometa sua compreensão. O papel provedor do homem na família era defendido 

por quase todos os que lutavam pelos interesses dos trabalhadores, 

independentemente de suas visões ideológicas, ainda que com fundamentos 

diversos.  

Certamente os socialistas404 não desejavam com isso garantir a reprodução da 

mão de obra operária, como se pode imaginar nas assertivas de Viveiros de Castro, 

para quem o lar bem cuidado pelo amor da esposa garantiria que o homem 

permanecesse em família e desenvolvesse seus melhores afetos e valores, 

afastando-se dos lugares de ócio e vício.  

É difícil imaginar que o trabalho operário fosse desejado pelas mulheres ou por 

seus filhos pequenos, sujeitos a condições indesejáveis. A mulher pobre sempre 

trabalhou, sempre esteve presente entre a força produtiva, em todos os tempos 

históricos, e talvez o que se altere significativamente é o seu lugar com a 

industrialização.  

Em tempos ou lugares não industrializados, os espaços e atuações laborais 

eram diferenciados segundo o gênero e a idade, sendo a infância um tempo de 

                                            
402 CASTRO, Augusto Olímpio Viveiros de. A questão social. Op. Cit. p. 118. 
403 Ibidem, p. 120. 
404 Viveiros de Castro via a proposta de igualdade salarial entre homens e mulheres, defendida no 
Tratado de Versalhes e entre os operários nacionais como uma proposta hipócrita. “Mas esta ideia [...] 
não passa de uma manifestação da hipocrisia masculina, é um meio de obter sub-repticiamente que 
desapareça, ou, pelo menos, se torne insignificante, a concorrência feminina na luta pelo trabalho.” Op. 
Cit. p. 193.  
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aprendizado, mas que tendia a conservar as forças infantis, desenvolvendo-as no 

tempo, e habilitando-as de modo à reprodução do sistema produtivo. 

Com a industrialização, havia concorrência entre os entes familiares, o que 

redundava na redução salarial dos homens adultos e submetia mulheres e crianças a 

condições insalubres, perigosas e violentas. Ameaçava-se, assim, a reprodução do 

sistema, já que desapareciam as condições para que se desse.405 

Desde a segunda palestra o autor se posicionou defendendo a intervenção do 

Estado, por meio de legislação própria, para defesa do operário. E entendia 

necessária esta defesa por considerar inegável a situação de desigualdade entre 

patrão e empregado no ato contratual de locação do serviço. Não haveria, assim, 

liberdade contratual, já que o operário era coagido às condições impostas, não tendo 

escolha. A intervenção do Estado teria a finalidade de restabelecer o equilíbrio entre 

as partes.406 

O autor então defende a existência de contratos coletivos, adotados pela maior 

parte dos países industrializados, mediados por sindicatos, pelos quais os 

trabalhadores se fariam fortes na associação de interesses. Estes contratos também 

seriam mais específicos para as necessidades e peculiaridades dos trabalhos 

desenvolvidos em cada caso. 

Mas é preciso explicitar que o autor, ao referir-se aos sindicatos, pensava neles 

nos modelos associativos católicos, especialmente os italianos muito presentes no 

país já aos finais do século XIX, ou seja, suas ações como associações de defesa de 

interesses de categorias ou de empresas.  

Sindicatos regidos por ideologias socialistas ou anarquistas seriam formas de 

corrupção de trabalhadores a reivindicações indevidas e por meios indevidos. “Saibam 

                                            
405 “A regulamentação do trabalho das mulheres e das crianças é um dos mais graves problemas da 
Questão Social, porquanto afeta visceralmente a organização da família, e exerce considerável 
influência sobre o aumento da população, a robustez da raça, e a moralidade pública.” Op. Cit. p.189. 
“Tenho como líquido que o trabalho das mulheres, fora do lar, é antinatural, antissocial e antieconômico. 
[...] É geralmente reconhecido que a mulher nasceu exclusivamente para o lar; governar uma casa é a 
sua função normal.” Op. Cit. p. 202 [...] “Ela não pode viver bem senão nessa atmosfera de pudor, de 
dignidade e de respeito, que caracterizam os lares verdadeiramente cristãos.” Op. Cit. p. 204 O autor, 
como se vê, defendia expressamente o lugar da mulher na família, levando para a família operária o 
padrão de comportamento das classes médias e da elite em geral. No entanto, na sequência, ele 
reconhece que esta proposta seria impossível, pelo que era necessário regulamentar o trabalho, tanto 
de mulheres como de crianças, fixando as condições do trabalho, horários de trabalho, salários, 
obrigação de escolaridade para as crianças e licença maternidade para mães. 
406 CASTRO, Augusto Olímpio Viveiros de. A questão social. Op. Cit. p. 61 e ss. 
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todos os que ignoram, disse o padre Lacordaire, que entre o fraco e o forte, o pobre e 

