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PR E F Á C I O  À  S E G U N D A  E D I Ç Ã O 

 
Este livro chega à sua segunda edição depois de quase uma década. 

Esgotado há muitos anos, pode finalmente atender à demanda das centenas de 
pessoas que me a cobraram. A dificuldade de encontrar no Brasil uma casa que 
se dispusesse a dar novamente a público suas quase quinhentas páginas levou-me 
a optar por esta edição autoral, revista e ampliada. 

Até me decidir a republicar o livro, eu jamais voltara a ele, jamais o relera. 
Mesmo nos seminários e conferências para os quais fui convidado em anos 
recentes, incluindo o organizado por Leonardo Castro e Alberto Najar na Fiocruz, 
e o organizado por José Sergio Leite Lopes no Colégio Brasileiro de Altos 
Estudos, ambos em 20171, apresentei de memória os argumentos centrais do 
trabalho. Confesso que a perspectiva de reler o texto me enchia de angústia. A 
pesquisa de que ele resulta me tomou quatro anos de intenso trabalho, que incluiu 
um período sabático em Paris para finalizá-lo, e depois de seu lançamento a 
literatura sobre os temas analisados se multiplicou e se diversificou de tal modo 
que me parecia impensável atualizar a análise. Seria preciso reescrever tudo, eu 
imaginava, e os outros projetos que se sucederam (escrevi cinco outros livros 
desde então, além de quase 30 artigos) impediriam que eu me dedicasse à tarefa 
com a responsabilidade que ela exige. 

Contudo, quando finalmente sentei para reler o texto para esta edição, fui 
surpreendido por sua atualidade. Encontrei nos capítulos da primeira parte, de 
sociologia histórica, argumentos dotados de incontestável coerência interna e 
sólido embasamento na historiografia disponível então. Nada do que li 
posteriormente sobre escravidão ou sobre a Primeira República, menos ainda 

                                                 
1  O evento da Fiocruz se chamou “A Construção da Sociedade do Trabalho no Brasil: 

revisitando um clássico contemporâneo das ciências sociais brasileiras”, e tive a honra de 
ser comentado por José Sergio Leite Lopes. O do CBAE chamou-se “Um retorno a ‘A 
construção da sociedade do trabalho no Brasil’”, e fui honrado com os comentários de 
Alexandre Fortes. 
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sobre a Era Vargas2, me obrigaria a rever as ideias centrais ali sustentadas. Como, 
porém, ampliei a investigação sobre o período 1945-1964 e o papel do trabalho 
organizado nele, decidi rever o capítulo IV, acrescentando nova seção que tornou 
mais claro o argumento sobre a utopia dos direitos do trabalho. E acrescentei 
novo capítulo, explicitando o que ficara apenas aludido no capítulo IV, isto é, o 
fato de que os trabalhadores e suas organizações foram centrais ao processo de 
consolidação do Estado como ordem jurídica com validade real, pois a 
efetividade da legislação social e trabalhista legada por Vargas foi fruto da luta 
sindical e política do trabalho organizado. Escrito originalmente em 2010 como 
espécie de prólogo ao segundo volume do argumento aqui defendido, que eu 
tencionava escrever em seguida, o texto também foi revisto e ampliado, e espero 
que supra lacunas que alguns críticos da edição original apontaram em resenhas 
e debates ao longo dos anos. 

Não levei adiante eu mesmo a empreitada de escrever novo volume sobre 
o movimento sindical na “República de 1946”, responsável pela consolidação da 
utopia varguista aqui longamente analisada. Mas situo as teses de doutorado de 
Tomás Coelho Garcia, de 2016, e Alexander Couto Englander, de 2018, por mim 
orientadas, como parte do esforço coletivo do Núcleo de Pesquisas e Estudos do 
Trabalho (NUPET), que coordeno no IESP-UERJ juntamente com Julián Gindin, 
de compreender os mecanismos de inclusão dos trabalhadores na sociabilidade 
capitalista desigual, sendo, por isso, complementos necessários aos argumentos 
ora trazidos novamente a lume. Argumentos e evidências apenas aludidos no 
novo capítulo V são, nas teses mencionadas, longamente escrutinados e, no caso 
da tese de Tomás, fortemente embasados empiricamente, numa vigorosa e 
criativa sociologia histórica, digna do nome. 

Além do novo capítulo e da seção adicional do capítulo IV, revi o texto 
para além de mera correção de imprecisões. Com mais intensidade na primeira 
parte da obra, muitas e extensas notas de rodapé foram incorporadas ao texto 
principal, dando mais fluidez à leitura e conferindo devida importância a 
evidências que quase nunca eram apenas ilustrativas ou alusivas, sendo de fato 
complementos das teses defendidas. Procurei sanar uma ou outra deficiência dos 
argumentos, sem mexer em sua estrutura principal, em favor de maior clareza ou 

                                                 
2  No livro que escrevi sobre classes médias e política no Brasil ampliei bastante a literatura 

e os dados primários consultados sobre os anos 1930-1964, confirmando as conclusões 
gerais do trabalho. 
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em face de novas evidências, quando foi o caso. Além disso, acrescentei novas 
notas quando literatura mais recente me obrigou a dialogar com o que apresentei 
em 2010.  

Revi, também, todos os links de internet, já que muitos já não existiam ou 
não estavam ativos. Surpreendi-me, aliás, com a efemeridade dos links de acesso 
aos acervos em linha, mesmo de instituições consolidadas como a Organização 
Internacional do Trabalho, o Parlamento brasileiro, o IBGE e as muitas agências 
estatais pesquisadas. Em alguns casos fui obrigado a refazer os passos da 
pesquisa original para chegar ao novo caminho de acesso a dados, textos e 
informações. Com uma única exceção, todos os links foram atualizados com 
êxito. 

A segunda parte também foi revista e ampliada. Atualizei todos os dados e 
estatísticas utilizados, o que em alguns casos levou a correções inesperadas, tendo 
em vista mudanças de metodologia ou novas informações oferecidas pelas fontes 
originais (caso, por exemplo, das estatísticas sobre PIB, frequentemente revistas 
pelo IBGE). Ademais, a análise do capítulo VI terminava em 2000, no caso das 
transições da escola para o trabalho cuja fonte de dados eram os censos 
demográficos, e em 2005 no caso da inserção de classe dos jovens de 18 a 25 
anos, cuja fonte eram as Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílio (PNAD). 
Incluí o Censo de 2010 no primeiro caso e a PNAD 2015 no segundo, atualizando 
as informações, introduzindo novos gráficos e tabelas, revendo os originais e 
qualificando um pouco mais a análise anterior. Contudo, as novas evidências não 
fizeram senão referendar os achados originais, quase sempre confirmando 
hipóteses formuladas na edição de 2010 sobre possíveis desdobramentos futuros 
da inserção de classe dos mais jovens. O leitor talvez se surpreenda com a 
constatação de que as intensas mudanças nos mercados de trabalho e na economia 
brasileira ocorridas entre 2003 e 2014 não afetaram em nada os movimentos 
estruturais detectados na longa duração. Constatei aliviado que minhas 
conclusões originais se mantiveram intactas. 

Ainda assim, fiquei tentado a escrever nova conclusão, discorrendo sobre 
o caráter da subalternidade das maiorias e a natureza da dominação social, 
política e econômica em nosso país, decorrente dos mecanismos estruturais e 
inerciais de reprodução das desigualdades que identifiquei. Principalmente, 
caberia um comentário mais extenso sobre a relação entre os processos estruturais 
aqui escrutinados e a dinâmica de nossa frágil democracia. Isso, porém, 
aumentaria muito o número de páginas desta edição, a ponto de torná-la pouco 
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atraente para o leitor. Nos trabalhos que se sucederam à edição original analisei 
várias das conjunturas críticas que, aqui, se encontram no pano de fundo da 
análise, sendo aludidas em notas de rodapé. Mas estudo de maior fôlego sobre o 
fracasso da utopia varguista, expresso na derrocada da experiência de governo 
liderada pelo Partido dos Trabalhadores, terá que esperar conjuntura mais 
favorável à análise desapaixonada. 

 

 

 
 
 
 

AG R A D E C I M E N T O S  

 
Em algum momento no ano de 2003, quando preparava estudo sobre 

percepções da desigualdade no Brasil, no âmbito de projeto de pesquisa 
coordenado por Carlos Hasenbalg no antigo IUPERJ1, recebi de Wanderley 
Guilherme dos Santos um pequeno artigo de 16 páginas em espaço 2, que ele 
apresentara no painel “Repensando o Brasil: nosso legado histórico e o futuro do 
País”, no âmbito do XII Fórum Nacional realizado entre 15 e 18 de maio de 
2000. O artigo, com o enigmático título de “Hobbes exausto”, discutia a relação 
entre crescimento econômico e reprodução da desigualdade2. É-me difícil 
dimensionar a importância desse pequeno, mas poderoso texto para o argumento 
geral deste livro. Para completar, Wanderley leu vários pedaços do edifício ainda 
em construção, e distinguiu-me com rico diálogo sobre a República Velha, 
esclarecedor de pontos obscuros de meu próprio argumento. É por sua 
generosidade intelectual e sua criativa e vigorosa interpretação sobre o Brasil que 
lhe dedico este trabalho. 

Várias outras pessoas contribuíram para que a empreitada algo ambiciosa 
a que me propus chegasse a termo, se bem sucedido ou não o leitor julgará. O 
plano geral do trabalho, como sugeri, foi delineado em 2003, mas sua execução 
foi obstada por outros projeto e publicações, e somente em 2006 pude retomar 
sua tessitura, agora no âmbito do Instituto do Milênio “A Dimensão Social das 
Desigualdades”, financiado pelo CNPq e coordenado, no antigo IUPERJ, por 
Nelson do Valle Silva e Carlos Antônio Costa Ribeiro. O Instituto acolheu e deu 
maior envergadura à proposta original, e o que se segue deve ser enquadrado 
como um de seus muitos resultados substantivos. 

                                                 
1  Refiro-me ao Instituto Virtual “O Estado Social da Nação”, financiado pela Faperj entre 

2002 e 2004. 
2  O texto, bastante modificado e ampliado, compôs um dos capítulos da Parte II de seu livro 

seminal publicado em 2006, Horizonte do Desejo: Instabilidade, Fracasso Coletivo e 
Inércia Social, Rio de Janeiro, FGV. 
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Versão bastante preliminar das ideias defendidas na introdução e no último 
capítulo foi exposta em um seminário na Bristol Business School, University of 
West of England em 2003, onde estive a convite de Kate Purcell. Ela, Andy 
Danford e Paul Stewart fizeram comentários importantes, que ajudaram a limpar 
o argumento. Agradeço, ainda, os comentários de Carlos Hasenbalg, José 
Maurício Domingues, Luiz Antônio Machado da Silva, Nelson do Valle Silva, 
Carlos Antônio Costa Ribeiro, Diana Lima e Cesar Guimarães, que leram versões 
preliminares de alguns capítulos. Recebi sugestões de leitura de Manuela Boatca 
e comentários sobre um ou outro aspecto do argumento. Frédéric Vandenberghe, 
Fabiano Santos, Renato Boschi e Maria Regina Soares de Lima ouviram meus 
lamentos, sandices interpretativas e, por vezes, sugeriram bibliografia sobre 
temas espinhosos. Algumas poucas conversas informais com Bernard Lahire 
reforçaram meus cuidados na construção de argumentos causais em ciências 
sociais. Com José Ricardo Ramalho troquei muitas ideias de maneira informal 
em nossos encontros em seminários, bancas de tese, no Comitê de Sociologia da 
CAPES ou em torno de uma boa mesa de comida. Manolo Florentino, com um 
comentário rápido sobre versão preliminar do capítulo I, deu-me, 
inadvertidamente, segurança para prosseguir no diálogo com a pujante 
historiografia brasileira. Esta mesma versão preliminar foi apresentada numa 
reunião do Grupo de Trabalho “Trabajo, Empleo, Calificaciones Profesionales, 
Relaciones de Trabajo e Identidades Laborales” do Conselho Latino-Americano 
de Ciências Sociais (CLACSO), realizada em Buenos Aires em 2008, e recebi 
comentários importantes de Enrique de La Garza, Julio Cesar Neffa e, muito 
especialmente, Héctor Palomino, com quem compartilhei, vez por outra via 
Skype ou nos bares de Buenos Aires, inquietações e angústias interpretativas 
sobre a América Latina. Pareceristas anônimos da revista Dados também 
merecem meu reconhecimento pelos comentários a versão (bastante reduzida) do 
mesmo capítulo, ali publicada. O agradecimento é extensivo a Charles Pessanha, 
então rigoroso editor dessa importante revista, hoje patrimônio da comunidade 
científica de ciências sociais. 

As ideias expostas na Primeira Parte foram gestadas ao longo de quatro 
cursos ministrados no antigo IUPERJ entre 2005 e 2009, sobre transição para o 
trabalho livre, formação de classe, sindicalismo e sociabilidade capitalista no 
Brasil. Aos mais de 50 mestrandos e doutorandos que me honraram com sua 
dedicação e debates por vezes acalorados, meus sinceros agradecimentos. 
Agradeço também a Betina Fresneda e Ludmila Ribeiro pela geração das tabelas 
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de transição da escola para o trabalho a partir dos microdados dos censos 
demográficos de 1970 a 2000, utilizadas no capítulo VI. Parte dos argumentos 
apresentados nesse mesmo capítulo vieram a público pela primeira vez num 
seminário no Observatoire Sociologique du Changement, da Sciences-Po em 
Paris, onde permaneci por um mês em 2007 e outra vez em 2008, a convite de 
Edmond Préteceille e Alain Chenu. Foram de especial interesse os comentários 
de Edmond Préteceille, Nicolas Herpin, Licia Valladares e Louis Chauvel. 
Versão mais larga foi apresentada no encontro anual da ANPOCS em 2008, em 
grupo coordenado por Celi Scalon e Luis Inácio Gaiger; e em seminário do 
Instituto do Milênio “A Dimensão Social das Desigualdades”. Agradeço 
especialmente os comentários de Carlos Antônio C. Ribeiro, Nelson do Valle 
Silva, Nadya Guimarães e Livio Sansone. 

Beatriz Garrido, Solange Carvalho e Simone Sampaio, da biblioteca do 
antigo IUPERJ, foram generosas em não cobrar a devolução da montanha de 
livros que se acumulou em minha sala ao longo de 2008 e 2009. E não mediram 
esforços para conseguir-me o exemplar mais improvável da bibliografia algo rara 
que fui obrigado, por vezes, a manipular. A esse propósito, vida longa ao Portal 
de Periódicos da CAPES, que facultou à comunidade científica brasileira acesso 
gratuito ao melhor da produção internacional. O Portal ainda apresenta carências 
graves para as Humanidades, mas a pesquisa está, hoje, mais fácil e, sobretudo, 
mais barata. Vida longa também à Estante Virtual, sebo virtual onde encontrei 
preciosidades que me chegaram sempre com presteza.  

Não posso deixar de agradecer ao pessoal de apoio do antigo IUPERJ, da 
rigorosa e ágil gestão administrativa de Edson Luis ao competente 
“desembaraçador” do cotidiano Silvinho, além do carinho de Florita, Luíza, 
Caroline e Lia. Todos eles tornaram nossas vidas, naqueles tempos, muito mais 
fáceis, e este livro é também uma retribuição a sua generosidade.  

No atual IESP-UERJ contei sempre com o apoio e o carinho de Alessandra 
Moreira Fonseca, que me fez chegar em Paris os bancos de dados que não levei 
comigo, pois não tinha, originalmente, intenção de rever tão intensamente o livro. 
Carlos Henrique Galvão Biscardi, ao scanear trechos de livros que utilizei como 
referência, permitiu a atualização e checagem de citações, pelo que lhe sou muito 
grato. E tenho no Núcleo de Pesquisas e Estudos do Trabalho (NUPET) um 
ambiente de solidariedade acadêmica, intercâmbio intelectual e amizade, que me 
estimula a alçar voos mais ousados, sem descuidar jamais do rigor científico. 
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Agradeço ainda à CAPES, à Faperj, ao CNPq, à Finep, ao CNRS e ao 
British Council pelos recursos de pesquisa e bolsas de estágio no exterior, que 
viabilizaram as várias fases de meus projetos de pesquisa e de cooperação 
internacional ao longo dos anos, algumas aqui materializadas.  

Esta segunda edição em particular se beneficiou da bolsa de Pesquisador 
Visitante Sênior do CNPq, que me garantiu, no Observatoire Sociologique du 
Changement da Sciences Po, a tranquilidade e o conforto institucional para rever 
o texto e preparar os originais para publicação, para além das obrigações 
originalmente previstas no projeto que me levou a Paris por seis meses no 
segundo semestre de 2018. Sou muito grato a Marco Oberti pela calorosa 
acolhida. 

A infinidade de pessoas e instituições que dão respaldo a uma empreitada 
como esta recomenda humildade. Nossas ideias são nossas num sentido muito 
parcial. De muitas maneiras importantes, sinto que não fiz mais do que revolver 
o caldeirão de rico e multifacetado ideário coletivo, aqui temperado de certa 
maneira que lhe terá, talvez, acrescentado novas cores e sabores, oxalá relevantes. 
As pessoas a quem aqui agradeço talvez se reconheçam em partes do texto, e 
procurei creditá-las sempre que possível. Espero ter correspondido a suas 
expectativas, e incorporado comentários e sugestões com parcimônia suficiente 
para não comprometê-las. 

 

 
 
 
 

AP R E S E N T A Ç Ã O  

 
A desigualdade social, em suas múltiplas dimensões, é uma das condições 

estruturantes da sociabilidade brasileira, talvez a mais importante delas. 
Indivíduos, grupos e classes sociais encontram-se dispostos em um espaço social 
de posições vazado por disparidades profundas de oportunidades de vida, isto é, 
de determinantes ex ante das chances de acesso a renda, bens, serviços, status 
social e recursos de poder, chances cujos parâmetros mais gerais se constroem 
antes mesmo do nascimento, no curso das histórias de vida das famílias e das 
classes sociais. A disparidade manifesta-se também ex post, de várias maneiras: 
(i) na distribuição efetiva dos frutos do trabalho social, seja ela feita pelo mercado 
ou pelo Estado; (ii) na distribuição das recompensas estatutárias, não importa se 
negociadas no cotidiano das relações sociais ou se transferidas pela tradição ou 
por herança, mecanismos relativamente anônimos e automáticos de perpetuação 
do status quo ante; (iii) na alocação social dos recursos de poder e das 
possibilidades reais que indivíduos, famílias, grupos e classes sociais têm de 
mudar para melhor sua posição; (iv) no acesso aos direitos civis, políticos e 
sociais. 

Formulado dessa maneira, o problema não parece apresentar novidade ou 
interesse. Na ordem capitalista, a desigualdade, nos dois sentidos mencionados, 
é condição mesma de existência e funcionamento das estruturas sociais de 
produção, distribuição e consumo, e isso tanto para os apologistas (como Smith, 
Spencer ou Hayek) quanto para os críticos (como Marx ou Weber) do 
capitalismo. Se a escassez é a mãe da teoria econômica na tradição neoclássica, 
a desigualdade é a fonte do progresso e do crescimento, ao gerar pressões por 
aumentos de produtividade decorrentes da demanda geral por bem-estar. Para o 
marxismo, a desigualdade na distribuição dos recursos é uma necessidade 
intrínseca ao sistema, sobretudo a distribuição da propriedade dos meios de 
produção, que torna os operários escravos da necessidade e os obriga a vender 
sua força de trabalho no mercado, abrindo as portas para a dominação e a 
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exploração de classe. A sociedade capitalista, pois, é estruturalmente desigual, e 
o que se vê no Brasil não seria diferente do que ocorre em toda parte. 

O que confere densidade analítica aos estudos sobre a desigualdade no 
Brasil parece ser a oração subordinada que encerra a primeira frase deste estudo, 
“talvez a mais importante delas”. Esses estudos parecem pressupor, quase sempre 
implicitamente, que entre nós esse fenômeno universal do capitalismo é 
qualitativamente diverso, e para tanto se oferece, amiúde, argumento de 
quantidade: somos um, senão o país de maior desigualdade entre ricos e pobres, 
tal como medido pela distribuição de renda. O que nos distingue é a magnitude 
das desigualdades, o que as torna objeto, por assim dizer, natural de investigação, 
um objeto que não precisa de justificação ou sobre o qual não caberia a pergunta: 
por que estudar desigualdades sociais? Não são elas, talvez, a mais importante 
das forças estruturantes de nossa sociabilidade? 

Estou inclinado a concordar com os que respondem sim a essa pergunta, 
pois, com Hegel e sua Lógica, considero incontroverso que variações 
quantitativas tornam-se qualitativas a partir de determinado ponto. Contudo, e 
outra vez em nome da qualidade das interpretações sobre o fenômeno, a resposta 
à pergunta “por que estudar a desigualdade” precisa ir além daquela coextensiva 
à medida da desigualdade, que devolve: “por ser a sociedade brasileira a mais 
desigual do mundo”. Este estudo se pretende uma pequena contribuição na 
direção de respostas menos diretas, ou menos triviais, ao problema de fundo do 
estudo das desigualdades em nosso país. 