o rico, o operário e o patrão, é a liberdade absoluta que oprime, e é a lei que liberta.”407  

A partir da quinta palestra, o autor dedicou-se a uma reflexão de cunho jurídico, 

partindo da celeuma sobre a constitucionalidade da intervenção estatal. Afastou 

primeiramente o argumento dos positivistas gaúchos, que entendiam incabível 

qualquer intervenção, salvo às necessárias para a proteção da moral e da 

conservação da espécie. 408 

Para isso, procurou demonstrar que não havia garantias constitucionais 

absolutas, sofrendo as restrições do interesse coletivo, o que se daria quando se 

arriscasse a ordem social ou prejudicassem os direitos alheios. Para ele, urgia acabar 

com a luta de classes, por meio de uma legislação conciliadora. 

Em seguida, Viveiros de Castro, ainda na seara constitucional, confrontou o 

que defendiam uma necessária reforma no texto maior que alterasse a distribuição 

das competências entre os entes federativos. 

Para isso, o autor afirmava que o contrato de trabalho ainda se manteria 

intocável, como antes previsto, cabendo ao legislador estabelecer regras gerais, da 

mesma maneira que estabeleceu para os demais contratos. E que as ações 

interventivas, que Barbosa afirmava só serem possíveis pelo exercício do poder de 

polícia, não eram de competência exclusiva dos Estados, sendo inerente à soberania 

nacional.409 

Além disso, Viveiros de Castro recorreu a acórdãos do STF, inclusive um de 

sua relatoria, que reconheciam a constitucionalidade da intervenção dos poderes 

públicos no regime de trabalho.410 Em suma, o autor, diante do mais famoso e 

reconhecido autor de então, exercitava uma argumentação cuidadosa bem como 

servia-se da autoridade do Tribunal Constitucional. 

Em sua última palestra, o autor claramente se propôs a pensar a questão social 

dentro da doutrina católica, retomando os ensinamentos da Igreja e inclusive 

exortando os pastores a relembrarem sua missão no resguardo do aprisco. Mas 

ressalvou com ênfase que  

A doutrina católica não se opõe ao uso moderado das riquezas: 
reconhece como perfeitamente lícito que cada um empregue 

                                            
407 CASTRO, Augusto Olímpio Viveiros de. A questão social. Op. Cit. p. 92. 
408 Ibidem, p. 173. 
409 Ibidem, p. 183. 
410 Ibidem, p. 185. 
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primeiramente os seus bens em satisfazer não só as despesas 
indispensáveis à sua manutenção e a da sua família, como também 
às suas despesas de representação, as que são estritamente 
necessárias a uma vida compatível com a respectiva situação social. 
411 

Há a necessidade de manutenção da ordem, das divisões sociais já 

estabelecidas, e as formas de vida deveriam estar de acordo com a situação social de 

cada indivíduo. Como bem delimitara a encíclica já fartamente mencionada, o 

problema que se colocava diante dos cristãos era o socialismo, que ameaçava a 

estrutura social como constituída, já que revolucionário. 

Era preciso impedir de toda maneira que as formas antigas de divisão social se 

rompessem, com ameaça inclusive para as crenças religiosas e para o lugar da Igreja 

no seio social. O mesmo pensamento orientou as inserções legais alemãs 

bismarckianas, ainda que houvesse a partilha da defesa cristã com os protestantes, 

provavelmente grandes articuladores do valor intrínseco do trabalho. 

O chamamento à ação, presente na encíclica, é minudado por Viveiros de 

Castro: é preciso impedir a infiltração das doutrinas criminosas, criando-se 

associações católicas de trabalhadores, com sedes próprias onde fossem oferecidas 

as condições do seu desenvolvimento moral, preferencialmente em regiões mais 

modestas, cujo custo imobiliário seja menor412 – e onde morariam os próprios 

trabalhadores, sob fiscalização cristã, em casas modestas mas higiênicas. 

Como se viu, tanto Viveiros de Castro como os demais juristas de sua época 

tenderam a uma interpretação em consonância com a visão conservadora de cuidado 

social, cuja finalidade máxima era evitar os danos da luta de classes. Defenderam a 

intervenção do Estado, contrariando a teoria liberal, pois viam que a economia só se 

sustentaria nos moldes sociais, culturais e mesmo políticos desejados se controlada 

a disfunção das lutas sociais.  

A voz dissonante de Evaristo de Moraes demonstra não sei heroísmo, já que 

suas ideias também estavam limitadas ao seu tempo e espaço, como se viu. Foram 

aqui postas para demonstrar as correntes de águas profundas que seguiam 

lentamente no subterrâneo das vidas. 

 

                                            
411 CASTRO, Augusto Olímpio Viveiros de. A questão social. Op. Cit. p. 267.  
412 Ibidem, p. 270 e ss. 
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4 CONCLUSÕES 

 

MELHORAR TODO O TEXTO 

A passagem do tempo é inexorável. Nela, o homem às vezes vai ao encontro 

de si mesmo ou perde-se no caminho, ficando à deriva em ondas que não reconhece 

mais. 

Neste movimento de mudanças, não há linearidades ou evoluções, e dele 

participam tanto os grandes homens da nação como os inominados, cujas existências 

parecem sofrer pouco os grandes momentos tormentosos que pareciam abalar os 

meios de comunicação.  

Na vida comezinha, os costumes e práticas são de longa permanência: ainda 

que movimentos de aparência revolucionária se interponham, ainda que guerras 

interfiram nas noções econômicas do mundo, mesmo que o capitalismo industrial 

produza outras relações sociais; a sedimentação deste substrato de transformação 

lenta se ressente e resiste. 

Deste modo, retomamos as preocupações que inspiraram esta investigação: o 

confronto entre as mudanças conjunturais afetando novas relações entre capital e 

trabalho no Brasil da Primeira República, requerendo intervenção do Estado como 

forma garantidora de bem-estar diante das formas oligárquicas e do idealizado 

liberalismo. 

Ao partirmos da construção histórica e teórica do que se denominou Welfare 

State, ou Estado de Bem-Estar Social, verificamos que há teorias diversas sobre os 

tipos históricos que ditaram as escolhas dos diversos países, pelo que entendemos 

por bem somar duas das mais importantes contribuições da Ciência Política na análise 

do modelo alemão: Esping-Andersen e Maurizio Ferrera. 

Ambos mantêm estreita concordância quanto ao modelo bismarckiano, tido por 

conservador, ocupacional, em que o capitalismo liberal encontrou resistência diante 

da repulsa perante a transformação da mão de obra remunerada em mercadoria. Viu-

se que, neste tipo ideal, o discurso predominante foi moralizante, desejoso de elevar 

o trabalho a atividade enobrecedora, voltada ao desenvolvimento da nação. A luta de 

classes é vista, dentro deste conservadorismo, como um dos piores males sociais, 

desestruturante dos valores morais, pois afasta e diferencia os que são irmanados 

pela fé cristã. 
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Dentro deste tipo ideal, os sistemas protetivos tenderam a respostas 

ocupacionais, ou seja, organizações separadas segundo a ocupação, ou 

diferenciações significativas, ainda que dentro de um sistema de gestão centralizada. 

Este sistema tendeu a preservar as diferenças sociais existentes, em sociedades em 

que tais diferenças estavam profundamente arraigadas nas mentalidades. A ascensão 

pressuporia um esforço hercúleo, que daria ao vencedor direitos às honras do 

pertencimento ao outro patamar.  