Para dizer desde logo, o que interessa não é apenas constatar nossa posição 
no ordenamento mundial das desigualdades, desvendar suas características 
marcantes e estabelecer nossas especificidades em comparação com outros 
países. É claro que essa espécie de topografia do objeto de investigação tem seu 
interesse, mas é preciso ir além. De um ponto de visto prático, importa, também, 
perguntar pelas razões, ou os mecanismos que levam à persistência dos vários 
padrões de desigualdade, resistentes a políticas públicas de toda ordem 
desenhadas em momentos de governo democrático ou autoritário ao longo da 
história do país. E, de um ponto de vista estritamente sociológico, importa 
investigar as conexões entre a referida persistência e o problema da ordem ou, 
mais propriamente, dos mecanismos de vertebração da sociedade brasileira.  

A questão central a responder aqui resulta de pressuposição algo singela: o 
capitalismo legitimou-se, no mundo ocidental, por sua capacidade redistributiva, 
mediada pelo Estado de Bem Estar. O aspecto central não foi a redução da 
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desigualdade de acesso à riqueza, mas sim a redução da desigualdade de 
oportunidades, por meio da ampliação do acesso à educação, à saúde, à moradia 
e, principalmente, pela redução persistente da pobreza, que capacitou as pessoas 
ao acesso aos demais recursos sociais. A desigualdade social permaneceu, mas 
em patamares aceitáveis tendo em vista as expectativas de acesso de todos ao 
bem estar civilizatório. Tudo isso se deu em ambiente altamente contestado e 
turbulento (variando segundo os países), com os trabalhadores organizados 
assumindo papel protagonista nos arranjos políticos redistributivos. Ora, o Brasil 
viveu seu tempo, e também construiu seu Estado de Bem Estar, que, aqui como 
acolá, é um Estado redistributivo. Mas essa redistribuição jamais se 
universalizou, e não foi capaz de reduzir a pobreza a patamares socialmente 
aceitáveis, ao menos até esta data. O portento da pobreza e a enormidade da 
desigualdade social fariam esperar um país turbulento, sacudido por movimentos 
violentos ou mesmo tentativas de revolução social por parte dos excluídos da 
apropriação da riqueza. Mas isso não se deu, ou melhor, a violência organizada, 
coletiva, visando a influir nos rumos das políticas públicas ou tomar o poder de 
Estado, esteve sempre circunscrita a pequenos grupos em momentos específicos 
da história. Não foi suficiente, como nos países centrais, para estruturar a forma 
e o conteúdo do Estado de Bem Estar de modo a torná-lo permeável, de forma 
permanente, às demandas redistributivas. Pretendo mostrar, aqui, que isto se deu 
pela combinação de um conjunto de eventos cruciais: o padrão de incorporação 
dos trabalhadores na ordem capitalista no final do século XIX e início do XX, 
que deixou heranças profundas na sociabilidade capitalista posterior; a estrutural 
fragilidade do Estado, sempre às voltas com seus próprios déficits e sua 
incapacidade de enraizamento no vasto território nacional; a persistente violência 
estatal contra o trabalho organizado, muito superior à ameaça que este 
eventualmente representou ao longo da história; a diminuta participação do 
operariado industrial na estrutura social e a enorme fragmentação das formas 
desorganizadas de obtenção de meios de vida no mundo urbano, fora do mundo 
do trabalho formal; o baixo patamar da riqueza social produzida; e o padrão de 
incorporação dos trabalhadores no mercado de trabalho urbano a partir da década 
de 1940, resultante da abdicação, pelo Estado, da tarefa de regular o mundo 
agrário, com isso transformando as cidades em polo irresistível de atração para 
os trabalhadores pobres do campo, que migraram na esperança de melhoria de 
vida. Tudo isso gerou uma sociedade muito fluida, mas ao mesmo tempo dotada 
de apreciável inércia de seus elementos estruturantes primordiais, responsável 
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pela transmissão da pobreza e das desigualdades de uma a outra geração, porém 
em condições tais que alimentaram nos trabalhadores a expectativa de inclusão 
no mundo regulado dos direitos sociais e do trabalho, expectativa que, cumprida 
vez por outra ao longo da vida de quase todos, transformou-se num dos principais 
elementos de legitimação da ordem desigual, e de reprodução das desigualdades. 

O estudo divide-se em duas partes. Na primeira interpreto o processo de 
construção da sociabilidade capitalista no Brasil, para o que mobilizo 
seletivamente a vasta literatura historiográfica que se vem produzindo no país 
nos últimos 20 ou 30 anos e que renovou de forma importante o conhecimento 
sobre o Império e a Primeira República. Lanço mão, aqui e ali, de material 
primário para corroborar ou questionar alguns achados dessa mesma 
historiografia. Depois de, logo na Introdução a esta parte, definir o que entenderei 
por sociabilidade capitalista, sugiro que a escravidão deixou nela marcas muito 
mais profundas do que o conhecimento acumulado sobre o tema está disposto a 
aceitar. Não apenas a sociabilidade capitalista moldou-se pela a inércia da ordem 
escravista, como o próprio Estado capitalista construído no IV século brasileiro 
estruturou-se pela e para sustentar a escravidão, transferindo muito de sua 
dinâmica (e inércia institucional) de uma geração a outra, dificultando e 
retardando a problematização da questão social como relevante para a 
sustentabilidade da ordem. Getúlio Vargas, nesse sentido, representará 
importante ruptura com a dinâmica herdada da escravidão, ao renovar as 
estruturas do Estado capitalista para incorporar aquela questão em seu próprio 
âmago, ainda que de forma subordinada e autoritária. Mas sustento que, ao não 
equacionar as relações de trabalho no campo, ao tempo em que instituía promessa 
de proteção social e trabalhista nas cidades, gerou um campo gravitacional 
urbano que atrairia muito mais gente do que o mercado de trabalho capitalista em 
constituição foi capaz de incorporar, com isso acumulando nas cidades uma 
massa de pessoas que apenas com muita dificuldade, minoritariamente, e depois 
de gerações, foi capaz de deixar o ambiente da pobreza. Sugiro que a lentidão 
desse processo explica boa parte da persistência da desigualdade entre nós. 

Na segunda parte analiso o processo estrutural de construção da sociedade 
do trabalho no país a partir de 1940. Utilizo “sociedade do trabalho” em lugar de 
“sociedade salarial”, de Robert Castel (1998), porque no Brasil o assalariamento 
protegido pelo Estado jamais se generalizou, como na França e em boa parte do 
mundo ocidental por ele analisado. Contudo, qualificar o capitalismo como 
“sociedade do trabalho” chama a atenção para a real força produtiva da riqueza 
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social, o trabalho, ainda que o capital seja seu principal elemento estruturante, 
sendo o embate entre essas duas dimensões o motor da transformação social. 
Elegi como porta de entrada nas dinâmicas estruturais de inércia e de mudança 
social a transição da escola para o trabalho, tomada como momento privilegiado 
da construção de anseios, projetos e ambições individuais e coletivas numa 
sociedade capitalista embalada por promessas de igualdade, liberdade e 
realização pessoal. O padrão de transição ali construído deve ser interpretado 
como uma das muitas faces materiais da ordem institucional fundada por Vargas. 
Em seguida apresento dois casos de trajetórias sociais ascendentes, exemplares, 
mas não necessariamente representativos da dinâmica social mais geral, para 
mostrar que, embora dotada de grande inércia global, houve espaço para 
mobilidade ascendente vigorosa, cuja exemplaridade teve grande impacto sobre 
as aspirações dos brasileiros. Por fim, retomo a análise de um survey já abordado 
em estudo anterior (Cardoso, 2004), para ir além na interpretação da percepção 
da desigualdade no país como elemento decisivo do processo de legitimação da 
ordem social injusta e desigual. Na conclusão reconstruo o argumento geral a 
partir dessa mesma noção de legitimação, para sustentar a ideia de que, apesar 
das enormes tensões e conflitos que cortam a sociedade brasileira de alto a baixo, 
e por todos os lados, sua sustentabilidade no longo prazo é assegurada pela adesão 
da maioria dos brasileiros às promessas de nosso parcial Estado de Bem Estar, e 
muito especialmente ao capitalismo como um conjunto de oportunidades de 
promoção pessoal, apesar da persistente frustração de expectativas a que seu 
caráter inercial deu guarida. 

O argumento tem certo ranço passée, por mirar um único país nesta quadra 
globalizada da história humana. Seu caráter estritamente ideográfico soará 
inadequado aos que condenam o que Ulrich Beck denominou “nacionalismo 
metodológico”. Mas, a meu juízo, não padeço desse mal. Dinâmicas globais, de 
que o Brasil como nação é resultado direto, já que somos fruto da expansão 
colonialista europeia, são o elemento (em sentido hegeliano) além do qual 
nenhuma inteligibilidade sobre nossa história é possível. O fato de que somos 
fruto da expansão europeia quer simplesmente dizer que fomos, desde sempre, 
sua periferia. A dinâmica econômica do Brasil Colonial era decidida em Portugal, 
e por via da dependência deste país em relação à Inglaterra a partir do século 
XVIII, pelos interesses dos capitais britânicos, que se tornaram ainda mais 
importantes com a Independência, não por acaso financiada pela mesma 
Inglaterra. Economia de exportação de alguns poucos produtos agrícolas até 
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muito longe no século XX, o Brasil gerou uma burguesia agrária cujo interesse 
econômico e cuja práxis global tinham nos mercados consumidores externos seu 
principal (embora certamente não único) parâmetro identitário. Isso quer dizer 
que sua prática política (por exemplo, sua indiferença substantiva em relação ao 
ordenamento social que a sustentava, longamente analisada mais adiante) não 
pode ser compreendida sem imediata referência à sua subordinação a 
movimentos sobre os quais tinha pouco ou nenhum controle, porque fruto da 
dinâmica capitalista global. A industrialização, a constituição de mercados 
consumidores internos, a relativa internalização dos ciclos da acumulação 
capitalista, tudo isso mudou substancialmente o quadro ao longo de nosso V 
século, tornando mais complexa nossa inserção nas dinâmicas econômica e 
política internacionais. Mas como explicar o Estado Novo sem menção ao 
fascismo europeu? Como entender o golpe militar de 1964 sem recorrer à Guerra 
Fria e à política externa norte-americana para a América Latina? É possível 
compreender o neoliberalismo dos anos 1990 sem mencionar o Consenso de 
Washington, ou melhor, sem incorporá-lo significativamente em qualquer análise 
sobre sua dinâmica mais geral?  

As perguntas valem na direção contrária, obviamente. A Europa rica e 
pujante do século XX não pode ser compreendida sem sua periferia, que, dentre 
muitas outras coisas, lhe forneceu matérias primas e sobejas riquezas coloniais 
produzidas pelo trabalho escravo e, talvez mais importante, acolheu os excessos 
de sua população em fuga da miséria e da fome. O que teria sido da Europa 
moderna se os milhões de italianos, alemães, suecos, espanhóis, portugueses, 
irlandeses, ingleses, escoceses e tantos outros tivessem permanecido em solo 
pátrio, pressionando os mercados capitalistas de trabalho em lento processo de 
estruturação? Quantas revoluções sociais não foram inadvertidamente prevenidas 
pela diáspora europeia em direção a sua periferia, diáspora que reduziu as tensões 
inerentes aos processos de dissolução de laços tradicionais de dominação que 
deram origem, por exemplo, ao 1789 na França ou ao 1848 em boa parte do velho 
continente? 

A resposta a essas perguntas constitui o ponto de vista metodológico que 
adoto aqui. Quaisquer que tenham sido as injunções externas, menos ou mais 
restritivas das alternativas de ação dos brasileiros, foram eles, ou melhor, fomos 
nós que construímos julgamentos morais ou de eficiência, tomamos decisões 
sobre questões econômicas, políticas ou morais, construímos os padrões de 
justificação que cimentaram nossa sociabilidade e sofremos as consequências de 
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sua vigência no mundo. Essa postulação não tem nada a ver com qualquer petição 
de excepcionalidade das soluções brasileiras oferecidas a problemas que se 
apresentaram da mesma maneira e ao mesmo tempo para muitas outras nações. 
Isso quer apenas dizer que nós pagamos o preço por nossas soluções, e este livro 
é uma tentativa de mensuração desse preço tal como vivido pela maior parte dos 
brasileiros, nomeadamente, as populações que vivem do seu trabalho. Vendo o 
mundo de seu ponto de vista, as injunções externas são longínquas e, mesmo, 
intangíveis, e foi de seu ponto de vista que procurei me postar na maior parte do 
tempo no texto que o leitor tem em mãos. Comparações internacionais estão 
presentes, mas quase sempre em notas de rodapé, algumas talvez extensas demais 
para um argumento ideográfico. Mas foi essa a maneira que encontrei de colocar 
o Brasil em perspectiva sem perder o pulso de nossa própria história. 

Por fim, talvez não seja ocioso insistir que, embora este não seja um estudo 
de sociologia do trabalho, ou da sociologia do trabalho que venho praticando nos 
últimos anos, é do ponto de vista do mundo do trabalho que procuro reconstruir 
o drama da sociabilidade capitalista entre nós. Continuo achando que esse ponto 
de vista é capaz de problematizar de maneira relevante as várias dimensões do 
enigma que nos aflige, isto é, a permanência secular de uma ordem 
profundamente desigual, em muitos sentidos hostil à maioria dos brasileiros. 
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Inicio a investigação com discussão bastante parcial sobre o problema da 

ordem, ou da reprodução dos pressupostos (ou das condições) da sociabilidade 
numa sociedade capitalista como a brasileira. Limpando desde logo o terreno, e 
em complemento ao que se disse nas páginas anteriores, insisto que este estudo 
trata do problema da ordem, isto é, da permanência ou reprodução dos 
pressupostos da sociabilidade no país. Isso não denota petição normativa (ou de 
princípio) em favor da ordem e sua reprodução. Move-me inclinação contrária. 
A ordem desigual brasileira me é enigmática, já que, historicamente, sociedades 
como a nossa sofreram abalos importantes, não raro revoluções populares. 
Explicar por que uma coisa ou outra não ocorreu é desafio superior às 
possibilidades de uma sociologia normativamente comprometida seja com a 
mudança convulsiva da ordem, seja com sua reprodução, isto é, uma sociologia 
que busca no mundo virtualidades revolucionárias que não estão nele ou, 
apologeticamente, vê, nas permanências e recorrências identificáveis, a ordem 
natural das coisas, na fórmula conhecida de “o que é, deve ser...”. Essa posição 
não é axiologicamente adequada à análise, já que “o que é” tem uma história e 
traz consigo a inércia das relações pretéritas de poder e dominação, sendo, 
portanto, comprometida de maneira conservadora com o passado. Do mesmo 
modo, posso, axiomaticamente, reputar inaceitável o estado atual de coisas, 
marcado pela pobreza, as desigualdades e a exclusão social, sem, contudo, julgar 
sua configuração a partir de posição olímpica comprometida com imagens 
edênicas de vária sorte, sejam elas utopias socialistas ou religiosas ou outras 
quaisquer. Esse ponto de vista resulta, inevitavelmente, em conceitos na negativa: 
não temos isso (e.g., consciência de classe), não somos aquilo (e.g., 
revolucionários), não fizemos isso ou aquilo (e.g. a revolução ou uma greve num 
momento crucial qualquer). É sem dúvida possível que, ao ler nosso passado pela 
lente de experiências internacionais semelhantes, cheguemos à conclusão de que 
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não temos esta ou aquela instituição nem fizemos isso ou aquilo diante de 
situações que em outras plagas resultaram em guerras ou revoluções ou processos 
distintos de mudança social. Erro comum, porém, é tomar essas experiências 
como normativamente melhores do que as que de fato tivemos, o que redunda, 
necessariamente, em julgamentos de valor contra parâmetros dados fora da 
sociedade brasileira. 

Tal não é o ponto de vista aqui adotado. Este trabalho tem compromisso 
com a construção de um conceito afirmativo sobre o processo de reprodução das 
desigualdades entre nós, e inquire o que, de meu ponto de vista (portanto segundo 
minha interpretação), fizemos ao longo dos últimos 150 anos mais ou menos. 
Ficarei satisfeito se for capaz de expor ao menos parte das engrenagens que nos 
distinguem, oxalá a ponto de contribuir para a compreensão do objeto desta 
inquirição, que inquieta e assombra tantos de nós. 

Dito isso, proponho que a legitimidade dos ordenamentos sociais tem 
estreita correlação com os sentidos de justiça compartilhados por seus cidadãos, 
e que esses sentidos têm, de algum modo, a ver com a visibilidade e a percepção 
das desigualdades e das hierarquias sociais. Não tenho nenhuma pretensão de 
originalidade nessa formulação. O tema é central em Rousseau ou Tocqueville, 
em Marx ou Proudhon, em Weber ou Simmel. Na verdade, é possível sustentar 
que as teorias contemporâneas da justiça (de Rawls ou Scanlon, de Dworking ou 
Habermas ou Boltanski) giram, de um modo ou de outro, em torno do problema 
da justificação da ordem liberal desigual, o que, no limite, tematiza o problema 
de sua legitimidade1. Logo, é melhor trilhar o terreno com parcimônia. Atenho-
me a duas razões dentre outras, que dão plausibilidade à correlação entre sentidos 
de justiça, percepção das desigualdades e reprodução da ordem social. 

Em primeiro lugar, de um ponto de vista sociológico, que é o que importa 
aqui, a percepção da desigualdade como um problema é analiticamente 
incompreensível sem referência a algum critério de justiça distributiva. Este pode 
ser substantivo, socialmente construído e reproduzido, fruto, por exemplo, de 
comparações interpessoais na vida cotidiana ou do confronto da experiência 

                                                 
1  Na verdade, a literatura sobre o tema é vasta, embora tenha perdido terreno na sociologia 

mais recente, tornando-se objeto quase exclusivo da filosofia política. Alguns clássicos 
contemporâneos (de perspectivas por vezes muito diversas) são Runciman (1966), Gurr 
(1971), Sen (1973), Hirschman (1975), Moore Jr. (1987), Turner (1986), Tilly (1998) e 
Sen (2001). Para uma distinção analítica entre teorias da justiça e da legitimidade da ordem 
política, ver Lovett (2004).  

Adalberto Cardoso 

11 
 

vivida com outras possíveis em sociedades reais ou imaginadas confrontadas pelo 
agente em sua experiência cada vez mais desterritorializada, característica do 
mundo informacional contemporâneo. Critérios substantivos de justiça equitativa 
remetem à já clássica pergunta Amartia de Sen, “igualdade de quê?”, o autor 
mostrando que é diferente se a resposta for igualdade de bem estar (ou dos 
resultados da dinâmica social); ou de acesso a recursos (ou igualdade de 
oportunidades); ou ainda de capacidade de utilização desses recursos, que opera 
como condicionante ex ante, seja estrutural (como a fome coletiva), seja 
individual (como restrições físicas ou mentais), do acesso aos recursos2. O padrão 
de justiça pode ser, ainda, alguma noção formal transcendente à experiência, 
construída a partir de proposições derivadas de ética racional ou moral típica do 
discurso filosófico ou religioso. Se a desigualdade é percebida como um 
problema, é porque se estará mobilizando um ou outro conjunto de critérios de 
justiça, ou ambos. Isto é, a desigualdade é percebida como problemática para a 
ordem social porque é julgada injusta.  

Do mesmo modo, qualquer discussão sobre a legitimidade das ordens 
social e política (isto é, em termos weberianos, sobre se a ordem é ou não 
consentida por aqueles que a constituem) deverá lançar mão, sempre, de 
elementos de justificação seja das posições que as pessoas ocupam na ordem 
social, seja dos mecanismos pelos quais elas consentem na relação de 
dominação/subordinação. Tal como antes, esses elementos podem estar presentes 
na cultura, na tradição ou na razão esclarecida, e os critérios de justiça, tanto 
aqueles definidos socialmente, quanto aqueles defendidos por meio de razões ou 
sustentados por um dogma qualquer, são elementos centrais dessa justificação.  

Nesses termos, a percepção da desigualdade como injusta e, portanto, como 
um problema social, transfere a desigualdade para a órbita dos elementos que dão 
sustento à ordem social mais geral, exigindo sua justificação como parte da 
legitimação da própria ordem. É nesse sentido que desigualdade, justiça e 
legitimidade são categorias correlatas: estão presentes no arsenal interpretativo, 
classificatório e normativo que indivíduos e coletividades mobilizam ao serem 
instados a opinar sobre os temas relevantes da vida coletiva, e muito 

                                                 
2  Young (2001) sugere que essa pergunta deve ser acrescida de outra, “desigualdade de 

quem?”, deslocando a discussão de indivíduos para grupos (mulheres, negros, 
homossexuais etc.), mas ainda no âmbito dos critérios substantivos de justiça.  
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particularmente, sobre os horizontes práticos e simbólicos do que eles 
consideram uma “boa vida”. 

Cabe esclarecer que as correlações entre esses fenômenos não são nem 
unívocas nem unidirecionais. Desigualdades reais podem não ser percebidas 
como tais, se o ordenamento social produz justificativas que as legitimam como 
a “ordem natural do mundo”, e não como desigualdades. Exemplo recorrente é a 
análise de Tocqueville sobre as causas da revolução francesa. Camponeses e 
nobres constituíam uma ordem evidentemente desigual, mas aceita como justa 
desde que cada parte cumprisse o que dela se esperava: dos camponeses, produzir 
e pagar impostos; dos nobres, garantir segurança contra inimigos internos (fome, 
doenças) e externos (guerra). Aliado à justificação divina das hierarquias 
nobiliárquicas, esse modelo persistiu até que a nobreza deixou de cumprir sua 
parte, exigindo ainda as contrapartidas dos camponeses. A ordem passou a ser 
percebida como injusta, as hierarquias sociais perderam o véu religioso, 
mostrando sua verdadeira face, e a ordem como um todo apareceu como um 
imenso e pesado edifício de exploração da maioria por uma minoria perdulária e 
irresponsável. Numa palavra, tornou-se ilegítima. Não por acaso, a demanda por 
igualdade foi uma das palavras de ordem da revolução francesa (Tocqueville, 
1979; ver, também, Moore Jr., 1983). A extrema desigualdade anterior à quebra 
do pacto de dominação por parte da nobreza não era problema para a reprodução 
social, e nem sequer era encarada como desigualdade, mas sim como a ordem 
natural das coisas, repostas nos mesmos termos século após século. Ainda na 
chave tocquevilleana, as ideias igualitárias dos iluministas encontraram solo fértil 
entre os camponeses em razão da deslegitimação anterior da ordem, ou do 
rompimento de seu padrão de justificação, e não o contrário (como bem percebeu 
Bendix, 1978) 3. 

Por outro lado, a existência de profundos sentimentos populares quanto à 
injustiça de sua condição de vida não leva, necessariamente, à deslegitimação da 
ordem, muito menos à sua subversão. A reiteração das desigualdades que resulte 
na perpetuação da pobreza, transferida de uma geração a outra por décadas ou 
séculos, pode ter como efeito, em lugar da deslegitimação convulsiva da ordem, 
a apatia (não há nada que se possa fazer individualmente para mudar as coisas), 

                                                 
3  Ver ainda Monteiro (1974), cuja explicação para o messianismo do Contestado, na 

segunda década do Século XX (resultante do “desencantamento do mundo”, que expôs os 
esquemas de dominação e as contradições das instituições religiosas), mobiliza o mesmo 
feixe de argumentos. 
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o fatalismo (a inércia das coisas é mais forte do que a vontade de rompê-la), a 
fuga mística (em Deus, em deuses ou nos astros, não importa) ou a resignação 
(tudo é como sempre foi). Pode ser que a situação de cada qual seja encarada 
como injusta, mas a intangibilidade das forças que comandam a vida—que 
condenam os indivíduos aos ambientes inóspitos e selvagens da pobreza extrema, 
onde os horizontes são opacos—não favorece atitudes reflexivas necessárias à 
elaboração de argumentos de legitimação que tematizem a ordem como um todo. 
Ao contrário, os indivíduos podem culpar a si mesmos pela injustiça de sua 
condição, confinando-se num jogo adaptativo de sobrevivência, extrínseco ao 
problema da legitimação. Esse caso é, evidentemente, extremo, mas nem por isso 
pouco provável. Basta lembrar o flagelo da fome em alguns países da África, ou 
a miséria reiterada de gerações inteiras nos sertões do Nordeste brasileiro, 
limitando as possibilidades objetivas das pessoas.  

Situação menos dramática e, na verdade, bastante comum, é a de 
sociedades profundamente desiguais que conseguem legitimar a dominação e as 
hierarquias sociais, que podem inclusive ser vistas como justas, devido ao fato de 
que a mobilidade social é encarada como acessível a todos segundo algum 
aceitável critério de equidade, como o acesso universal à educação, por exemplo4. 
A sociedade não se apresenta como um ambiente opaco, mas sim como um 
conjunto estruturado de oportunidades de promoção pessoal, valorizado e 
desejado pelas pessoas. 

Ainda que esses exemplos nos sugiram cautela na construção de 
argumentos causais, suspeito que a correlação entre percepção da desigualdade, 
sentido de justiça e legitimação da ordem social adquire um sinal positivo (e 
intenso) com a modernidade e suas outras promessas, tais como liberdade, 
solidariedade, autonomia, conforto material etc. Igualdade, justiça e legitimidade 
passam a ser termos intimamente conectados, seja no discurso político, seja na 
prática cotidiana, seja ainda no pensamento filosófico, de tal modo que as três 
categorias são, por vezes, intercambiáveis5. Outras vezes aparecem como pré-
condição umas das outras: a sociedade é igualitária, logo justa. A sociedade é 
justa, logo, legítima. A sociedade é igualitária, logo justa e legítima.  

É verdade que essa conclusão, embora decorra das premissas anteriores, é 
controversa na tradição liberal do ocidente, sendo sempre necessário perguntar-

                                                 
4  Essa concepção está na origem da noção de justiça como equidade em Rawls (1971). 
5  Sobre isso, ver Bobbio (1996). 
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se, uma vez mais, igualdade de que? Há quem veja contradição entre os ideais de 
liberdade e igualdade, por exemplo, negando a esta última qualquer importância 
no processo de legitimação da ordem social. Quando menos porque liberdade 
supõe, por definição, que se é livre para escolher ser diferente. Por outro lado, no 
mercado, a desigualdade de recursos é necessária, a divisão do trabalho e dos 
recursos materiais sendo condição da troca de mercadorias, inclusive a força de 
trabalho6. Seja como for, o que quero sugerir é que a modernidade instaura certa 
combinação dos conteúdos daquelas três categorias, tal que mudanças no 
conteúdo de uma tendem (com exceções que discutirei) a levar a mudanças no 
conteúdo das outras duas, e isso em uma mesma direção. Isso significa que 
mudanças no conteúdo de uma dessas categorias permitem prever o sentido e 
mesmo a intensidade das mudanças nos conteúdos das outras duas. Por isso, 
insisto na ideia de correlação entre os processos sociais que elas denotam, ainda 
que, no caso, uma correlação de sinal positivo. 

(ii) Em segundo lugar, e relacionado com o que acabo de dizer, é 
característico da modernidade a necessidade de justificação racional dos 
ordenamentos sociais, no sentido de que indivíduos e coletividades em condição 
de desigualdade têm, ao menos idealmente, que oferecer razões para justificar 
sua posição na distribuição desigual de recursos, bens, serviços, liberdade, poder, 
recompensas materiais e estatutárias. Como sugerem autores tão diversos quanto 
Habermas (1984) e Taylor (1997), na modernidade já não é possível atribuir a 
Deus ou à natureza a causa dos males do mundo7. A justificação das 
desigualdades, e com ela a legitimação da ordem, quando possível (e ela é 
possível sob certas condições, como já sugerido e ao que voltarei), só o será por 
referência a algum critério de justiça. 

Ou seja, sociologicamente, a percepção da desigualdade e a legitimação da 
ordem estão conectadas, na formulação proposta, por meio da medida do que seja 
socialmente justo ou injusto, medida que é historicamente determinada. Algumas 
variações dessa conexão serão investigadas agora. Resumindo o que virá: 
sociedades profundamente desiguais podem não despertar em seus membros 
sentimento de que tal desigualdade é injusta, e a desigualdade não pode ser 

                                                 
6  Para uma crítica dessa visão, cf. Heller (1998). Uma crítica no interior da própria tradição 

liberal é Dworkin (2001: pp. 305-328). Ver tb. Phillips (2004). 
7  Caso extremo da humanização da natureza é o discurso ecológico que atribui à ação 

humana o aquecimento global que, ao final, talvez nos destrua. 
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tomada como elemento relevante da legitimação da ordem. Outras sociedades, 
também profundamente desiguais, podem produzir um cenário inverso, ou seja, 
forte sentimento de injustiça, a ponto de deslegitimar a ordem vigente. A 
diferença entre uma e outra está tanto no timing em que ocorre a transposição da 
fronteira do atendimento das necessidades básicas pelos mais pobres, quanto na 
expectativa de distanciamento futuro dessa fronteira, rumo ao consumo 
sustentado do que denomino “bens de civilização”. E está, também, nos padrões 
prevalecentes de mobilidade social. 

O Céu… 

Para discutir essas possibilidades e os sentidos dessas proposições, sugiro 
dois diagramas esquemáticos8. Descrevo seus elementos em primeiro lugar, 
extraindo, em seguida, algumas consequências para o argumento em tela aqui. 
Na Figura 1 veem-se, em primeiro plano, duas curvas exponenciais ascendentes 
descrevendo a evolução, no tempo (digamos, nos últimos 250 anos da 
modernização capitalista), da desigualdade de renda entre os 10% mais ricos e os 
40% mais pobres, tal como percebida pelos membros de uma sociedade fictícia. 
O termo, aqui, é próprio. O interesse é a percepção da desigualdade, não a 
desigualdade real, porque suponho que a desigualdade só é problemática para a 
ordem quando percebida como tal, e não como um dado “da natureza”.  

O segundo elemento de interesse na Figura 1 é o que arbitrariamente 
denominarei “fronteira percebida da necessidade”, isto é, o mínimo socialmente 
definido como necessário à sobrevivência material dos membros dessa sociedade. 
Creio que posso denominá-lo “mínimo civilizatório”, e julgo incontroverso 
afirmar que todo ordenamento social produz noções mais ou menos claras e 
compartilhadas a respeito desse mínimo. Por exemplo, a maioria dos países do 
mundo define um salário mínimo para uma jornada de X horas de trabalho, 
salário que é politicamente negociado nos parlamentos, nos gabinetes executivos 
ou em negociações coletivas entre capital e trabalho. Outra medida, talvez mais 
importante, é o seguro-desemprego, que é uma espécie de acordo social a respeito 
do mínimo que cada qual deve receber mesmo quando não esteja trabalhando. 
Políticas de renda mínima, como o programa “Bolsa Família” no Brasil, também 

                                                 
8  Os diagramas foram inspirados em versão preliminar de uma reflexão de W. G. dos Santos 

(a mim apresentada em 2003) cuja versão final foi publicada em Santos (2006: p. 133-
143). 
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traçam fronteiras objetivas da necessidade, ou do mínimo civilizatório aquém do 
qual a vida em sociedade não é considerada digna. Mas como estamos operando 
com percepções do mundo, é claro que tal mínimo nunca será o mesmo para 
pobres e ricos. Deve, mesmo, variar internamente aos dois grupos segundo 
origem de classe, região de moradia, atributos pessoais (como deficiências 
físicas), intensidade das aspirações e desejos etc. É mais plausível, nessas 
condições, definir a fronteira da necessidade como uma zona de variação, capaz 
de acomodar as diferentes percepções que tendem a coexistir, mesmo em 
sociedades muito coesas e homogêneas. Tal zona está representada em cinza na 
figura. Note-se que a percepção sobre esse mínimo, isto é, quanto é preciso para 
uma vida digna em termos puramente materiais, é mutável ao longo do tempo, e 
aqui estou supondo que a mudança é ascendente e contínua, para efeitos de 
exposição9. 

 
Figura 1

Relação entre Percepção da Desigualdade, Sentido de Justiça e Legitimação da Ordem (I)

10% mais ricos 40% mais pobres

Fronteira da 
necessidade

Sentido de justiça

Tempo (modernização)

Fronteira da legitimação

A C

Acesso a 
Bens de 
Civilização

B  
 
O terceiro elemento a destacar é o “sentido de justiça”, que requer rápida 

consideração neste ponto (o tema será retomado extensamente no capítulo VII). 
O que tenho em mente é, antes de tudo, um senso prático de justiça, um 
julgamento socialmente construído a respeito do justo e do injusto, cujo pano de 
fundo é o que as pessoas, classes ou grupos sociais compartilham como a medida 

                                                 
9  Neste e em vários outros sentidos, a Figura 1 é uma simplificação arbitrária sem a qual a 

exposição se inviabilizaria. 
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da boa sociedade. O sentido (ou sentimento) de justiça não é esse pano de fundo, 
mas um julgamento sobre o mundo que o leva em conta. Creio ser possível 
sustentar que o conteúdo do que se entende por boa sociedade varia segundo 
vários atributos de pessoas e coletividades, e que toda e qualquer sociedade 
compartilha algum tipo de categorização do justo e do injusto, e isso nos mesmos 
moldes da fronteira da necessidade, isto é, como uma zona de variação. Dizendo 
de outra maneira: de um ponto de vista sociológico, os critérios de justiça não 
podem ser tomados como existindo exogenamente à práxis dos agentes, isto é, à 
ação reflexiva conjunta ou em oposição a outros agentes. Nesta, os referidos 
critérios são constantemente testados ao orientar julgamentos efetivos de justiça 
que, intervindo no ambiente, obrigam os outros a se posicionar a respeito, o que 
afeta as concepções de uns e outros, reforçando-as ou redefinindo-as e assim por 
diante. Ou seja, embora me interessem os julgamentos de justiça, por seu 
potencial de intervenção no ambiente, os critérios que orientam esses 
julgamentos nunca ficam indiferentes ao modo como o ambiente social acolhe e 
reage a eles. É nesse sentido que as sociedades compartilham algum tipo de 
categorização do justo e do injusto: como resultado sedimentado, mas nem por 
isso inerte, dos confrontos cotidianos de julgamentos de justiça nas situações em 
que esses julgamentos são necessários, isto é, sempre que pessoas fazem 
reivindicações conflitantes acerca da divisão de benefícios sociais em condições 
de escassez moderada, na definição de  Rawls (1971: p. 128). 

O quarto elemento da Figura 1 é a “fronteira da legitimação”, cuja 
apreensão é mais direta: trata-se do limiar da legitimação, ou do consentimento 
das pessoas ao arranjo societário em geral, isto é, a ordem política e social. Se há 
controvérsia a respeito das razões (sejam elas ideológicas ou práticas, materiais 
ou morais) que levam pessoas e coletividades a reputar a ordem como legítima 
ou ilegítima, creio ser perfeitamente plausível afirmar que todo arranjo societário 
deve resolver o problema de legitimar-se, no sentido de ser aceito por seus 
membros, e isso tanto em termos da dominação política quanto do padrão de 
distribuição dos recursos socialmente produzidos. Na simulação em causa, estou 
supondo que essa fronteira também varia no tempo e, para simplificar, descrevo 
a variação como linear e ascendente, paralela à fronteira da necessidade.  

Os eixos da abscissa e da ordenada expressam, respectivamente, o tempo 
histórico e o acesso ao que denomino “bens de civilização”, compreendendo, 
neste último caso, algo mais do que o bem estar material acessível pela renda. 
Incluem também a autorrealização pessoal, a autonomia para escolher o próprio 
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destino, a liberdade, a fruição estética, o lazer, o direito ao ócio, enfim, as 
promessas liberais da modernidade, clássicas e contemporâneas. A fronteira da 
necessidade define-se pela disponibilidade percebida desses bens, sendo, 
portanto, fronteira da necessidade de bens de civilização, historicamente 
determinada. Vejamos o que se pode extrair da relação entre esses elementos. 

No início do período, que se deve situar em algum momento na segunda 
metade do século XVIII nessa sociedade fictícia, ricos e pobres percebem-se 
como bem distantes uns dos outros, mas a ordem não é encarada como injusta ou 
ilegítima. A sociedade se organiza em estamentos ou castas, as posições estando 
demarcadas pela hereditariedade e imbricadas numa dinâmica de obrigações 
recíprocas emanadas da própria estrutura de posições. As chances de mobilidade 
ou de mudança de posição são muito restritas, mas isso não põe em risco a 
reciprocidade obrigatória que sustenta todo o edifício. Pelo contrário, as 
recompensas materiais e sobretudo simbólicas, na forma, por exemplo, de bens 
de salvação, supõem a imobilidade e a adequação de cada qual ao papel que lhe 
é reservado no ordenamento global.  

Os pobres estão abaixo da fronteira da necessidade, mas nessa sociedade 
tal fronteira é demarcada pelos ricos, já que o próprio ordenamento social impede 
que as hierarquias sejam percebidas como um problema e sejam questionadas 
enquanto tal. Os ricos definem o que é minimamente necessário para eles 
enquanto castas ou classes dominantes, e os pobres estarão, sempre e por 
definição, aquém dessa fronteira que é, também, um limiar de distinção de classe. 
Este é um ordenamento social de história lenta, em que a virtude consiste na 
reposição, a cada novo dia, das condições imperantes nos dias, anos ou mesmo 
séculos passados. São essas condições que definem os critérios de justiça que 
orientam a percepção de que a sociedade é justa, e os julgamentos serão do tipo 
“a sociedade é assim porque Deus assim o fez”; “uns nasceram para comandar e 
outros para obedecer”; “fulano não tem culpa de ser rico”10. 

Mas as coisas mudam bruscamente em algum momento de meados para o 
final do século XVIII. O cercamento dos campos na Inglaterra e a negligência da 
nobreza em relação aos camponeses na França são exemplos do rompimento de 
padrões de reciprocidade entre desiguais que, antes, sustentavam a ordem iníqua, 

                                                 
10  Essa é uma paráfrase de passagem do filme Orgulho e Preconceito, baseado em romance 

homônimo de Jane Austin. A frase, dita pela tia da heroína quando em visita à mansão de 
seu pretendente, não consta do capítulo 43 do romance, onde a ação é narrada. 
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mas não percebida como tal. Privados das condições de obtenção de meios de 
vida, ou sentindo-se extorquidos para além do que seria razoável, os mais pobres 
percebem a desigualdade antes recoberta pelo manto das justificações encravadas 
na tradição ou na religião, ou ambas. Os pobres se percebem muito aquém da 
fronteira da necessidade traçada pelos ricos, que agora adquire novos significados 
ao incorporar parâmetros mínimos formulados pelos próprios pobres, que passam 
a viver todo tipo de privação. A ordem desigual é julgada cada vez mais injusta, 
de tal modo que, no Ponto A da Figura 1, deixa de ser percebida como legítima. 
O período é turbulento, vazado por conflitos de toda sorte, inclusive sobre os 
fundamentos da sociabilidade, isto é, sobre o caráter da dominação política e 
econômica imposta pela ordem emergente.  

A face primeira do capitalismo é vista como profundamente injusta. 
Camponeses expropriados, artesãos subjugados pela manufatura, crianças e 
mulheres tendo suas vidas destruídas pelas jornadas infindáveis, são inúmeras as 
fontes de descontentamento. E, à medida que a acumulação avança e que os ricos 
parecem ficar mais ricos, enquanto os pobres seguem abaixo da fronteira da 
necessidade, agora demarcada na luta social entre as classes e, portanto, não mais 
uma prerrogativa dos ricos, o sentido de justiça continua a decrescer, e revoluções 
não são improváveis. Nesses termos, a deslegitimação da ordem está 
estreitamente associada ao sentido de justiça relacionado com a distribuição dos 
recursos sociais, e, para que não haja dúvidas sobre isso, a demanda por igualdade 
(de direitos, de renda, de propriedade etc.) por parte dos mais pobres ganha o 
centro dos movimentos contestatórios, no campo e na cidade. 

Esse cenário, por suposto, é fortemente determinado pelas expectativas dos 
pobres quanto à real probabilidade de acesso aos bens de civilização e é 
condicionado, também, pela intensidade de suas preferências no que se refere aos 
bens efetivamente existentes. Ou seja, não é irrelevante perguntar-se, a cada 
momento histórico, em que patamar os pobres delimitam a fronteira da 
necessidade, por oposição aos ricos, ou ao que estes, em posição dominante, 
consideram aceitável tendo em vista sua própria concepção da boa sociedade. 
Proponho que, quanto mais esta sociedade se distancia de seu passado tradicional, 
mais essas preferências se construirão na conjunção entre, de um lado, um 
conjunto de promessas civilizatórias, conjugadas com pelo menos duas taxas de 
desconto dessas promessas; e, de outro lado, a percepção que os mais pobres têm 
do padrão de acesso dos mais ricos aos bens prometidos. Assim, entre os pontos 
A e B da sociedade em apreço aqui, os pobres são confrontados com duas 
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promessas civilizatórias de grande vulto, que terão profunda influência na 
configuração de suas expectativas por todo o período seguinte. Uma delas 
explode os horizontes do capitalismo ao divisar liberdade plena, igualdade 
irrestrita, abundância material, autonomia individual, felicidade, enfim. Dê-se a 
ela o nome de promessa utópica, e as várias teorias socialistas cultivadas no 
século XIX servem de modelo adequado. A outra promessa é mais restrita, mas 
nem por isso menos revolucionária tendo em vista a precariedade das condições 
de vida dos pobres. Ela define os limites do capitalismo liberal ao prever 
liberdade, igualdade, autonomia e realização pessoal, mas não a abundância, de 
modo que o acesso aos bens materiais precisa ser regulado por algum parâmetro 
socialmente definido: o mérito, a sorte, a necessidade, as habilidades etc. Isso 
introduz limites a cada um dos termos anteriores: liberdade regrada, igualdade 
perante a lei, autonomia responsável, riqueza condicional a certos requisitos ou 
atributos pessoais e assim por diante. Numa palavra, a promessa liberal 
propriamente dita (à qual voltarei).  