Estas conformações não foram impostas por líderes autoritários ou 

carismáticos, mas redundaram dos confrontos internos com as instituições 

preexistentes e as arenas de competição política, aqui marcadas pela persistência do 

clientelismo e competição entre diversos blocos de poder.  

Este modelo foi sopesado com as análises de Michael Stolleis e François 

Ewald, que se propuseram a incluir o Direito como frente de interação e concorrência 

neste entrechoque de estruturas e conjunturas.  

Com eles foi possível compreender que o conservadorismo predominante 

resistiu em alto grau em face de sistemas prévios baseados no mesmo clientelismo e 

relações de dependência formadas desde os séculos anteriores, condicionando em 

boa medida as fórmulas legais de atendimento aos anseios laborais por garantias 

legais. 

No olhar lançado para a Primeira República, seus expoentes políticos e sociais, 

e os dilemas político-econômicos que nortearam as infindáveis discussões sobre o 

cabimento da intervenção do Estado nas relações de trabalho, viu-se que o liberalismo 

e o laissez-faire, ainda que inicialmente defendidos como realidades possíveis, foram 

se desgastando pelo passar do tempo. 

Este desgaste, como visto, era previsível. A escolha por tais modelos, na última 

década do século XIX, era a escolha por um modelo que já apresentava suas falhas 

e incompatibilidades. Resta apenas perscrutar sobre a intencionalidade dos seus 

artífices, no sentido de criar uma aparência que mascarasse as práticas diárias presas 

aos mesmos modos de sempre. 

O liberalismo não resistiu às necessidades interventivas nas mais diversas 

áreas econômicas, sempre com a justificativa de manter a liberdade econômica dos 

donos do capital. Apenas aos trabalhadores não vinha o Estado auxiliar, sob o 

argumento da liberdade contratual garantida pela Constituição. 
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A Constituição, quase uma entidade etérea, recebia as responsabilidades pela 

inação dos poderes públicos diante das misérias vividas pelos operários, ao mesmo 

tempo em que se gastavam horas infindáveis na Câmara, nos jornais, nos livros, 

afirmando sempre o mesmo: a impossibilidade de criação de leis de cunho social 

válidas para todos os Estados. 

Ao mesmo tempo em que estas discussões inférteis prosseguiam, as 

conjunturas se alteravam ainda mais profundamente, com a organização de 

associações e sindicatos operários, que se serviam de greves para reivindicar, e se 

organizavam para suprir suas necessidades em momentos de infortúnio. 

Passava o tempo, e as indústrias igualmente se incrementavam, percebendo 

as necessidades do mercado interno, desnecessariamente dependente das 

importações de todos os gêneros, e particularmente incapazes de seguirem 

importando tudo, na medida em que novos grupos sociais urbanos cresciam. Era o 

capitalismo industrial que se formava, com as novas necessidades de sua mão de 

obra. 

E viria a Guerra, modificando significativamente as relações internacionais, as 

importações e exportações. Se já se experimentava o aumento industrial, a Guerra 

deu às indústrias e a agricultura outras oportunidades nos mercados internacionais, 

centrados internamente na máquina de combate. 

Durante a Guerra, as ideias socialistas que trafegavam com razoável liberdade 

no país, explodiram em um Revolução inesperada na Rússia, provocando receios 

generalizados nos demais países ocidentais, ao mesmo tempo em que abastecia os 

motores socialistas e revolucionários de todas as partes. Novamente, transformavam-

se as conjunturas enquanto os mais pusilânimes insistiam em movimentar os alicerces 

antigos. 

A partir de 1917, estas diversas conjunturas nacionais e estrangeiras se 

interligariam, e confrontariam os poderes, as formas de vida, os moldes jurídicos, 

obrigando as forças conservadoras inamovíveis a acordarem do sono encantado e 

retomarem o controle dos processos sociais. 

As condições encontradas na Alemanha de Bismarck nos anos de 1880 

parecem muito diversas daquelas vivenciadas quase quarenta anos depois, no Brasil. 

E realmente eram, na superfície aparente: se lá havia um imperador e um Chanceler 

autoritário guiando o sistema de proteção social, enquanto aqui o sistema de poder 

resistia descentralizado, em ambos os países havia o mesmo interesse: impedir a 
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propagação dos ideais revolucionários, preservando as estruturas conservadoras e os 

lugares de cada grupo social. 