Embalando esses dois cenários, ou reinos possíveis, há uma terceira 
promessa, sobrevivente à derrocada do mundo tradicional e à emergência do 
capitalismo como força revolucionária sem precedentes na história. Refiro-me à 
religião, que prevê acesso a tudo o que as outras duas acenam, mas em outro 
mundo, e desde que certas condições sejam atendidas neste: a interdição da inveja 
e da cobiça e, muito especialmente, da fruição hedonista da liberdade; a 
contrição; a resignação em relação à ordem do mundo. Ao lado da possibilidade 
de fuga mística, os interditos religiosos funcionam como limites às possíveis 
demandas populares pela vigência de aspectos das outras promessas. As duas 
primeiras promessas, por assim dizer, aumentam a angústia da condição presente, 
ao confrontá-la constantemente com mundos possíveis, mais ou menos 
longínquos. A promessa religiosa funciona como uma espécie de taxa de 
desconto da angústia, ao transferir a outro mundo a realização dos desejos, com 
isso contribuindo para a delimitação da fronteira da necessidade contra 
parâmetros não estritamente maximalistas, porque abaixo do que seria o caso se 
as duas primeiras promessas fossem cobradas contra o pano de fundo dos apetites 
ou das paixões irrefreadas. 

É preciso marcar que, pela natureza mesma do acesso desigual aos bens de 
civilização, o campo das percepções dos mais pobres está condicionado por sua 
posição na estrutura de distribuição desses mesmos bens, o que, por seu lado, 
limita suas expectativas quanto ao escopo do que pode ser efetivamente atingido 
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ao padrão de acesso aos bens de civilização atingido pelos mais ricos11. Ademais, 
e isso parece tão importante quanto o ponto anterior, a própria trajetória percebida 
dos indivíduos e de seus grupos de referência leva a que as preferências e 
expectativas sejam constantemente ajustadas, tendo em vista o padrão real de 
consumo ao longo do curso de vida de cada qual12. A trajetória pessoal e de grupo, 
pois, também funciona como taxa de desconto das promessas civilizatórias, taxa 
mais ou menos positiva em caso de trajetórias mais ou menos ascendentes ou 
descendentes da própria pessoa ou de seu grupo ou classe de referência. 

Esses mecanismos estão em operação tensa e conflitiva quando, em algum 
momento no limiar do século XX, os mais pobres passam a acreditar que 
romperam a fronteira da necessidade (ponto B), isto é, a crer que usufruem bens, 
serviços, recompensas estatutárias etc., que satisfazem plenamente os mínimos 
que eles mesmos estabeleceram como definidores de uma vida digna, dignidade 
também socialmente demarcada. A partir desse momento, o sentido de justiça 
inverte sua tendência inicial, tornando-se ascendente, em razão da perspectiva de 
que, ultrapassada a barreira dos mínimos materiais e simbólicos, eles poderão ter 
acesso aos bens de civilização em um tempo previsível e aceitável. A sociedade 
ainda é percebida como desigual, mas cada vez menos injusta, tendo em vista 
suas próprias promessas. Isto é, os “bens de civilização” são efetivamente 
distribuídos entre ricos e pobres quanto mais nos aproximamos do presente, de 
tal modo que, ainda que de forma não igualitária, os mais pobres percebem-se 
como cada vez mais distantes da fronteira da necessidade quanto mais passa o 
tempo. Mais importante do que isso, a diferença de tempo entre o momento em 
que os mais ricos atingem determinado padrão de consumo dos referidos bens de 
civilização e o momento em que os mais pobres alcançam nível equivalente na 
curva móvel da necessidade é cada vez menor. Por exemplo, suponhamos que a 
distância entre o início do processo, quando os mais ricos recém transpuseram a 
fronteira da necessidade, e o ponto B, em que os mais pobres estão em posição 
equivalente, seja de aproximadamente cem anos. Nesse exato momento (ponto 
B), os ricos estão em uma faixa que poderia ser nomeada de consumo conspícuo 
ou mesmo de desperdício, mas o importante é que daí até o momento em que os 

                                                 
11  Essa formulação especifica, ampliando, o conceito de privação relativa tal como 

empregado por Runciman (1966). 
12  Tratamento sistemático desse aspecto pode ser encontrado em Bourdieu (1979, caps. 2 e 

3). 
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mais pobres atingem ponto equivalente o tempo transcorrido terá sido, digamos, 
de cinquenta anos. No ponto C, ricos e “pobres” estão muito distantes da fronteira 
da necessidade, e não se pode mais falar de pobres, a quem foi dado acesso 
integral aos bens de civilização. Por fim, a dinâmica da distribuição temporal dos 
bens de civilização é tal que aos pobres fica evidente que terão que esperar cada 
vez menos tempo para usufruí-los. Embora desigual, a ordem social não é fechada 
à possibilidade de acesso a seus frutos, ou o é cada vez menos. No ponto C, então, 
torna-se crescentemente indiferente que os muito ricos tenham três ou dez carros, 
se os “pobres” podem ter os dois de que necessitam para suas atividades na cidade 
e os passeios no campo ou na praia com a família, algo que é considerado 
suficiente, dadas as preferências e expectativas construídas ao longo do tempo, 
agora já esvaziadas da utopia igualitária do início do período. 

A desigualdade entre os pobres não muda em nada esse quadro, uma vez 
que o afastamento consistente dos 40% mais pobres da fronteira da necessidade 
carrega consigo também os mais pobres dentre os pobres, de tal sorte que, mesmo 
que uma pequena parte deles ainda permaneça escrava da necessidade, sua 
pequena proporção não é suficiente para deslegitimar a ordem como um todo. 
Por outras palavras, a percepção da desigualdade não gera sentido de injustiça a 
ponto de este se tornar elemento de deslegitimação da ordem. A partir do ponto 
C a ordem desigual é legítima, porque justa. 

Uma das possíveis razões para isso reside na eventualidade de que, embora 
a desigualdade de acesso aos bens de civilização seja patente, ela pode resultar 
de igualdade real em outra dimensão relevante da ordem política ou social, como, 
por exemplo, a participação política ou, mais importante, a distribuição de 
recursos e oportunidades de acesso àqueles bens13. Posso ter a liberdade total de 
optar por uma renda menor em nome de algo que valorizo muito mais do que o 
consumo (o convívio com a família, por exemplo). Escolho, por isso, trabalhar 
menos tempo. Como, mesmo com baixa renda relativa, ainda estarei muito 
distante da fronteira da necessidade, por móvel que ela seja, minha condição de 
“pobre” terá sido uma opção decorrente do fato de que eu e os outros “pobres”, 
assim como os muito ricos, temos a mesma possibilidade de escolher entre ter ou 
não determinado padrão de consumo. 

                                                 
13  Tratamento sistemático da possibilidade de desigualdades de renda decorrentes de 

igualdade em outra dimensão da ordem pode ser encontrado em Sen (1973). O tema é 
retomado em Sen (2001). 
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Outra possível razão decorre da mobilidade social inter e/ou 
intrageracional. Em uma sociedade de alta e rápida modernização como a descrita 
na Figura 1, dificilmente os indivíduos e grupos sociais permanecerão na mesma 
posição na escala de distribuição de renda e recursos sociais, sobretudo se a 
igualdade de oportunidades for algo mais do que pura ideologia. Haverá sempre 
a mesma distância percebida entre os dois grupos em discussão (10% mais ricos 
e 40% mais pobres), mas as pessoas, famílias e grupos sociais em cada estrato 
podem não ser, e muito provavelmente não serão, os mesmos todo o tempo. A 
taxa percebida de mobilidade, ou o grau percebido de fluidez da estrutura de 
distribuição de recursos torna-se, então, elemento central de legitimação da 
ordem, alimentando a apreensão da justiça ou não daquela mesma estrutura (volto 
a isto mais adiante). 

Assim, apesar das desigualdades no usufruto dos bens de civilização, esse 
modelo de sociedade capitalista cumpre as promessas liberais clássicas para a 
maior parte de seus membros. O mundo ainda não conheceu tal sociedade, mas 
o exercício não é disparatado. Ele esclarece alguns dos elementos centrais da 
complexa relação entre as dimensões de interesse nesta discussão. 
Principalmente, fica claro que a relação entre percepção da desigualdade e 
sentimento de justiça pode ser tributária de uma ideia da boa vida, segundo a qual 
alguma desigualdade é tolerável, desde que decorrente de condições 
relativamente equitativas em alguma outra dimensão relevante da ordem social, 
como, por exemplo, as chances de mobilidade, ou a liberdade de escolher o 
próprio padrão de usufruto dos bens de civilização. Além disso, o caso ilustra 
com clareza a importância da relação entre expectativas quanto à distribuição dos 
bens de civilização e o tempo transcorrido até sua efetivação. Os pobres 
percebem o acesso dos ricos ao bem-estar civilizatório, aspiram a esse bem-estar, 
e a perspectiva real ou imaginada de acesso a ele é elemento essencial da 
justificação da desigualdade percebida. 

A sociedade em estudo não frustra essas expectativas, isto é, a dinâmica da 
distribuição daqueles bens é tal que se configura o que Albert Hirschman (1975) 
nomeou “efeito-túnel”, que pode ser assim resumido: duas pessoas, A e B, estão 
presas no trânsito num túnel, ambas seguindo na mesma direção em filas 
paralelas. De um momento para outro, B percebe que A começa a se movimentar, 
isto é, a fila deste último parece ter-se desimpedido. O avanço de A cria em B a 
expectativa de que ele também avançará, e é isso que Hirschman denomina 
efeito-túnel: as expectativas mútuas de acesso à renda (ele interessa-se apenas 
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por esse elemento) por parte de A e B, tendo em conta o acesso efetivo por parte 
de um deles. No túnel, B tenderá inclusive a ver vantagens no progresso de A, 
posto que isto prognostica seu próprio progresso futuro. Ao lado da mobilidade 
real discutida antes, esse é outro elemento que contribui para a legitimação da 
desigualdade e, com isso, da ordem como um todo14. Problemas de outro tipo 
passam a ocorrer se as expectativas se frustram. 

… E o Inferno do capitalismo liberal 
 

Imaginemos, então, um caso diverso, em que a relação entre percepção da 
desigualdade, sentido de justiça e legitimação da ordem se estabelece em 
ambiente de frustração de expectativas quanto à distribuição dos bens de 
civilização. A Figura 2 o ilustra. Ali também temos curvas ascendentes de 
percepção da taxa de acesso aos bens de civilização por parte dos 10% mais ricos 
e dos 40% mais pobres. Estão presentes, igualmente, as duas fronteiras de 
interesse para o exercício proposto aqui, a da necessidade e a da legitimação. 
Como antes, as duas fronteiras são móveis e, para efeitos de exposição, considero 
que crescem linear e positivamente com o tempo. 

O que interessa nessa simulação é o fato de que, ao longo do tempo, se 
aprofunda na população a sensação de que a desigualdade entre ricos e pobres 
está aumentando. Os ricos atingem a faixa de “consumo conspícuo” já em 
meados do processo modernizador (ponto B), enquanto os pobres só conseguem 
ultrapassar a fronteira da necessidade no final do período (ponto A). Nesse 
desenho, os bens de civilização não apenas não são percebidos como estando 
distribuídos equitativamente, como aos pobres a fronteira da necessidade se 
afigura, por longo tempo, como uma barreira cuja transposição se deu a muito 
custo. 

 

                                                 
14  Discussão na mesma órbita de argumentos, mas tendo como referência a ideia de privação 

relativa, que teve elaboração sociológica sistemática em Runciman (1966) e que 
Hirschman também reconhece como importante, pode ser encontrada em Santos (2006). 
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Figura 2
Relação entre Percepção da Desigualdade, Sentido de Justiça e Legitimação da Ordem (II)

10% mais ricos

40% mais pobres

Fronteira da

Sentido de justiça

Tempo (modernização)
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Civilização
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Isto quer dizer que, do ponto de vista das expectativas quanto ao acesso às 
benesses do processo modernizador, essa sociedade não cumpre suas promessas, 
supondo que, como antes, estejamos falando de uma sociedade capitalista na qual 
as promessas liberais clássicas sejam parte do arsenal global de justificação da 
ordem, como sói. Os pobres percebem o acesso dos ricos ao mínimo bem-estar 
civilizatório; percebem o momento em que estes passam a viver na opulência; e 
percebem, ademais, que em algum momento da modernização os ricos passam a 
ter muito mais do que seria razoável supor sob qualquer parâmetro aceitável, 
tendo em conta o que, nessa mesma sociedade, se define como a medida do justo 
e do injusto. Nesse ponto (B), o sentimento de justiça, que se mantivera 
relativamente estável em razão dos valores tradicionais que embalavam a 
sociabilidade, começa a decrescer em razão do processo de aprofundamento da 
desigualdade. Como os pobres continuam pobres, a curva da justiça rompe a 
fronteira da legitimação (ponto C), e a ordem social passa a ser vista não apenas 
como injusta, mas também como ilegítima. 

É crucial, neste momento, chamar a atenção para a desigualdade entre os 
pobres como elemento central da distribuição dos bens de civilização e do 
sentimento de justiça nessa sociedade. Mesmo que, tomados em conjunto, os 
40% mais pobres percebam-se como acima da fronteira da necessidade a partir 
do ponto A, ainda assim é muito provável que uma proporção não desprezível de 
pobres permaneça abaixo dessa fronteira, em condição de miserabilidade. A 
sociedade, para estes últimos, mais do que desigual, é excludente. Ademais, 
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como o tempo até o trespasse da fronteira da necessidade foi longo, é provável 
que com o passar dos anos os pobres se convençam de duas coisas: (i) de que 
dificilmente os menos pobres entre eles terão acesso ao conforto civilizatório, em 
algum momento futuro, no mesmo patamar atingido pelos ricos já em meados do 
período; (ii) de que dificilmente os muito pobres romperão ao menos a fronteira 
da necessidade em algum momento futuro. A exclusão e a desigualdade passam 
a ser vistas como persistentes, o acesso aos bens de civilização pelos ricos 
configura-se como privilégio, e isso também contribui para o aprofundamento do 
sentido de injustiça a partir do ponto C. 

Na sociedade em discussão, com toda probabilidade, a percepção sobre as 
chances de mobilidade social que permita aos mais pobres ter acesso, ao longo 
de suas vidas, ao menos a parte dos bens de civilização, tenderá a ser inversa ao 
sentido de justiça. Homens e mulheres julgarão que as oportunidades de acesso 
àqueles bens também estão distribuídas de forma desigual, e quanto mais passa 
o tempo, maior a sensação de que as trajetórias de vida tendem a ficar 
circunscritas aos grupos de referência, e de que tanto a opulência quanto a 
pobreza são transferidas às gerações sucessivas de forma exclusiva. A pobreza 
reproduz-se como tal, as pessoas veem-se como enclausuradas em sua condição 
social, e a avaliação do mundo contra as promessas justificadoras do liberalismo 
e do capitalismo tende a ser cada vez mais vazada pelo sentimento da 
ilegitimidade. 

A persistência da condição de pobreza em um ambiente em que é visível a 
todos o crescimento da taxa de apropriação da riqueza social pelos mais ricos tem 
efeitos importantes sobre as percepções dos próprios ricos. No exemplo anterior 
(Figura 1), ricos e pobres com certeza terão ideias diversas a respeito da justiça 
do ordenamento social, e tenderão a justificar a desigualdade com argumentos 
também diversos. A fronteira da legitimação, por exemplo, tem vigência 
sobretudo para os pobres, para quem faz total sentido perguntar pelas razões de 
sua aceitação de um arranjo societário que, por longo tempo, não lhes retribuiu 
de maneira que considerassem justa. Já na segunda simulação, é de se supor que, 
a partir de certa taxa de percepção da desigualdade, mesmo entre os ricos a 
distribuição dos bens de civilização passe a ser vista como injusta, ainda que eles 
estejam usufruindo plenamente desses bens, a ponto mesmo do desperdício, e 
ainda que, portanto, a ordem lhes seja generosa e recompensadora. 

Há várias razões para postular a possibilidade da emergência desse 
sentimento entre os ricos. A principal delas é a contestação da ordem pelos 
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excluídos de suas recompensas15. Essa contestação pode ter o rosto de uma 
revolução, de protestos mais ou menos organizados, ou da violência difusa no 
cotidiano. Qualquer que seja a intensidade da revolta, o que interessa é que ela 
pode romper a indiferença moral dos ricos com respeito à situação dos mais 
pobres, a ponto de despertar nos primeiros um sentimento de injustiça semelhante 
ao dos últimos. Mas a revolta não tem necessariamente que estar presente. Na 
verdade, como salientou Barrington Moore Jr. (1987: p. 32 e passim), as pessoas 
têm uma capacidade assustadora de adaptação a condições extremas de 
sofrimento e abuso, e a revolta é a exceção, não a norma. Mesmo sem revolta dos 
mais pobres, há outras possibilidades de deslegitimação da ordem pelos mais 
ricos. 

Na verdade, o “limiar da sensibilidade social”16 é de difícil demarcação, 
como de resto todas as outras fronteiras discutidas neste exercício. Ricos e 
pobres, grupos sociais mais ou menos organizados e institucionalizados segundo 
recortes de classe, gênero, etnia, religião, educação etc., têm visões diferentes 
sobre mínimos civilizatórios17. Mas eu tendo a concordar com aqueles estudiosos 
da desigualdade social que asseveram que toda sociedade fixa, de forma mais ou 
menos sistemática, mínimos civilizatórios ou, simplesmente, toleráveis18. Essa 
definição não tem necessariamente que estar escrita em algum lugar, ainda que 
muitas vezes as constituições ou a lei ordinária cuidem de demarcá-la com 
precisão em quase todos os países democráticos, Brasil inclusive. A Declaração 
dos Direitos do Homem é outro tipo de circunscrição de fronteiras de grande 
eficácia simbólica em sociedades de massa atravessadas por vetores de 

                                                 
15  Nunca é demais lembrar que recompensas, aqui, querem dizer acesso a bens materiais, 

poder ou status social; à liberdade, à autonomia individual, aos direitos humanos, sociais, 
civis e políticos. 

16  Frase emprestada de Santos (2006). O tema será retomado na Primeira Parte deste livro. 
17  Tilly (1998) é um bom exemplo de estudo sistemático da reprodução das desigualdades 

em razão de clivagens que ele denomina “categoriais”, como gênero, raça, religião, 
educação etc. 

18  O tema já estava presente em Rousseau, no seu Discurso sobre a Origem e os 
Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, e não é menos importante na construção 
do programa político de Marx e Engels no Manifesto Comunista. Polanyi (1944) e 
Marshall (1964) são estudos clássicos importantes sobre a construção histórica desses 
mínimos no capitalismo avançado. Thompson (1987) trata disso no estudo da formação 
da classe operária inglesa (p. ex., pp. 111 e ss.) e Castel (1998) faz o mesmo para o caso 
da França, com atenção à constituição da sociedade salarial e do Estado de Bem-Estar. 
Estudos sistemáticos do problema são os já citados Gurr (1971) e Moore Jr. (1987). 
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desigualdades tal como descrito na Figura 2. Ainda assim, a demarcação pode 
existir de forma tácita, sem estar escrita em parte alguma, como elemento 
constitutivo da cultura política ou da dinâmica cultural mais geral, ou ainda como 
construção da razão esclarecida. 

Nessas condições, a visibilidade da fome e da miséria é uma segunda 
condição de possibilidade da permeabilização da indiferença dos ricos em relação 
à condição dos pobres. Mesmo que a maioria das religiões ofereça algum tipo de 
justificação para as iniquidades, prometendo recompensas em outro plano que 
não o terreno e fazendo do sofrimento de uns o caminho da expiação para pecados 
reais ou presumidos, e da caridade de outros a remissão das culpas pelo privilégio 
da opulência, ainda assim, a partir de determinado ponto da miséria percebida, os 
ricos podem imaginar que nenhuma caridade é capaz de mitigar o sofrimento do 
outro, ou sua própria culpa. O mundo lhes parecerá injusto. Por outro lado, se é 
característico da modernidade a obrigação de dar razões para justificar a posição 
de uns e outros no ordenamento social, e se essas razões são cada vez menos 
aceitáveis quanto mais se baseiem em argumentos ex machina, então os ricos 
podem racionalmente chegar à conclusão de que seus privilégios não podem ser 
justificados, sob qualquer pretexto, diante da fome da maioria. A sociedade se 
lhes pode afigurar não apenas como injusta, mas também como ilegítima. 

 
*** 

 
Essas duas simulações podem ser pensadas como condições ideal-típicas, 

ou como o céu e o inferno do capitalismo liberal. Com variações mais ou menos 
importantes no timing das mudanças, na intensidade das desigualdades, na 
sensibilidade social, na disposição para a revolta, no nível de riqueza produzida 
e distribuída, e em muitos outros indicadores de relevância, os dois modelos 
podem ser tomados como descrições aproximadas, mas plausíveis, do que de fato 
ocorreu no mundo nos últimos duzentos anos, retratando uma clivagem real entre 
a modernização dos países centrais e a dos países periféricos. O Brasil está mais 
próximo da segunda simulação do que da primeira, e desta a Suécia será, talvez, 
aproximação bastante razoável19. 

Tendo em vista os modelos avaliados, é possível dizer que o problema da 
percepção da desigualdade está diretamente associado ao problema da justiça, de 

                                                 
19  Como sugere, por exemplo, a análise de Crouch (1999) 

Adalberto Cardoso 

29 
 

dois modos. De um lado, por referência àquilo que as pessoas consideram como 
aceitável tendo em vista parâmetros pragmáticos de julgamento de sua posição 
relativa no mundo, parâmetros construídos ao longo das biografias individuais e 
da experiência coletiva, ajustados constantemente em razão de análises mais ou 
menos realistas a respeito do que cada qual pode conseguir ou realizar. Trata-se, 
precisamente, de ajustamentos constantes de expectativas a possibilidades reais 
(e esses ajustamentos podem ocorrer para cima ou para baixo na curva das 
expectativas, melhorando-as ou piorando-as), e de avaliação de si e dos outros 
segundo essas mesmas expectativas e possibilidades constantemente ajustadas20. 
Essas ideias estão associadas a concepções do mundo tal como ele é, e delas 
derivam percepções e julgamentos sobre como ele poderia ser. De outro, a 
percepção da desigualdade está associada àquilo que as pessoas consideram 
como aceitável tendo em vista ideias mais ou menos claras da boa sociedade ou 
da boa vida, do mundo como ele deveria ser. Essas ideias podem ser fruto de 
elaboração racional e ilustrada, ou podem resultar da operação relativamente 
automática da tradição, da cultura ou da posição de classe, ou alguma combinação 
das duas coisas. Podem levar em conta exclusivamente o interesse individual por 
bem-estar, ou podem ser mediadas por noções mais gerais de justiça para todos, 
ou alguma combinação das duas alternativas. Podem ser mais ou menos realistas, 
remetendo a imagens do éden ou a algum ideal utópico construído a partir de 
leituras transcendentes do real. 

Comparando-se os dois modelos, está claro que, no primeiro caso, a 
desigualdade percebida deixa de ser sociologicamente relevante, no sentido de 
que não mais estrutura o conjunto de percepções relacionadas com o sentido da 
legitimidade e da justiça da ordem social. A insatisfação popular, se emergir em 
algum momento, não estará associada ao padrão percebido de distribuição dos 
bens de civilização. Por outras palavras, nem toda desigualdade percebida gera 
sentimento de que a sociedade é injusta quanto a esse aspecto específico. 
Sociedades profundamente desiguais podem cumprir suas promessas quanto à 
distribuição abundante ou simplesmente adequada de recompensas civilizatórias, 
tais como a liberdade, a autonomia, o bem-estar material, a igualdade de 
oportunidades etc., de tal modo que o problema da reprodução da ordem social 

                                                 
20  Para uma discussão teórica e empírica rigorosa sobre o ajustamento de expectativas ao 

longo do ciclo de vida, ver Bourdieu (1979; 1997). Crítica também rigorosa é Lahire 
(2006). 
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como um arranjo aceitável, ou legítimo, deixa de ser afetado pela percepção da 
desigualdade. 

Já no segundo caso, a desigualdade tende a ser elemento estruturante da 
sociabilidade, estando presente em cada momento das relações sociais. A 
insatisfação popular não apenas é mais provável, como está diretamente 
associada às atitudes em face da distribuição das benesses civilizatórias. Ao não 
cumprir suas promessas, ou melhor, ao fazê-lo apenas para uma parcela diminuta 
da população, tal sociedade viverá em eterna dificuldade para legitimar seus 
processos distributivos, bem como a dominação política. É isso que justifica, 
teórica e praticamente, o estudo da persistência das desigualdades, bem como de 
sua percepção pelos agentes, em sociedades como a brasileira, semelhante em 
muitos aspectos ao modelo descrito na Figura 2, estudo que se propõe aqui21. 

De fato, o Brasil é um país com enormes e multidimensionais 
desigualdades, que, por persistentes, não passam despercebidas por sua 
população. Se o que se disse até aqui faz sentido, a percepção geral de que o país 
é desigual, se associada a sentimento de que essa desigualdade é, também, injusta, 
deveria estar contribuindo para minar as bases de legitimação da ordem vigente. 
Mas é possível sustentar que o país, conquanto turbulento em muitas conjunturas 
históricas, não viveu problemas incontornáveis de governabilidade no correr de 
sua modernização capitalista. A exclusão persistente das maiorias despossuídas 
dos mecanismos de acesso aos bens de civilização, visivelmente disponíveis a 
minorias identificáveis, não produziu hecatombes de proporções revolucionárias. 
A ordem iníqua se reproduziu de geração a outra, transferindo seus parâmetros 
de forma homóloga a sucessivos arranjos sócio-políticos, sem jamais ter seus 
fundamentos corroídos por contestação social de monta. Quando ela ocorreu, de 
forma mais ou menos organizada, teve suas energias abduzidas ou pela 
institucionalidade autoritária legada por Getúlio Vargas, ou pelos mecanismos 
democráticos de processamento de conflitos ainda em construção entre nós. O 

                                                 
21  A crise inaugurada em 2008 no capitalismo central vem mostrando que o arranjo ideal-

típico da Figura 1 é mais instável do que queria a discussão proposta por mim em 2010. A 
desigualdade cresceu nos países ricos, os estados de bem-estar viram sua capacidade de 
assegurar a segurança civilizatória reduzida pelo avanço da financeirização do 
capitalismo, revoltas ocorreram em vários países em defesa das conquistas sociais do 
século XX etc. Ainda assim, os modelos continuam atuais, uma vez que a revolta que 
eclodiu, por exemplo, na Espanha e na Grécia, pode ser compreendida como resultado da 
perda de legitimidade da ordem desigual, ou da frustração de expectativas quanto às 
promessas civilizatórias do capitalismo. 
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desafio é compreender por que isso se deu dessa maneira, resposta que estará 
associada, como argumentarei aqui, ao modo de incorporação dos trabalhadores 
à sociedade desigual. Ao desvendar como se deu essa incorporação, espero lançar 
novas luzes sobre a configuração atual da sociabilidade capitalista à brasileira, 
altamente resistente às tensões oriundas da ordem iníqua.  
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AP R E S E N T A Ç Ã O  

 
“Às vezes nos esquecemos de que os abusos podem permanecer 

‘desconhecidos’ por longo tempo, até serem publicamente 
revelados, e que as pessoas podem ver a miséria e não percebê-

la, até a própria miséria se rebelar.”  
 

Edward Palmer Thompson 

 
A história social e do trabalho passou por profunda revisão no Brasil nas 

últimas duas décadas, resultado da rotinização da investigação empírica rigorosa 
em grupos de pesquisa estáveis em diferentes instituições acadêmicas, que 
levaram à descoberta de novas fontes, à exploração inovadora de antigos 
documentos, à proliferação de novas hipóteses e ao surgimento de categorias 
explicativas renovadas. Esta primeira parte do argumento inquire essa nova 
historiografia para formular algumas hipóteses sociológicas sobre o padrão 
desigual de incorporação dos trabalhadores nos primórdios da ordem capitalista 
no país. O que se oferece é um ensaio de interpretação sobre aquele padrão, que 
percorre, em poucas páginas, longo período histórico, aqui relido sob perspectiva 
particular. Sugiro que a escravidão deixou marcas muito profundas no imaginário 
e nas práticas sociais posteriores, operando como uma espécie de lastro do qual 
as gerações sucessivas tiveram grande dificuldade de se livrar. Em torno dela 
construiu-se uma ética do trabalho degradado, uma imagem depreciativa do 
povo, ou do elemento nacional, uma indiferença moral das elites em relação às 
carências da maioria, e uma hierarquia social de grande rigidez e vazada por 
enormes desigualdades. Esse conjunto multidimensional de heranças conformou 
a sociabilidade capitalista entre nós, ou o ambiente sociológico que acolheu o 
trabalho livre no final do século XIX e início do XX, oferecendo-lhe parâmetros 
mais gerais de reprodução e apresentando grande resistência à mudança, 
sobretudo (mas não apenas) no mundo agrário. 

Ainda que baseado fortemente em literatura historiográfica, o que se 
oferece não é uma historiografia, mas uma sociologia historicamente informada, 
já que é a sociabilidade que se trata de reconstruir. Sem nenhuma pretensão 
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teórica mais geral, ou sistemática1, por sociabilidade entendo as inter-relações 
sociais resultantes do modo de operação das linhas de força que estruturam a 
ordem social, linhas que organizam as expectativas recíprocas de grupos e classes 
sociais quanto: (i) aos valores mais gerais de orientação da ação recíproca, ou da 
ação que toma o outro em conta; e (ii) aos padrões prevalecentes de justiça, ou 
de bem comum, ou “do que deve ser” a vida em comum; e, com ambos, as 
próprias ações recíprocas. A sociabilidade, então, são as trocas materiais e 
simbólicas, ao mesmo tempo estruturadas pelo que estou denominando linhas de 
força da ordem social, e estruturantes dessas mesmas linhas, trocas que, por essa 
mesma razão, interpelam constantemente as subjetividades, já que a todo 
momento exigem tomadas de posição, escolhas e decisões conducentes, de modo 
menos ou mais estruturado, à construção de identidades individuais e coletivas. 
Enquanto tal, a sociabilidade é o momento da construção de múltiplos nós e 
outros significativos, da atualização, verificação e confronto intersubjetivos de 
valores, percepções de mundo e identidades, ocorrendo, pois, num ordenamento 
cultural específico, sendo sempre situada espacial e temporalmente. A 
sociabilidade é a própria ordem social em movimento, o momento de atualização 
e inquirição de seus horizontes e de seu modo de estruturação, que, por isso, é 
constitutivo da ordem ela mesma. Emprego “momento” em sentido hegeliano, 
isto é, como atualização de possíveis, mas não de possíveis “lógicos”, ou 
racionais, ou transcendentais, e sim de possíveis finitos, inscritos nas expectativas 
mútuas, portanto culturalmente delimitados.  

Assim, a sociabilidade não é um atributo de quem é sociável, ou afável, ou 
senhor(a) de normas de civilidade. Não é “a forma lúdica da sociação”, como em 
Simmel (2006). Ela não é um atributo de relações sociais tampouco. Na verdade, 
ela não é um atributo de qualquer tipo. Ela não qualifica algo, não é predicado, 
mas sim substantivo, e é nesse sentido que se pode falar em sociabilidade 
capitalista, por exemplo, que tem como linha de força central, mas não única, a 
distribuição desigual dos recursos materiais, simbólicos e de poder, e a 
apropriação privada da produção social e de seus recursos, o que requer um tipo 
específico de legitimação das posições ocupadas e atualizadas pelos agentes, 
legitimação que é aspecto estruturante das expectativas recíprocas de dominantes 
e subalternos, e de cada categoria entre si. A sociabilidade, enquanto esses 

                                                 
1  Construo o conceito de maneira pragmática, funcional ao argumento do livro que, dessa 

perspectiva, é ele mesmo o “vir a ser” do conceito. 
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encontros como atualização daquelas expectativas, supõe diferença e alteridade, 
já que compromete a subjetividade dos agentes, e por estar irremediavelmente 
vazada pelas linhas de força do ordenamento social, atualizando-as e 
questionando seus horizontes, é constituída por relações de poder. A 
sociabilidade, pois, é uma prática agonística, que coloca em questão, 
constantemente, o lugar (enquanto espaço social identitário) de cada qual, 
indivíduo ou grupo, na ordem social. 

Vista pelo ângulo que estou propondo, a sociabilidade é um modo de ser 
da ordem social, um momento especial em que suas linhas de força se revelam, 
ao pôr-se em movimento pelas expectativas e a ação recíproca dos agentes. Ação 
recíproca que não denota necessariamente reciprocidade ou dádiva (embora isso 
possa ocorrer), sendo apenas ação referenciada no outro enquanto capaz de ação 
também referenciada em ego, sua identidade e suas expectativas. E que denota, 
ademais, extensão no tempo, mas não continuidade temporal, já que sua 
substância (as expectativas recíprocas, estruturadas e estruturantes) está em 
contínua transformação, submetida que é, constantemente, ao teste dos encontros 
cotidianos. Nesse sentido, tem uma materialidade, mas esta é em fluxo, embora 
nem por isso fugidia, ou inapreensível pela historiografia ou por uma sociologia 
historicamente informada, como a que apresento aqui. Na verdade, ela só é 
apreensível em seu movimento, ou no modo como as expectativas recíprocas são 
efetivamente atualizadas, testadas e transformadas, algo que a imaginação 
sociológica pode apreender como recorrência, regularidade, padrões ou linhas de 
força. 

A ideia geral a se defender é que a sociabilidade capitalista no Brasil 
caracterizou-se, até pelo menos a década de 1940, por grande inércia estrutural, 
e atualizou padrões sociais de divisão e hierarquia extremamente resistentes à 
mudança em sua forma geral. A escravidão instaurou, na sociabilidade capitalista 
em construção (e aqui compartilho da visão de que a escravidão moderna é uma 
forma capitalista de exploração do trabalho e de valorização do capital), virtual 
irreconciliabilidade entre os estilos de vida das classes e camadas sociais 
dominantes e dominadas, expressa, sobretudo, na indiferença dos dominantes, no 
dia a dia das fazendas e na cotidianidade urbana, em relação ao destino individual 
ou coletivo dos escravos, dos ex escravos e seus descendentes. Tal indiferença 
estendeu-se, por razões que pretendo apresentar, a parte substancial dos outros 
brasileiros não diretamente envolvidos na dinâmica econômica central da 
Colônia e, em seguida, do Império e da República.  
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As clivagens que apartavam os estilos de vida de dominantes e dominados 
eram multidimensionais, indo dos modos de obtenção de meios de vida às 
mediações institucionais dos encontros cotidianos, aqui incluídas a política, a 
religião, a cultura e, no caso das cidades, os modos de ocupação do território. É 
verdade que, no mundo agrário, prevaleceu, até muito longe no V século 
brasileiro, uma imagem de corpo segundo a qual os subalternos eram 
reconhecidos como tal e incorporados na dinâmica social mais geral como parte 
do grupo ou clã, mas desde que sua vontade fosse a do mandarim local. Logo, 
desde que construísse sua identidade mediada pela do chefe de clã e por oposição 
a outro chefe e seu grupo. A relação de alteridade, necessária à construção da 
identidade social, não se estabelecia com o chefe, mas sim com o opositor, que 
era adversário político e econômico. Logo, do ponto de vista subalterno o chefe 
não era um igual, nem era um momento da própria identidade subalterna, isto é, 
sua possível negação. O chefe constituía essa identidade por inteiro, ao se 
relacionar com ela como parte de seu próprio corpo social, indiviso e íntegro 
diante de opositores identificáveis, agora entre os membros da própria classe 
dominante. Cada chefe local era ele, sua família, seus trabalhadores e seus 
capangas, e fora dessa ordem, infensa à construção de espaços públicos de 
negociação de identidades, o ambiente era extremamente hostil aos subalternos.  

Nesse ambiente, as linhas de força que estruturavam a sociabilidade eram 
a desigualdade, fundada na relação com a propriedade; a violência, privada (nas 
fazendas e pequenas cidades do interior) ou estatal (em toda parte); o favor, que 
aproximava e apartava ao estabelecer relações assimétricas de reciprocidade; a 
religião, mas não necessariamente o catolicismo oficial; e o trabalho, aqui 
pensado como atividade voltada à obtenção dos meios de vida, não se 
restringindo, portanto, ao trabalho organizado pelo fazendeiro, o industrial, o 
comerciante ou o Estado. Esses elementos estruturantes da sociabilidade 
mudaram de conteúdo ao longo das décadas, mas seu modo de articulação, ou 
sua forma geral, opôs grande resistência à mudança, ajudando a reproduzir, de 
geração a geração, a rigidez das clivagens de classe que limitaram o acesso dos 
subalternos aos meios (materiais, simbólicos e políticos) necessários à mudança 
substantiva de sua própria condição. A construção do Brasil moderno ocorreu nas 
entranhas dessa ordem desigual, nossa modernidade sendo por ela constituída, 
até aqui de maneira indelével. 

Os capítulos que compõem esta primeira parte do argumento não seguem 
ordem cronológica estrita. Começo discutindo a transição para o trabalho livre 

Adalberto Cardoso 

39 
 

no Brasil, chamando a atenção para profundas continuidades da ordem escravista. 
Para isso, mobilizo a literatura sobre escravidão no Oitocentos (ou o IV século 
brasileiro, como o epitetavam os contemporâneos) para qualificar melhor o 
debate sobre aquela transição e propor uma leitura divergente do que se 
consolidou como percepção “clássica” desse processo, à qual denomino 
sãopaulocentrismo. O Capítulo II inverte a perspectiva e inquire a construção do 
Estado no Brasil como Estado antissocial, aspecto central da dinâmica de 
reprodução da desigualdade ao longo da história, para o quê foi necessário 
retornar ao IV século. O interesse ainda é a Primeira República e a transição para 
o trabalho livre como matriz da persistente sociabilidade desigual, mas 
argumento que a origem do caráter antissocial do Estado capitalista que aqui se 
consolidava deve ser buscada no Império e sua frouxa centralização do poder, 
que legou à República um Estado que qualifico como um Leviatã de múltiplas 
cabeças e corpo raquítico, porque incapaz de se capilarizar no vasto território 
nacional, razão pela qual foi obrigado a contemporizar com as oligarquias locais, 
que por seu lado impediram que o centro imperial legislasse sobre a “questão 
social”. A indiferença das estruturas estatais (com exceção, obviamente, da 
polícia) em relação ao destino das maiorias em boa parte da Primeira República 
tem sua origem nesse arranjo, isto é, o federalismo monárquico, que legou à 
república um Estado fraco, pobre, endividado e incapaz de dar faticidade a seu 
próprio ordenamento jurídico. A análise da construção estatal republicana 
completa, em rápidas pinceladas, o quadro das linhas de força da sociabilidade 
desigual, e argumento que a virtú da ordem republicana foi sua capacidade de 
blindar o mundo agrário contra a intervenção regulatória do Estado, com isso 
abrindo as portas para a lenta incorporação da questão social na agenda pública 
urbana. O Capítulo III volta a inverter o olhar e retomar a análise da construção 
da sociabilidade na Primeira República, e o objetivo é mostrar a profundidade e 
extensão da herança escravista no cotidiano das relações de classe, sugerindo que 
as práticas sociais e seus modos de estruturação mudaram muito lentamente 
mesmo com o advento da imigração massiva a partir de fins do século XIX. Peço 
atenção muito especial ao que denomino “violência horizontal”, ou entre os 
membros das classes subalternas, como aspecto central da sociabilidade nos 
primeiros anos da República. Em conjunto com a “violência vertical”, ou estatal, 
ela impôs obstáculos importantes à multiplicação das ideias libertárias trazidas 
pelos imigrantes, de tal modo que estas não chegaram a fecundar o horizonte de 
expectativas dos pobres urbanos. Por fim, no Capítulo IV mostro como a 
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blindagem do mundo rural foi acatada por Vargas, o que introduziu no sistema 
um vetor centrípeto novo e poderoso, que atraiu as populações rurais ao mundo 
urbano em hordas muito superiores à capacidade de o capitalismo regulado 
nascente incorporá-las em sua dinâmica característica de exploração do trabalho. 
Argumento que as desigualdades ganharam, com a legislação social restrita de 
Vargas, nova e poderosa linha de força de reprodução, na medida em que o 
mercado formal de trabalho nunca foi capaz de incorporar os que vieram do 
campo atraídos pela promessa civilizatória do direito do trabalho, ou da 
“cidadania regulada”. A dinâmica geral das relações de classe teve aí seu 
principal elemento de estruturação, de consequências duradouras para a 
sociabilidade capitalista entre nós, incluindo seu substrato ideológico, aspecto 
tratado na segunda parte do estudo. 

 

 

 
 
 
 

CA P Í T U L O  I :  A E S C R A V I D Ã O  E   
A  L E N T A T R A N S I Ç ÃO  P A R A  O  T R A B A L HO  L I V R E  

 
“A abolição libertou os brancos do fardo da 

escravidão, abandonando os ex-escravos à sua 
própria sorte”. 