Para isso, era preciso não negar as formas prévias existentes. Se no Brasil não 

era possível falar em guildas e corporações de ofício, desde o começo da imigração 

haviam sido incentivadas e formadas associações categoriais operárias ou nacionais, 

nas quais era possível encontrar amparo diante nos momentos de necessidade. 

Nestes mesmos lugares, cultivava-se a cultura, a fé cristã, e eram controlados os 

comportamentos, em atividades de lazer respeitáveis e moralmente admissíveis. 

Assim, o surgimento no país da Lei Eloy Chaves, de Caixas de Aposentadorias 

e Pensões, que se estenderia paulatinamente para diversas empresas ou categorias, 

demarcaria com precisão esta tendência ao pertencimento corporativo e a 

solidariedade ocupacional.   

O conservadorismo nacional entendera que era necessário guiar com pulso 

firme o processo de inclusão cidadã dos trabalhadores, a que tinham se negado 

quando da abolição. Se naquele momento histórico fora fácil ignorar os milhares de 

brasileiros saídos da escravidão com os sonhos de branqueamento e modernização, 

todas as mudanças das últimas décadas impulsionavam a ação sob pena de perdas 

incalculáveis para o status quo. 

Naquele momento, não se tratava mais de homens talhados por séculos de 

subserviência violenta, que os fizera aceitar suas condições como fatos da vida. Eram 

trabalhadores em novas atividades, influenciados por outras culturas, letrados e 

organizados. Vivendo nas grandes cidades, também tinham acesso as novidades de 

bem-estar, e não estavam presos aos vínculos de compadrio, tão comuns no campo. 

Era imprescindível resgatar os valores perdidos, apelar para o que ainda 

poderia compatibilizar estes mundos em choque: resgatar os valores familiares, o 

papel imprescindível da esposa no lar, era preciso reconhecer ao homem seu papel 

de provedor, concedendo-lhe melhores condições salariais. Estava ameaçado o modo 

de vida desejado então. 

Neste esforço conservador envolveram-se, como visto, representantes os mais 

diversos da sociedade brasileira. A Igreja é chamada a atuar como intermediária, 

esforçando-se por retomar sua relevância junto aos mais pobres, demonstrando 

interesse por suas mazelas, realizando festas, quermesses, assistindo aos 

desvalidos, organizando creches e instituições de amparo. 
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Os donos do capital são exortados a diminuírem seu afã pelo lucro excessivo, 

reconhecendo as necessidades de seus trabalhadores, ao invés de se servirem deles 

como máquinas não renováveis substituíveis em todo tempo. Apregoa-se a 

importância do contentamento do operário como meio de aumento da produtividade 

mais eficiente que a exploração exauriente de todas as forças. 

Parte dos próprios empresários, envolvidos com os interesses conservadores, 

requerem a intervenção do Estado na matéria, por meio de legislação específica, 

ainda que todos os atores envolvidos – menos os trabalhadores – cuidem de conceder 

direitos com muita parcimônia e lentidão. 

Os argumentos jurídicos remanescentes, referentes aos vetos constitucionais 

à legislação social federal ruíram antes da alteração constitucional que finalmente deu 

poderes para estas medidas. Se observarmos, as leis que inauguram a ação na esfera 

social brasileira e estabelecem os moldes interventivos do Estado foram anteriores à 

Emenda Constitucional de 1926, resultado das pressões impostas pelos próprios 

trabalhadores, nem sempre muito organizados, mas igualmente fruto do 

reconhecimento conservador da necessidade de controle sobre as mudanças sociais 

do país. 

Assim, ainda que o período Vargas, iniciado em 1930 com a regulamentação 

de diversos direitos trabalhistas, seja marcante para a história do direito social 

brasileiro, não é possível afirmar que o arcabouço legal então formado tenha sido 

responsável por moldar o sistema de bem-estar social nacional. Este, como 

demonstrado, fora gestado lentamente, fruto de embates mais profundos, nem sempre 

conscientes, dos quais emergiriam reorganizadas as estruturas conservadoras que 

definem nosso país. 
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