 
Emília Viotti da Costa 

 
Como indicado antes, a história social do trabalho vem revendo nosso 

passado, que já não é mais o mesmo. Aspecto saliente da revisão em curso é o 
reconhecimento da escravidão como momento daquela história1. Por razões não 
inteiramente evidentes, mas que terão a ver com dinâmicas disciplinares mais do 
que com a ordem do mundo, os estudos sobre escravidão fazem parte da 
genealogia de um ramo da investigação social que se poderia denominar 
“relações raciais”, enquanto a investigação sobre a constituição da sociedade do 
trabalho no país encontrou seu momento inaugural na imigração europeia. Não 
era para ser necessariamente assim, já que pensador da estatura de um Florestan 
Fernandes interessou-se primeiramente pelo destino do ex-escravo, porque via 
em sua figura “marginal” (ou “desajustada”) a expressão das mazelas da 
construção da ordem social competitiva, ou de nossa revolução burguesa. 
Fernando Henrique Cardoso e Otávio Ianni, seguidores diletos do mestre, 
também se dedicaram ao tema na mesma chave. Na historiografia é bom lembrar 
o trabalho fundador de Emilia Viotti da Costa, e o de historiadores brasilianistas 
como A. J. R. Russell-Wood, Stuart Schwartz, Robert Conrad, Richard Graham, 
Peter Eisenberg, Herbert Klein, David Cohen e Jack Greene, para citar apenas 
alguns dos que se dedicaram ao destino social dos ex escravos ainda na ordem 
escravista. 

A razão para essa divisão disciplinar talvez resida em certo encadeamento 
de ideias defendido no Brasil a partir dos anos 1950, segundo o qual o capitalismo 

                                                 
1  Texto importante dessa renovação é Negro e Gomes (2006). Síntese ampla da nova 

historiografia sobre a escravidão e o Brasil Colônia é Fragoso (2000), cujas teses centrais 
são radicalizadas em Fragoso e Florentino (2001). 
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moderno brasileiro surgira em São Paulo, com o que era suficiente buscar ali suas 
raízes socioeconômicas2. E isso mesmo depois de Celso Furtado ter demonstrado, 
nos mesmos anos 1950, que, se os capitais liberados pelo café estavam na origem 
da acumulação industrial paulista (e por extensão, brasileira), o capitalismo no 
Brasil era desigual, porém integrado, e o destino do Nordeste ou da Amazônia 
não estava desconectado da dinâmica paulista. Como resultado, a vasta literatura 
sobre a consolidação do capitalismo e seu mercado de trabalho no Brasil teve 
inegável caráter “sãopaulocêntrico”. Como nesta passagem da obra de José de 
Souza Martins: 

“O estudo das origens do trabalho livre, em particular relacionadas com a 
imigração, é um passo essencial para penetrarmos na realidade social de 
amplos contingentes de trabalhadores do Brasil de hoje (...). o contingente 
brasileiro de trabalhadores livres era, nessa época [segunda metade do séc. 
XIX], constituído principalmente de imigrantes estrangeiros” (Martins, 1979: 
p. 118, ênfase no original).  

O Brasil tinha cerca de sete milhões de pessoas livres, e os imigrantes não 
chegavam a uma centena de milhar. Onde se lê “contingente brasileiro de 
trabalhadores livres”, deve-se entender “contingente paulista...”.  

O fato de boa parte do dinheiro de pesquisa estar concentrado naquele 
estado foi condição necessária desse desdobramento, mas não suficiente. Tão 
importante quanto foi a noção de modernidade que presidiu a elaboração dos 
programas de pesquisa econômica e social não apenas na USP e na Escola de 
Sociologia e Política, mas também no ISEB, na UFRJ e na FGV. Segundo essa 
noção, um país em busca de um lugar na senda da modernidade deveria ser 
capitalista, industrial e urbano, demarcando sua posição no concerto das nações, 
ademais, a partir de uma posição autodeterminada, algo possível se, e somente 
se, conseguisse criar condições endógenas de desenvolvimento econômico. 
Residirá aí ao menos parte da explicação de porquê, até muito recentemente, a 
transição para o trabalho livre tenha sido interpretada na chave da imigração 
estrangeira, estabelecendo uma ruptura cabal entre o passado escravista e o novo 
ambiente competitivo. Tudo se passou como se a ordem escravocrata tivesse sido 

                                                 
2  É assim que o Florestan Fernandes de Revolução Burguesa no Brasil atribuirá ao imigrante 

italiano o lugar de agente da modernização capitalista no país, seara que seria explorada 
por muitos de seus discípulos, dentre eles, e muito especialmente, Martins (1973, 1975, 
1979). 

Adalberto Cardoso 

43 
 

enterrada com a abolição, não transferindo ao momento posterior nada de sua 
dinâmica (e inércia) mais geral. 

Qualificando e tornando mais complexa essa interpretação, literatura mais 
recente permite a formulação de hipóteses fortes que enfatizam profundas 
continuidades, ao lado de evidentes rupturas com o passado escravista, no 
processo de construção da ordem capitalista no Brasil3. A primeira delas é que o 
modelo paulista de transição para o trabalho livre não foi, nem de longe, típico 
ou representativo do que se passou no restante do país. Em muitos sentidos, São 
Paulo foi a exceção, já que apenas nesse Estado a imigração se apresentou (e foi 
implementada) como a única solução possível para o que os contemporâneos 
perceberam como “o problema da mão de obra”4. Em Minas Gerais, no Rio 
Grande do Sul, em Pernambuco, no Ceará, no Maranhão ou na Bahia as coisas 
não se passaram dessa maneira. Nessas províncias, as funções de produção 
(agrícola ou nas minas, nos pampas ou na cidade) foram sendo paulatinamente 
assumidas por ex-escravos ou seus descendentes, além de brasileiros livres que, 
antes vistos como ocupando lugar intersticial na ordem escravista, tiveram seu 
status social inteiramente revisto por novas pesquisas. Quando a imigração ganha 
as mentes da elite paulista em inícios dos anos 1870, por exemplo, em 
Pernambuco a grande maioria do trabalho rural já era realizada por homens livres, 
expropriados de suas pequenas propriedades a partir de fins do século XVIII 
(Palacios, 1996: 127-128). Como aponta o mesmo autor, isso deu aos analistas 
da transição para o trabalho livre no país a impressão de que o processo em 
Pernambuco fora “suave”, “indolor”, quando, na verdade, a expropriação 
(violenta) do campesinato já ocorrera décadas antes, liberando a mão de obra que 
a lavoura da cana exigiria depois de 1850, quando se intensifica a perda de 

                                                 
3  O revisionismo da historiografia sobre a transição para o trabalho livre não é apenas 

brasileiro. Ver, por exemplo, Johnson (1997), para o caso argentino, e Turner (1995) para 
uma discussão mais geral sobre as Américas. Linden (2005) propõe a revisão completa da 
história da classe trabalhadora mundial, a partir de nova conceituação do trabalho e do 
trabalhador, incluindo formas não capitalistas de extração do excedente sob o capitalismo. 

4  Além de título de 4 capítulos do livro seminal de Celso Furtado, Formação Econômica do 
Brasil, essa questão era “da hora”, na percepção corrente dos plantadores de café de São 
Paulo. Warren Dean (1977) expõe a visão das elites cafeicultoras sobre esse problema, 
tema retomado com grande propriedade por Azevedo (1987: especialmente caps. II e III). 
Para o “problema da mão de obra” no Nordeste, ver o trabalho pioneiro de Andrade (1980 
[1963]: p. 88-93). 



A construção da sociedade do trabalho no Brasil 

44 
 

escravos para o café paulista. Isso se passou em todo o Nordeste5, bem como em 
Minas Gerais e no Sul: quando do início da imigração estrangeira para São Paulo, 
o trabalho escravo não representava senão pequena minoria. Esses casos nos 
obrigam a considerar que não houve uma, mas várias transições para o trabalho 
livre, ou, como prefere Fragoso (2000), para o trabalho não-escravo, já que, nos 
séculos XVIII e XIX boa parte dos homens livres estava submetida a diferentes 
tipos de trabalho forçado6. E nos obrigam a considerar, também, que essas 
transições ocorreram em momentos históricos distintos nas diferentes regiões do 
país. 

As diferenças regionais quanto ao timing da transição são reflexo de outro 
aspecto relevante da ordem escravista: a existência de diferentes regimes de 
escravidão. Sabe-se hoje, com muito mais propriedade, que o padrão de sujeição 
dos cativos nos canaviais de Pernambuco ou da Bahia era diferente do imperante 
nos pampas gaúchos, nas minas de ouro e diamantes das Gerais, nos cafezais do 
Vale do Paraíba, em cidades pequenas do interior de São Paulo, numa cidade 
grande como o Rio de Janeiro ou no interior dos engenhos de açúcar. Neste 
último caso, por exemplo, hierarquias ocupacionais distinguiam os escravos 
segundo a qualificação para o uso adequado do maquinário, a capacidade de 
produção do açúcar com determinado padrão de qualidade etc., gerando 
expectativas de ascensão social e de alforria que não existiam nos campos de cana 
ou de algodão (Eisenberg, 1974 e 1989). No Nordeste, no Setecentos e no 
Oitocentos, pequenos proprietários de escravos tendiam a ter relação menos 
predatória com sua força de trabalho, comprada a preços altos para os padrões 
econômicos da maioria. Permitia-se a constituição de famílias e, não raro, 
alforriavam-se os cativos nos testamentos por morte. A baixa capitalização de 
boa parte dos proprietários nordestinos, ademais, fez com que, tradicionalmente, 
a escravidão convivesse com o trabalho livre (ou não-escravo) nos momentos de 
maior demanda por trabalho, como a colheita da cana (Andrade, 1980 [1963]: pp. 
90-91). Por toda parte no Nordeste, roceiros mais ou menos independentes dos 

                                                 
5  “No Nordeste, a abolição ocorreu sem grandes reajustamentos e os ex-escravos foram 

incorporados às várias frações do campesinato nordestino. Seu destino foi, 
subsequentemente, condicionado pela imobilidade econômica e social da região” 
(Hasenbalg, 2005[1979], p. 164). Hasenbalg (1992) chamou a atenção para a 
excepcionalidade paulista, extensiva ao modo de incorporação do negro no mercado de 
trabalho capitalista em expansão. Voltarei ao tema. 

6  O argumento está, pioneiramente, em Genovese (1971: p. 91). 
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potentados locais eram acionados sazonalmente para o trabalho nas terras dos 
donos de escravos (Schwartz, 1992; 1995). Isso foi menos frequente nas regiões 
mais ricas ou nos grandes engenhos, capazes de adquirir a escravaria de que 
necessitavam para o trabalho.  

Numa grande cidade como o Rio de Janeiro os escravos tinham muita 
liberdade de movimento, uma vez que boa parte de seus senhores vivia, 
justamente, de seu trabalho como vendedores ambulantes, condutores de 
palanquins, carregadores de água ou dejetos para as famílias e toda sorte de 
serviço compatível com sua condição de “escravos de ganho”, ou de aluguel7. 
Muitos conseguiram comprar sua alforria com o pecúlio acumulado. Estimativas 
de Debret, por exemplo, apontam que, em 15 anos, um escravo de ganho teria 
acumulado recursos suficientes para comprar sua liberdade no Rio de Janeiro8. 
Isso contrastava profundamente com o cativeiro do café, no Vale do Paraíba, com 
suas jornadas extensas e diminutas possibilidades de manumissão. Além disso, a 
escravidão do Oitocentos foi diversa, sobretudo depois de 1850, quando o preço 
do escravo sofreu acréscimos sucessivos, tornando irracional seu uso predatório 
característico dos séculos anteriores. 

A identificação de diferentes regimes de escravidão mostrou que o Brasil 
colônia não era um território dominado exclusivamente por plantations 
monocultoras, nem a estrutura social tão simples como se supôs até pelo menos 
os inícios dos anos 19709. Escravos e donos de terras eram sem dúvida as classes 
centrais, mas elas conviviam com uma infinidade de outros grupos, também 
importantes para a sustentabilidade da ordem escravista: artesãos e artífices nos 
ofícios urbanos, comerciantes, tropeiros, criadores de animais, pequenos 
produtores de víveres para o mercado interno, mercadores de escravos, 
financistas, milicianos, construtores, feitores, pequenos proprietários rurais 
produzindo para si mesmos... Mais ainda, a plantation, grande extensão de terra 

                                                 
7  A literatura sobre isso é, hoje, vasta. Textos de interesse podem ser encontrados em 

Florentino org. (2005). Karasch (2000) e Chalhoub (1990) também são referências 
obrigatórias. 

8  Ver Fragoso (2000) e Karasch (2000). Para o caso dos escravos de aluguel na cidade de 
São Paulo, semelhante em muitos sentidos ao que se passava na Corte, ver Dias (1995).  

9  Casa Grande e Senzala foi escrito nesta perspectiva simplificadora da estrutura social da 
Colônia. Análise sistemática, que influenciou gerações de pesquisadores, foi Formação 
do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Júnior. 
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ocupada por monocultura empregando centenas de escravos, foi a exceção no 
período colonial e depois. 

De fato, censo de 1788 na Bahia encontrou número médio de escravos por 
propriedade variando de 4 a 11,7, segundo diferentes regiões do Recôncavo 
Baiano. Em 1816-17, quando a população escrava compunha perto de 31% da 
população brasileira total, a média para todo o Recôncavo era de 7,2 escravos por 
proprietário. É verdade que os 10% mais ricos detinham pelo menos metade da 
escravaria, mas ainda assim a média de escravos nessas grandes propriedades era 
de 34 pessoas10. Proporções semelhantes foram encontradas nas herdades 
paulistas entre 1804 e 1829: no primeiro ano, apenas 1% das propriedades 
agrícolas tinham 40 escravos ou mais, e estas ocupavam 13% dos escravos 
existentes. Em 1829 esses números haviam crescido, mas ainda assim as grandes 
propriedades eram apenas 3% do total, ocupando 24% dos escravos11. A média 
geral não ultrapassava 7 escravos por proprietário. A situação não era muito 
distinta em algumas cidades de Minas Gerais no mesmo período12, na Zona da 
Mata de Pernambuco13, no interior paulista14 ou no Rio Grande do Sul15. Mais 
ainda, em certas regiões do Paraná a escravidão já não era importante na segunda 
metade do século XVIII, e as propriedades voltadas para a produção de bens de 
subsistência eram geridas por famílias que em nada se assemelhavam às famílias 
patriarcais pernambucanas estudadas, por exemplo, por Gilberto Freyre16. 

Uma consequência importante da identificação de diferentes regimes de 
escravidão foi a constatação de que o trabalho escravo conviveu, já a partir do 
século XVIII, com diferentes regimes não escravistas de trabalho. Isso quer dizer 
que a transição para o trabalho livre (ou não-escravo) foi muito lenta, tendo 
apenas um marco convencional em 1850, ano da proibição do tráfico negreiro. 
Homens livres ou libertos se avolumaram ao longo dos séculos, obtendo meios 

                                                 
10  Dados em Schwartz (1995: 357-9). 
11  Dados em Luna e Klein (2003: 122). 
12  Luna e Klein (2003: p. 166). 
13  Como demonstrou Eisenberg (1974). 
14  Como podemos ler em Moura (1998). 
15  Ver Sirtori e Gil (2012). 
16  Ver Machado (2006), retomando a crítica contundente do modelo freyriano de 

patriarcalismo formulada por Correa (1994). Machado revela que 58% dos donos de 
escravos em São José dos Pinhais, estado do Paraná, tinham de 1 a 4 cativos somente. 
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de vida de formas que deixaram crescentemente o cariz intersticial que lhe 
atribuiu a literatura até meados dos anos 198017. 

É verdade que as taxas de mortalidade dos escravos brasileiros eram muito 
altas em comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, e nisso a 
interpretação recente corrobora análise corrente18. Compilando dados de 
inúmeras fontes, Schwartz (1995: 303) mostrou que a expectativa de vida ao 
nascer dos escravos no Brasil no último quarto do século XIX variava em torno 
de 18 anos. O horror que essa cifra causa no leitor contemporâneo só não é maior 
porque a esperança de vida de um brasileiro não escravo era de apenas 27 anos 
em 1872 (Merrick e Graham, 1981: p. 83). Nos Estados Unidos a expectativa de 
vida dos escravos era de 35,5 anos ao redor de 1850, apenas 12% menor do que 
a da população total (40,4 anos) e muito superior à de um brasileiro médio (id., 
ibid.). As condições de vida na Colônia e até muito longe no século XIX eram 
ruins para todos, se bem que muito piores para os escravos. Interessante lembrar, 
com Klein (1969), que a taxa de mortalidade dos escravos durante as travessias 
do atlântico não era diferente daquela dos soldados ou marinheiros que os 
acompanhavam. A mortalidade era grande em terra, e nas lavouras19. Isso levou 
Stuart Schwartz a concluir que, sem o tráfico atlântico e a reposição contínua da 
escravaria, morta aos milhares a cada ano, o sistema não se sustentaria.  

Se isso é verdade, isto é, se o sistema escravista brasileiro foi altamente 
predatório em relação à força de trabalho escrava, a manumissão foi elemento 
constitutivo dos diversos regimes de escravidão no país: nos engenhos de açúcar 
da Bahia ou Pernambuco e nas minas de ouro das Gerais, nos campos de gado do 
Sul e na cidade do Rio de Janeiro, nos cafezais paulistas e nas plantações de 
algodão do Nordeste, em toda parte mulheres empregadas nas casas grandes e 
filhos ilegítimos dos brancos conseguiam suas cartas de alforria, mas não apenas 
eles. Velhos, doentes e incapazes para o trabalho também eram libertados, e 
muitos escravos, diligentes, compraram sua alforria com o fruto de seu trabalho. 
Escravos de ganho no Rio de Janeiro e mineradores em Minas são exemplos 

                                                 
17  Como Kowarick (1987) e Souza (2004 [1982]). 
18  Por exemplo, a que se encontra em Celso Furtado (1959: cap. 21). 
19  Ver ainda Florentino, Ribeiro e Silva (2004). 
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clássicos, mas não únicos20. Ademais, na cidade de Campinas, em 1829, 8,6% 
dos proprietários de 1 a 9 escravos eram negros ou pardos (Fragoso, 2000: p. 
155), o que revela a existência de possibilidades reais não apenas de liberdade de 
ex cativos e seus descendentes, como ainda de ascensão social. Acresce que os 
escravos fugiam. E tudo indica que o faziam em grande número21, algo que gerou 
grande tensão social durante todo o século XIX, intensificando-se com a edição 
da Lei do Ventre Livre.  

Nesse sentido, tomando-se o Brasil como um todo, a transição para o 
trabalho livre não foi coextensiva com a construção de um mercado de força de 
trabalho tipicamente capitalista, ou assalariado22. Ao longo dos séculos, os 
escravos e/ou seus descendentes se libertaram da escravidão, ajudando a compor 
a população não diretamente envolvida com a economia escravista, que se 
avolumou com o tempo por meio da miscigenação23. Em 1850, quando cessa o 
tráfico negreiro, o país contava perto de 2 milhões de escravos numa população 
estimada de 8 milhões de almas24, 90% dela vivendo no campo. A força de 

                                                 
20  Para um estudo sistemático da atividade dos negros de ganho no Rio, ver, dentre muitos 

outros, Karasch (2000). Sobre a mesma cidade nos séculos XVII e XVIII, Sampaio (2005). 
Nas Minas Gerais estudo importante é Russell-Wood (2005: cap. 7). 

21  Sobre comunidades quilombolas em todo o país no Oitocentos, ver Gomes (2005 e 2007). 
Voltarei ao tema mais adiante. 

22  Agradeço a Manuela Boatca por chamar a atenção para a dubiedade da formulação original 
desta frase (“a transição para o trabalho livre não foi necessariamente para o trabalho livre 
capitalista, ou assalariado”), publicada em versão anterior (Cardoso, 2008). Ela faz 
parecer que o trabalho escravo nas fazendas e o trabalho livre não assalariado (dos colonos 
nas fazendas de café, por exemplo) não era capitalista, quando minha intenção é 
justamente mostrar o contrário. O capitalismo inaugura o mercado de força de trabalho 
assalariada livre, ou melhor, faz do mercado o mecanismo mais importante de alocação 
produtiva dos trabalhadores, formalmente livres para vender sua capacidade de trabalho. 
Mas no Brasil esse mecanismo conviveu, por décadas ainda, com outras formas de 
trabalho livre, por certo não assalariadas, mas nem por isso extrínsecas à dinâmica 
capitalista inclusiva. Sobre essa simbiose, ver, por exemplo, Oliveira (1987). 

23  Os estudos mais importantes nessa direção, principalmente sobre o século XVIII, são de 
Russell-Wood, publicados a partir de inícios dos anos 1970 e reunidos em Russell-Wood 
(2005). Schwartz (1992) traz ótima revisão da (volumosa) bibliografia produzida até a 
década de 1980, apanhando, pois, o movimento revisionista que tento esboçar aqui. Seu 
trabalho mais importante é, sem dúvida, Schwartz (1995), tradução brasileira de original 
publicado em 1985. 

24  Essa estimativa está em Oliveira Vianna (1920), e não foi retificada por pesquisa posterior. 
Dados históricos dos censos podem ser encontrados em  
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censohistorico/default.shtm (visitado 
em setembro de 2007). 
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trabalho já não era majoritariamente escrava (e nem majoritariamente imigrante, 
como queria a literatura paulista sobre o período citada mais acima). O censo 
demográfico de 1872 contou perto de 10 milhões de brasileiros, dos quais 1,5 
milhão de cativos. Como considerar intersticiais, ou sem lugar, os 75% de 
brasileiros que já não eram escravos em 1850?25 Esse grupo heterogêneo, 
mestiço, majoritariamente miserável, disperso pelo território nacional e afeito à 
migração constante em busca de meios de vida26, não participava diretamente do 
setor dinâmico da economia, que então se deslocava para as lavouras de café de 
São Paulo, mas era parte da dinâmica social mais geral. Assim, “[a] população 
[brasileira] cresceu vertiginosamente ao longo dos séculos XVIII e XIX, as terras 
foram apropriadas pelo capital e a pauperização crescente obrigou-a a contínuos 
deslocamentos” (Moura, 1998: p. 27). No mesmo período, o Brasil meridional, 
por exemplo, serviu de polo de atração para vasta população não-branca livre ou 
liberta, vinda de outras regiões, que se instalou nos campos para produzir bens 
de subsistência, longe da dinâmica econômica mais geral da colônia (Lima, 
2002)27. Essa população tinha, necessariamente, que articular meios de 
sobrevivência e, ainda que estes fossem restritos e altamente precários em sua 
grande maioria, gravitando, muitas vezes, em torno das grandes propriedades e, 
por isso, pudessem ser considerados cativos de outros mecanismos de sujeição, 
como o colonato e a parceria, ainda assim seu status era inequívoco, embora 
definido na negativa: era um grupo composto por não-escravos.  

Consequências da lenta transição 

Esse processo de lenta construção de uma população livre — que, se não 
estava diretamente envolvida no universo das relações sociais e econômicas 
definidoras da estrutura hegemônica da Colônia e, depois, do Império, ainda 
assim não podia ser chamada de intersticial ou supérflua —, foi decisivo para o 
que se seguiu ao final da escravidão. Atenho-me a cinco desdobramentos 

                                                 
25  A sociedade medieval europeia produziu seus desclassificados, ou “desadaptados”, como 

aponta Georges Duby (1987), mas como pequenas minorias, não como o destino mais 
provável dos não-escravos. Ver também Castel (1998: 119 e ss.). 

26  Franco (1976) mostra que o nomadismo caracterizava as populações pobres na ordem 
escravista, aspecto decisivo da frouxidão dos laços sociais que as unia. Ver também 
Huggins (1985). 

27  Ver Costa (1999 [1977]: pp. 310-11), Fragoso (2000) e os quatro artigos da parte IV de 
Xavier (2012). 
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relevantes do ponto de vista que me interessa aqui, isto é, a configuração social 
que deu sentido às relações de classe tecidas nos inícios da constituição da 
“ordem social competitiva” no Brasil. 

Em primeiro lugar, a opção paulista pela imigração como solução para o 
“problema da mão de obra”, em detrimento do elemento nacional, é expressão 
patente da enorme inércia da estrutura social em crise. Os capitalistas de São 
Paulo chegaram a considerar uma “acumulação primitiva” paulista28, como uma 
espécie de desdobramento da Lei de Terras de 1850, que vedou o acesso às terras 
devolutas aos que não as pudessem comprar, com isso impedindo ao ex-escravo 
e ao futuro imigrante acesso legal a uma gleba. Na feliz expressão de Martins 
(1979), a condição para o fim do cativeiro de seres humanos era tornar cativa a 
terra. Contudo, a grande questão que movia os paulistas era se o elemento 
nacional era expropriável. Há muito ele vivia, em grande número, integrado à 
sociedade escravista em condições precárias (mas estáveis) de sobrevivência, não 
diretamente associadas à produção mercantil. Como bem marcou Emília Viotti 
da Costa (1999 [1977]: 311), “[c]omo pretender que homens que plantavam o 
suficiente para sobreviver, que viviam ao ‘Deus dará’, se submetessem, em troca 
de parcos salários, ao penoso trabalho exigido nas fazendas? Trabalhar como 
assalariados na grande lavoura significava, para eles, equiparar-se à condição de 
escravos”. Ou ainda Antônio Candido de Mello e Souza (1979[1964]: p. 82): 
“Esse caçador subnutrido, senhor do seu destino graças à independência precária 
da miséria, refugou o enquadramento do salário e do patrão, como eles lhe foram 
apresentados, em moldes traçados para o trabalho servil”. 

Talvez fosse possível, por lei, obrigar os “vadios” a vender sua força de 
trabalho, contra ameaça de prisão ou castigos físicos. Assim, o deputado e depois 
conselheiro Paula Souza refere-se, em discurso na Assembleia Legislativa 
paulista em 1858, a “duas ordens de medida para conseguir a colonização 
[utilizando o elemento nacional]: ‘atrativas’ e ‘coercitivas’” (apud Beigelman, 
1977: p. 104). Entre as atrativas estava a liberação do serviço na guarda policial 
e na Guarda Nacional. Entre as coercitivas, obrigar os vadios a trabalhar. Mas 
quanto seria preciso esticar a noção de vadiagem para incluir a todos os que a 
lavoura de café em expansão necessitava, incluindo, por exemplo, os pequenos 
posseiros ou proprietários de terra ou animais espalhados pelo vasto território 

                                                 
28  Como ocorrera em Pernambuco no século XVIII, tal como demonstrou Palacios (1996 e 

2004). 
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provincial? Essa alternativa requeria um estado policial ramificado no estado (o 
que não existia29), ou então milícias privadas de grande envergadura, impensáveis 
num momento em que os capitais disponíveis estavam todos comprometidos com 
a lavoura cafeeira.  

Mas a inércia se manifestava em outra dimensão, mais profunda, porque 
fruto direto do impacto dos séculos de escravidão no imaginário da elite paulista. 
Os debates na assembleia legislativa daquela província, nos anos 1870 e 
seguintes, confrontando posições imigrantistas e contrárias, revelam a enorme 
resistência de parte majoritária da elite governante em incorporar o elemento 
nacional à lavoura de café por meio da combinação de incentivos monetários e 
repressão à vadiagem30. A resistência combinava preconceito racial e desprezo 
pelo trabalhador livre nacional, visto como preguiçoso, não confiável e privado 
de mentalidade moderna (burguesa, acumulativa), já que se satisfazia com muito 
pouco e, portanto, não podia ser submetido ou disciplinado por incentivos 
pecuniários. Ademais, boa parte do elemento nacional tinha cor, e homem de cor, 
imaginava a mesma elite paulista, só se submete pela força e o látego. Parecia 
impensável tentar sua adesão voluntária ao trabalho. Nesse pormenor, é 
reveladora a carta do mesmo Paula Souza, longamente transcrita por Florestan 
Fernandes em seu clássico sobre a integração do negro na sociedade de classes31. 
O Conselheiro tenta convencer o interlocutor de que, muito para sua surpresa, os 
negros libertos trabalham igual ao que trabalhavam quando escravos, 
simplesmente porque “precisam de viver e de alimentar-se, e, portanto, de 
trabalhar, coisa que eles compreendem em breve prazo” depois da libertação. 
Pressuposto nessa tentativa de convencimento está a concepção (obviamente 
compartilhada pelo destinatário da missiva) de que a única maneira de arrancar 
trabalho desse “bruto” era a força, já que ele parecia geneticamente propenso à 
preguiça e à vagabundagem. O Conselheiro, que aprendeu rápido como funciona 
o mercado de trabalho livre, sabia que a fome é o melhor corretivo para 

                                                 
29  Como demonstraram Huggins (1985), Holloway (1997), Velasco (2004) e Russel-Wood 

(1999), dentre outros. 
30  Os debates são longamente transcritos em Azevedo (1987), principalmente nas pp. 125 e 

seguintes. Ver também Dean (1977: pp. 95-124) e Beigelman (1977: pp. 99 ss.). 
31  Ver páginas 31 a 33 do Vol. 1 (3ª edição da Ática). A carta era dirigida ao político e 

fazendeiro baiano César Zama, e foi reproduzida em alguns jornais do país no ano de 1888. 
Tem passagens citadas também por Paula Beigelman (1977). Ver ainda Rios e Mattos 
(2007: p. 56). 
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presumidas propensões atávicas à preguiça. Nas palavras de um observador 
estrangeiro, com o Novecentos já de vento em popa, “[T]he negro is indolent; 
work inspires him with a profound horror; he will allow himself to be driven to 
it only by hunger or by thirst; when all other resources fail him, only then he 
presents himself at the morning roll-call and offers his services”32. 

A percepção preconceituosa do fazendeiro César Zama, destinatário baiano 
da missiva de Paula Souza, decorria do segundo desdobramento da inércia da 
ordem anterior: a degradação do trabalho manual pela escravidão33. Por muitos 
séculos a justificativa racional, legal e teológica para o cativeiro do negro 
africano foi sua indelével impureza, seus costumes bárbaros, pagãos, portanto 
heréticos, sua inferioridade, sua opaca e assustadora alteridade34. Nesse aspecto, 
e apenas nesse aspecto, o escravo no novo mundo tinha o mesmo estatuto do 
escravo grego ou romano na célebre formulação de Hegel: ele reconhecia seu 
senhor como tal em sua liberdade e individualidade (enquanto um ser-para-si), 
mas seu senhor não o reconhecia da mesma maneira. O escravo era coisa, 
natureza, ser-em-si, incapaz, portanto, de liberdade (ou consciência de si)35. Logo, 
sua identidade (como alter) era inacessível ao senhor. Mas o escravo no mundo 
antigo fora escravizado na luta em que um (o vencedor) colocou sua liberdade 
acima de tudo, enquanto o outro (o perdedor) desejava sobretudo a vida, estando, 
por isso, disposto a abrir mão de sua própria liberdade. Para Hegel a sujeição do 
escravo tinha um aspecto inegável de consentimento, ainda que resultado do 
desequilíbrio de forças entre os oponentes, que fazia com que o desejo do mais 
fraco pela vida (ou a autopreservação) o levasse à submissão ao que desejava a 
liberdade, que podia assegurar por ser mais forte.  

                                                 
32  Pierre Denis, Brazil. Londres (1911: p. 319), apud Andrews (1988: p. 515). 
33  “[P]ara o branco, o trabalho, principalmente o trabalho manual, era visto como obrigação 

de negro, de escravo (...). A ideia de trabalho trazia consigo uma sugestão de degradação” 
(Costa, 1982 [1966]: p. XI). 

34  Sobre o processo de conversão do outro opaco em “alienígena” monstruoso e, por isso, 
inacessível em sua identidade, ver Kearney (2003). Schwarcz (1987) articula engenhoso 
argumento sobre o processo de construção, pela imprensa da segunda metade do século 
XIX, do negro brasileiro como “violento e degenerado” e, depois, como “estranho” e 
“estrangeiro”. 

35  Cf. Hegel (1992: pp. 126-134). A dialética do Senhor e do Escravo está na origem da 
discussão contemporânea sobre alteridade e reconhecimento, tanto na psicanálise quanto 
na filosofia social. Por exemplo, Kristeva (1991), retomando Lacan; e Honneth (2003), 
respectivamente. 
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Na escravidão moderna a dialética da dominação escravista não pode ser 
lida senão como metáfora36. É claro que o escravo define seu senhor, no sentido 
de que este não seria livre sem a existência daquele. E nem sua identidade de 
senhor seria apreensível (no sentido de verdadeira) sem a posse do corpo do outro 
enquanto capacidade de manipulação e transformação da natureza, da qual o 
senhor, por isso mesmo, se distancia, interpondo entre si e a coisa (natureza) o 
desejo subjugado do outro, coisificado por sua vez. É claro, também, que por isso 
mesmo a liberdade do senhor se torna imediatamente subordinação à coisidade 
do escravo, sem o qual seu acesso à natureza (ou sua sobrevivência material) não 
é possível. O senhor está condenado a, ou é escravo de seu escravo. Mas cessa 
aqui a imanência do processo. Primeiro, porque, no caso do Brasil e do restante 
do novo mundo, a guerra que opôs os desejos contraditórios dos dois agentes não 
os confrontou diretamente. O escravo foi capturado em terra longínqua por 
agente intermediário com quem o futuro senhor se relaciona pela mediação do 
mercado37. O “senhor”, para o escravo, é um ente abstrato, que muda de rosto à 
medida que ele deixa à força sua própria tribo, à força embarca num navio 
negreiro onde sua vida estará constantemente em risco, à força é vendido numa 
praça pública e encaminhado a seu proprietário talvez final. “Preferir a vida”, 
nesse caso, materializa-se na confrontação constante do escavo com aquele que 
precisa afirmar todo o tempo sua superioridade física, seus recursos desiguais, 
seu desejo de sujeição do outro não para se apropriar dos frutos de sua 
manipulação da natureza, mas para se apropriar do escravo como mercadoria. O 
mercador de escravos não é o senhor de Hegel senão num sentido muito 
metafórico, e a metáfora, neste caso, não ajuda em nada na compreensão da 
relação de sujeição. O mercador (ou seu preposto feitor) não é outra coisa senão 
violência crua, imediatamente desumanizadora de ambos, feitor e escravo.  

Em segundo lugar, a guerra de sujeição do escravo não é de uma vez para 
sempre, e este não “consente” de uma vez para sempre. A relação de subjugação 

                                                 
36  Buck-Morss (2000) argumenta, de maneira bastante persuasiva e erudita, que Hegel tinha 

a revolução escrava no Haiti em mente ao filosofar sobre essa dialética. Ela não seria, pois, 
metáfora, mas fruto de reflexão sobre eventos de seu tempo. 

37  “[A] nova escravidão [veio] desacompanhada, ao contrário do que se passara no mundo 
antigo, de qualquer elemento construtivo, a não ser num aspecto restrito, puramente 
material, da realização de uma empresa de comércio: um negócio apenas (...). E por isso, 
para objetivo tão unilateral, puseram os povos da Europa de lado todos os princípios e 
normas essenciais em que se fundava a sua civilização e cultura” (Prado Junior, 
1981[1942]: p. 271). 
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deve ser reposta a cada novo dia, dia após dia por cada novo senhor e, muito 
especialmente, pelo destinatário final da “mercadoria”. No caso deste último, a 
manutenção de coletividades inteiras de escravos não é tarefa simples, nem 
trivial. Aqui também a dialética hegeliana da subordinação consentida não pode 
ser lida senão como metáfora. O escravo moderno não escolhe a vida, 
simplesmente porque a escravidão é uma sentença de morte, se bem que 
cumprida num prazo mais largo que as que terminam no patíbulo ou no cadafalso. 
Como Schwartz (1995) demonstrou, um escravo baiano que sobrevivesse 10 anos 
numa fazenda com 40 escravos assistiria todo o plantel ser renovado por morte, 
não raro por suicídio. O senhor precisava do escravo coletivo, mas prescindia da 
pessoa de cada escravo em particular.  

Aqui se revela o caráter tirânico da dominação escravista no novo mundo 
e no Brasil em particular, onde a escravidão foi especialmente cruenta e 
predatória: o senhor podia tomar qualquer decisão em relação à vida de seu 
escravo, segundo seu arbítrio. Se considerasse que um escravo o ameaçava, podia 
mandar cortar seus pés, ou cegá-lo, ou supliciá-lo com as habituais 200 
chibatadas, ou matá-lo. A relação senhor/escravo não era um pacto, o senhor não 
estava obrigado a preservar a vida de seu escravo individual. Muito ao contrário, 
sua liberdade de tirar a vida daquele que coisificara era definidora de sua posição 
de senhor, tanto mais quanto o fluxo de escravos no mercado lhe permitia repor 
o plantel sem maiores restrições. A escravidão, entre nós, não foi apenas negação 
do escravo como pessoa (sua coisificação). Foi sua negação como ser vivo. Está-
se falando de séculos de horror, em que a escravidão como dilapidadora dos 
corpos negros dos cativos e corruptora das mentes de seus senhores precisava ser 
reposta todos os dias, dia após dia com violência sempre renovada, destruidora 
constante de um dos polos da dialética hegeliana, que por isso precisava ser 
constantemente reposto. Em um sentido importante, a escravidão longeva 
terminou por abstrair o rosto do escravo, despersonalizando-o e coisificando-o 
de maneira reiterada e permanente. Ao final, restava apenas sua cor, associada 
definitivamente ao trabalho pesado e degradante. 

Por isso não posso concordar com a literatura recente sobre o escravismo 
brasileiro, que insiste em chamar a atenção para a “negociação” que 
necessariamente precisaria ocorrer entre senhor e escravo para que o trabalho 
pesado nos campos se consumasse, ou mesmo para que a submissão se 
reproduzisse nas Casas Grandes ou nos sobrados urbanos. A promessa de 
manumissão, a permissão de casamentos entre escravos, a possibilidade de 
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constituir um pecúlio em favor da família escrava, a permissão dos cultos 
africanos e muitas outras “válvulas de escape” da opressão (para não falar na 
“bondade” do senhor de escravo freyriano), os esquemas de compadrio entre 
senhores e escravos etc., teriam esse papel38. Fragoso (2000) chega mesmo a falar 
em legitimação da ordem escravista entre senhores e escravos na origem da 
explicação de porque a ordem opressora durou tantos séculos. Schwartz (1995) 
também sustenta a ideia da negociação cotidiana como válvula de escape, ideia 
compartilhada, mais recentemente, por Gomes (2005) e Lara (2007: Cap. 3). 
Contudo, parece-me pouco plausível instituir a negociação de aspectos da relação 
senhor/escravo em elemento definidor de sua natureza, irrecorrivelmente 
tirânica, já que o senhor tinha poder de vida e morte sobre sua propriedade. 
Primeiro, porque o escravo está obrigado a fazer sua a vontade do algoz. Está 
obrigado a pensar como ele, antecipar seus movimentos, negociar vez por outra, 
tudo isso em nome da autopreservação, ainda que o resultado seja, ademais, 
alguma margem de manobra e movimento, mas sempre se, e somente se, 
permitida pelo senhor. Em segundo lugar, o fato de os escravos se rebelarem 
regularmente, e de matarem seus senhores com alguma frequência (que 
demonstraria sua insubmissão à ordem), em lugar de negar, reforça aquele caráter 
tirânico. Por definição, a relação de tirania só termina com a eliminação de um 
dos polos da dominação, e no Brasil, o polo recorrentemente eliminado era o 
escravo. A exploração predatória dos negros, aliás, talvez seja mais importante 
para explicar a longevidade do sistema. A esperança de vida dos africanos que 
aqui aportavam era muito curta, e nela o cativo precisava aprender a língua, a 
nova cultura, a lide pesada do campo, as regras da autopreservação no ambiente 
inóspito, sobretudo os modos de evitar o açoite. E a maioria morreria muito cedo. 
Ainda assim, é provável que a negociação entre senhor e escravo fosse mais 
frequente nas fazendas mais pobres e distantes dos grandes centros, que 
contavam com pequenos plantéis; na escravidão urbana, onde as possibilidades 
de exercício de liberdade pelos escravos eram maiores; nos escravos de ofício, 

                                                 
38  Apenas recentemente tive acesso aos estudos, já alentados, sobre as práticas de compadrio 

entre senhores e escravos e entre livres (negros ou brancos) e cativos. Ver, por exemplo, 
os três estudos da parte II de Xavier (2012). Essa é uma linha de pesquisa específica do 
grupo “Escravidão e Liberdade”, que publica na internet os anais de seus encontros 
bienais. 
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que eram também aprendizes de uma profissão; nas casas de família39. Mas 
dificilmente era definidora da relação senhor-escravo na grande lavoura. 

Por fim, a metáfora hegeliana não leva em conta o fato de que a busca do 
negro africano como mão de obra escrava tinha sua desumanidade como 
pressuposto. Nesse sentido, o negro não foi coisificado pela escravidão. O que se 
passou foi bem o contrário. Portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses ou 
franceses viam nos africanos seres bárbaros, de antemão escravos da necessidade. 
Logo, viam-nos como coisa, opaca em sua individualidade. Buck-Morss (2000), 
por exemplo, mostra que os principais pensadores iluministas (de Montesquieu a 
Rousseau), conquanto condenassem a escravidão em termos abstratos, não 
tinham olhos para a prática real do escravismo francês expressa no Code Noir, a 
sanguinária legislação escravista do país. Hobbes, por seu lado, achava a 
escravidão inevitável, e Locke, apesar de seu antiescravismo doutrinário, era 
proprietário de ações de Royal African Company, envolvida na exploração 
escravista na Carolina, e achava a escravidão negra “justificável”40. Ainda em 
meados do século XVIII, o iluminista e enciclopedista Montesquieu não via 
humanidade no negro: “Não podemos aceitar a ideia de que Deus, que é um ser 
muito sábio, tenha introduzido uma alma, sobretudo uma alma boa, num corpo 
completamente negro (...). É impossível supormos que tais gentes sejam homens” 
(Montesquieu, 1973: p. 215). Daí a transformar os negros em mercadoria era um 
passo menor, que apenas os desterritorializava, sem, contudo, interferir um átimo 
em sua essência de coisa. E, importante, poderia “salvar sua alma” ao arrancá-los 
do universo pagão em que habitavam e batizá-lo na fé cristã. 

Essa percepção era compartilhada pelo jurista inaciano Alonso de 
Sandoval, por padre Antônio Vieira, pelo “humanista” Maurício de Nassau e 
tantos outros no século XVII, como mostra o seminal estudo de Luiz Felipe de 
Alencastro (2000), em especial o cap. 5. Ficou célebre a frase de Vieira, para 
quem “sem negros não há Pernambuco, e, sem Angola, não há negros”. O jesuíta 
era contrário à escravidão indígena, mas não à escravidão em si, e, incitando-os 
a “imitar a paciência de Cristo”, confortava os negros africanos com a máxima 
de que apenas seu corpo estava cativo, ao passo que a alma, voltada para Deus, 
era livre (Hofbauer, 2006: pp. 165 e ss.). Mesmo abolicionistas radicais, como 

                                                 
39  Ver Gomes (2005) e Chalhoub (1990). 
40  Cf. David Brian Davis, The Problem of Slavery in Western Culture, New York, 1966, 

apud Buck-Morss (2000). 
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Joaquim Nabuco, viam o africano como de “sangue viciado”, uma nódoa pregada 
pelos portugueses na face da nacionalidade (cf. pp. 142-45 da edição de 1999 do 
seu O Aboliconismo). E ainda que Lara (2007: pp. 126 e ss.) sustente que havia, 
no Brasil Colônia, vozes dissonantes, que não viam no negro um ser degenerado 
ou mesmo diferente do branco, sendo ambos filhos de Deus, leitura atenta de seu 
texto deixa claro que a autora é ambígua quanto à disseminação dessa percepção 
na população e mesmo na elite letrada. 

Na verdade, a coisidade do escravo e suas consequências não passavam 
despercebidas da elite imperial. Em Rio Claro, interior de São Paulo, o fazendeiro 
Alfredo Ellis se regozijava por  

“dar liberdade plena e total a todos os meus escravos (41) e todos continuam 
trabalhando comigo e recebendo salário (...): sinto-me feliz por ter de uma só 
vez, arrancado da noite escura da escravidão este punhado de irmãos que já 
não são mais simples coisas, mas sim úteis cidadãos” (apud Dean, 1977: p. 
143, grifo meu). 

Ou seja, o negro africano era, ex ante, degradado, bárbaro, portanto coisa. 
Perfeito, nesse sentido, para a lide bruta, ela mesma encarada, na tradição cristã 
ocidental, como castigo ou danação, emanação direta do pecado original. Isto é, 
a condição degradada do negro ofereceu ao captor a possibilidade de distanciar-
se da natureza não como força paradisíaca e humanizadora, tal como imaginada 
por Hegel, mas como lugar de condenação e sofrimento expiatório por meio do 
trabalho árduo, agora delegado ao negro africano. A longevidade da escravidão 
consolidou esse distanciamento como natural, e seu caráter predatório e ceifador 
de vidas despersonificou o cativo, fazendo com que o trabalho, além de um 
castigo, se construísse como algo indigno de outro que não o negro. Como 
afirmou Joaquim Nabuco  (1999: 164-65),  

“[A população toda do nosso interior] foi por mais de três séculos acostumada 
a considerar o trabalho do campo como próprio de escravos. Saída quase toda 
das senzalas, ela julga aumentar a distância que a separa daqueles, não fazendo 
livremente o que eles fazem forçados”.  

Ao trabalho árduo associou-se apenas a cor do executante, desprovido de 
vontade e de alma. Mas como o condenado era “atavicamente propenso ao não 
trabalho”, já que “bárbaro” e de “sangue viciado”, só se podia dobrar pela força. 
Assim, a imagem do trabalho e do trabalhador consolidada ao longo da 
escravidão fez-se da sobreposição de diferentes hierarquias sociais: de cor, 
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religiosa, de status social associado à propriedade, de dominação material e 
simbólica, numa mescla de sentidos que apontavam, todos, para o mesmo 
conceito: o de degradação do trabalho manual41. Ou, dizendo de maneira mais 
enfática: a ética do trabalho oriunda da escravidão foi uma ética de 
desvalorização do trabalho, e seu resgate do ressaibo da impureza e da 
degradação levaria ainda muitas décadas42. 

O terceiro desdobramento importante da lenta transição para o trabalho 
livre, estreitamente ligado aos anteriores, é que o aparato repressivo montado 
para o financiamento, reprodução, supervisão e repressão ao trabalho escravo, 
altamente descentralizado e com frouxos controles por parte do Império 
português e, depois, brasileiro, consolidou um padrão de violência estatal e 
privada que sobreviveu ao fim da escravidão, transferindo-se para diversas 
esferas da relação entre Estado e o “mundo do trabalho” no país. Ocorre que o 
processo de consolidação das forças de repressão e administração da justiça no 
Brasil Colônia, e até muito longe no século XIX, foi tal que conferiu grande poder 
aos potentados locais na repressão e julgamento dos atos considerados 
desviantes. Oliveira Vianna e, depois, Gilberto Freyre, chamaram atenção para o 
problema. Na ordem patriarcal brasileira, o senhor de engenho ou grande 
proprietário de terra tinha poder de vida e morte sobre sua família e seus escravos. 
A dispersão das fazendas pelo vasto território nacional, que dificultava a ação de 
possível força policial centralizada; e sua relativa autonomia, que reduzia as 

                                                 
41  Além dos já citados Dean (1977) e Azevedo (1987), onde encontramos a percepção da 

elite paulista, a visão dos proprietários de terra de várias regiões (incluindo o nordeste) 
sobre o trabalhador nacional como incapaz, preguiçoso, indolente, violento e, portanto, 
inepto para o trabalho, pode ser encontrada em Eisenberg (1989). Ver também Eisenberg 
(1974: pp. 194-98). 

42  Algo semelhante ocorreu na França na primeira metade do século XIX, onde o trabalho 
industrial foi encarado como “corruptor das faculdades mentais” (como aparece no 
Dictionnaire d’economie politique de Léon Say e Joseph Chailley, apud Castel, 1998: p. 
288). Castel transcreve ainda outras apreciações sobre o operariado (“bárbaros”, “vil 
multidão”...) que configuravam o que ele denomina de “racismo antioperário amplamente 
difundido entre a burguesia do século XIX” (ibid). Em consequência, o movimento 
operário afirmou, desde a origem, “a dignidade do trabalho braçal e sua preeminência 
social enquanto verdadeiro criador das riquezas” como aspecto decisivo da construção da 
identidade de classe (Castel, 1998: p. 443; ver tb. Thompson, 1987, vol. 2). Isto é, o 
movimento operário bateu-se, no berço, pelo reconhecimento da dignidade do trabalho 
manual. Deu-se o mesmo no Brasil nos inícios do século XX, como sugerem Moraes Filho 
(1952), Dias (1962), Maram (1977), Fausto (1977) e Chalhoub (2001), dentre outros. Ver 
também os importantes documentos de época reproduzidos por Pinheiro e Hall (1981: Vol. 
II, docs. 47-69). 
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trocas econômicas entre elas e não estimulava a interdependência dos agentes 
econômicos, nem os tornava dependentes dos humores da política, o que os 
distanciava dos negócios do Estado; tudo isso teria levado à hipertrofia da vida 
privada, de tal modo que a interferência de forças policiais nas relações 
senhor/escravo era sempre vista como ingerência indevida do poder público, 
como bem demonstrou Franco (1976).  

Parte dessa interpretação foi matizada por pesquisa historiográfica mais 
rigorosa, que mostrou, por exemplo, que os senhores de engenho em Pernambuco 
eram também os deputados federais, governadores, prefeitos e altos gerentes da 
máquina estatal, inclusive policial (Ensenberg, 1974). Os legisladores paulistas 
que decidiram pela imigração estrangeira eram, em boa parte, senhores de terra 
(Dean, 1977; Azevedo, 1987), e mesmo os bacharéis gestores do Império no Rio 
de Janeiro tinham origem na elite agrária de suas províncias de origem (Carvalho, 
1980). Aos grandes proprietários não eram indiferentes os negócios do Estado43. 
Mas o principal se mantém: a marca das relações sociais até finais do século XIX, 
com heranças evidentes no século XX, foi a privatização dos mecanismos de 
controle social, com o Estado funcionando como aliado subsidiário do pater 
familias proprietário de escravos no disciplinamento de sua “mercadoria”. Isso 
decorreu, em parte, da tradição portuguesa de controle social, baseada em 
milícias civis mobilizáveis a qualquer momento pelos “homens de bem” em 
nome da Coroa, maneira encontrada por esta de fazer-se presente em todo o 
território imperial, incluindo a América portuguesa, mas na forma de poder 
delegado que, na verdade, conferia grande autonomia e arbítrio aos poderosos 
locais44. A renovação da organização do controle social no Oitocentos manteve 
essas prerrogativas, como demonstra a existência do Calabouço no Rio de 
Janeiro, onde agentes penitenciários aplicavam chibatadas em escravos levados 
até ali unicamente para este fim. Até pelo menos os anos 1830, o proprietário não 
precisava provar que seu cativo havia cometido um delito. Encaminhava o 
“delinquente” com a indicação de quantas chibatadas deveria levar (em geral em 

                                                 
43  O coronelismo, pelo qual o imperador chegava às comunidades locais, transferindo aos 

“homens de bem” a responsabilidade pelo controle social, é manifestação importante da 
relação promíscua entre Estado e elites agrárias. A literatura sobre isso é farta e 
diversificada. Ver os clássicos de Leal (1966 [1949]) e Queiroz (1976), que têm visões 
bastante divergentes sobre o tema. Discussão conceitual de interesse, que é também um 
balanço da literatura, é Carvalho (1995). Ver ainda Botelho (2007). Volto ao tema nos 
dois capítulos seguintes. 

44  Ver, dentre outros, Kraay (2001: pp. 83-88), Beattie (2001: pp. 17-22) e Costa (2005). 
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torno de 200), com isso eximindo a si e a sua família do espetáculo da tortura 
que, muitas vezes, levava à morte o “condenado”45. O Calabouço perdurou até a 
década de 1870, cumprindo a mesma função dentre outras no Rio de Janeiro. 
Como aponta Holloway (1997: p 215), 

“No início do século [ XIX ], a polícia funcionava como extensão, sancionada 
pelo Estado, do domínio da classe proprietária sobre as pessoas que lhe 
pertenciam. A polícia cresceu acostumada a tratar os escravos e as classes 
inferiores livres de maneira semelhante, e com a diminuição do número de 
escravos na população após meados do século, as atitudes e práticas do sistema 
de repressão foram aos poucos sendo transferidas para as classes inferiores 
não-escravas – e perduraram”. 

Não há razão para supor que o padrão prevalecente na capital do Império 
não se tenha reproduzido em outras paragens urbanas, que dirá rurais. Um 
delegado da polícia paulista, por exemplo, descreveu da seguinte maneira uma 
jovem de 20 anos acusada de furto em 1892: “Trata-se de uma preta, de estatura 
regular, cabelos encarapinhados, olhos grandes, bons dentes, lábios grossos”, 
termos típicos do mercado de escravos (Fausto, 1984: p. 54). O mesmo autor se 
pergunta: “Simples vestígio de um velho hábito ainda existente nos anos 
imediatamente posteriores à Abolição, em vias de desaparecer? Nada indica 
isto.” (ibid.)46. Por outro lado, e esse aspecto é decisivo, a virtual inexistência de 
conflitos externos que obrigassem à profissionalização de força nacional voltada 
para a proteção de nossas fronteiras, levou a que o embrião de exército 
constituído no século XIX e as milícias locais se dedicassem à construção e 
repressão de inimigos internos. Claro, as classes laboriosas foram encaradas 
como classes perigosas em toda parte em vários momentos da história ocidental47. 
O massacre de Peterloo em 1819, em Manchester48, a repressão cruenta do 
operariado durante as “jornadas revolucionárias” de 1848 em Paris49 ou o 
massacre da população na derrota da Comuna de Paris em 1872, o Domingo 
Sangrento em São Petersburgo em janeiro de 1905 são exemplos da exorbitância 

                                                 
45  Sobre isso, ver Holloway (1997) e Karasch (2000). 
46  Ver tb. Pinto (1994). Pesquisa importante no caso da Bahia é Fraga Filho (2006). 
47  Ver o estudo clássico de Louis Chevalier (1984 [1958]). 
48  Que recebeu tratamento decisivo em Thompson (1989: pp. 256 e ss.). 
49  Frase de Tocqueville (1991). Marx estuda os mesmos eventos no seu As Lutas de Classe 

em França: 1848-1850.  
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das forças da ordem na repressão a movimentos por vezes pacíficos em suas 
intenções (como Peterloo e São Petersburgo). Exorbitância que denota o temor 
das classes dominantes diante das maiorias despossuídas, a ponto de, em face do 
mínimo sinal de perigo, usar força desproporcional ao perigo real.  

No Brasil não foi diferente. O escravo como potencial inimigo coletivo 
explodiu no imaginário das elites no século XIX em seguida à revolução haitiana 
de 1804, que libertou o país do colonizador francês, massacrado de forma 
cruenta. O medo de catastrófica rebelião escrava que pusesse fim à “civilização” 
de corte europeizante dominou a cena brasileira dali por diante, acentuando-se 
depois da Revolta dos Malês na Bahia, em 183550, ponto culminante de uma série 
de atritos e levantes que contribuíram para criar no país a ideia de que os escravos 
daquele estado eram particularmente “agressivos”, mantendo seus senhores em 
tensão permanente; e de que essa agressividade não era localizada, podendo se 
espalhar por todo o território nacional. Parte da ferocidade dos castigos infligidos 
aos cativos por aqui terá decorrido desse medo superlativo. De fato, enquanto o 
número de chibatadas por “malfeito” no sul dos Estados Unidos não ultrapassava 
25, no Brasil era comum supliciar os cativos com 200 ou 300 golpes, muitas vezes 
ministrados por outros escravos (Holloway, 1997). Esse padrão de castigos 
consolidou-se na Colônia, e motivou manifestações de jesuítas como Padre 
Antônio Vieira e Jorge Benci, que, não sendo antiescravistas, aconselhavam 
castigos menos severos aos senhores, para não produzir a ira e a revolta nos 
escravos (Hofbauer, 2006: pp. 165-171). E o medo, em muitos casos, era mais 
imaginário do que real. Nas Minas Gerais, no século XVIII, era comum que 
escravos empunhassem armas na defesa dos interesses da Coroa, como mostra 
Costa (2005). Às pp. 495-96 lemos que  

“Em 1719 temendo atos sediciosos por parte da população negra da capitania, 
[o Conde de Assumar] informava ao rei que se agravava o clima de tensão 
porque os negros tinham a seu favor a sua multidão e a nécia (SIC) confiança 
de seus senhores, que não só lhes fiavam todo gênero de armas, mas 
encobriam suas insolências e delitos” 51.  

                                                 
50  O estudo mais exaustivo da revolta é Reis (2003), trabalho de grande envergadura e 

competência historiográfica. 
51  A ideia da “multidão” negra ameaçadora é sinônima da “onda negra” da segunda metade 

do Oitocentos, estudada por Azevedo (1987). Sobre a visão da elite americana sobre os 
negros, ver Fredrickson (1987[1971]). 
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No caso de São Paulo, com o fim do tráfico atlântico em 1850 e a 
importação de escravos das outras províncias, em especial do Nordeste brasileiro, 
a percepção do inimigo interno foi ainda mais decisiva para a construção do 
padrão de repressão aos negros revoltosos, combinando forças privadas e estatais 
em reações de violência extremada à menor manifestação de resistência escrava52. 
Como bem marcou Florestan Fernandes: 

“[Na] sociedade escravocrata (...), prevaleceu a orientação de impedir todo 
florescimento da vida social organizada entre os escravos e os libertos, por 
causa do temor constante da ‘rebelião negra’. Como escrevia Perdigão 
Malheiros [em 1866], o escravo aparecia como ‘um inimigo doméstico’, e ‘um 
inimigo público’: ‘é o vulcão que ameaça constantemente a sociedade, é a mina 
pronta a fazer explosão à menor centelha’” (Fernandes, 1978: pp. 56-7). 

O padrão de repressão estatal durante a Revolta da Vacina, ocorrida no Rio 
de Janeiro em 1904, reproduziu em grande medida os automatismos exacerbados 
que o medo da revolta escrava gerava nas camadas dominantes décadas antes. 
Como mostrou José Murilo de Carvalho,  

“[n]o Brasil, em caso de revoltas populares, nunca havia processo contra o 
grosso dos presos. Processavam-se apenas os líderes, muitas vezes elementos 
da elite. Os restantes eram simplesmente colocados em navios e desterrados 
para algum ponto remoto. Nem mesmo passavam pela Casa de Detenção, onde 
teriam ficado registrados seus dados pessoais” (Carvalho, 1987: p. 113).  

Está-se falando, no caso dessa Revolta, de algumas centenas de pessoas 
degredadas sem julgamento ou formação de prova, enquanto aos outros milhares 
de revoltosos não se reconhecia participação voluntária na crise, preferindo-se 
tratá-los como incautos manipulados por desordeiros e desclassificados, posição 
que irmanava luminares como Rui Barbosa, Olavo Bilac e muitos outros 
expoentes da elite política e intelectual do período (idem: p. 115)53. A agitação 
popular na Bahia pós-escravista também era encarada na mesma chave pela elite 
local. O historiador Brás do Amaral, contemporâneo dos confrontos entre 
republicanos e o “povoléo” monarquista quando do desembarque do republicano 
Silva Jardim na Bahia em junho de 1889, compara os manifestantes aos povos 
“selvagens, como o africano e o índio”, e também acreditava que a “arraia-

                                                 
52  Exemplos disso podem ser encontrados em Dean (1977), Azevedo (1987), Carvalho 

(1987), Schwarcz (1987), e Machado (1994). 
53  Ver tb. Sevcenko (1984), Pinheiro (1991), Bretas (1997a) e Misse (1999).  
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miúda” fora incitada pelos inimigos da república, e não por suas próprias 
convicções (ver Fraga Filho, 2006: pp. 353-5). 

O medo das hordas de desconhecidos sobreviveu no imaginário também 
das elites paulistas na virada do século. Em 1893, Siqueira Campos, Secretário 
de Justiça de São Paulo, apontava ao presidente do Estado, Bernardino de 
Campos, a possível causa da maior sensação de insegurança experimentada pelos 
paulistanos, qual seja, “o aumento crescente da população e principalmente o 
aumento crescente de uma população flutuante, que não se pode conhecer, e que 
se renova de momento a momento” (apud Santos, 2005: p. 35). O medo, aqui 
como então, era o medo do desconhecido, do que não podia ser controlado ou 
dominado, porque não estava perto ou submetido aos mecanismos da dominação 
tradicional. Era o medo do outro opaco, anônimo, que só podia ser contido pela 
repressão brutal e indiferenciada. E teria vida longa. Durante quase toda a 
Primeira República, anarquistas, socialistas, grevistas, feministas, sindicalistas 
etc., quando presos, eram indistintamente fichados como desordeiros (ou 
contraventores), portanto, como anônimos inimigos da ordem pública54. 

O mesmo Siqueira Campos afirmaria ainda que o sentimento de 
insegurança e medo da violência “destoa da fisionomia geral do nosso povo” 
(ibid.), que seria pacífico.  Essa manifestação abre o caminho para a quarta 
consequência da lenta transição, a sobrevivência, no padrão de relações sociais 
entre capitalistas e operários no início da industrialização, da percepção, pelas 
elites econômicas, do trabalhador brasileiro como “pacífico”, “ordeiro”, 
“cordial”, em oposição aos imigrantes portadores de ideologias alienígenas, 
como o anarquismo ou o comunismo. Ora, o brasileiro “pacífico” frequenta o 
mesmo campo semântico da ideia de que nossa escravidão teria sido “benigna”55, 
ambas supondo classes subalternas que “conhecem seu lugar”, o que, por seu 
lado, legitima a repressão e a violência (privada e estatal) quando essas mesmas 
classes se rebelam ou afirmam sua autonomia. 

A ideia da escravidão “benigna” cultivou-se ainda no século XIX, e deveu 
muito à lavra de viajantes como Auguste de Saint-Hilaire ou Henry Koster, ou a 
comerciantes estrangeiros estabelecidos na Corte, como John Luccock, em cujos 
livros é comum encontrar apreciações favoráveis sobre o tratamento dispensado 

                                                 
54  Ver Fausto (1984: p. 34). 
55  Na clássica formulação de Gilberto Freyre em Casa Grande e Senzala. 
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aos escravos no país56. Estas apreciações influenciaram profundamente o trabalho 
de Gilberto Freyre, que por sua vez deixou sua marca em muito do que se 
escreveu sobre a escravidão no Brasil nos anos 1940 e 50, sobretudo por 
investigadores norte-americanos interessados em nossa “democracia racial”57. 
Freyre atribuiu ao caritativo catolicismo português, de um lado, e à influência 
moura (ou árabe) no modo de organização da família colonial, de outro, a 
estrutural benevolência do senhor de escravos no Brasil, por comparação com os 
escravocratas norte-americanos, por exemplo58. É verdade que Freyre não era 
cego ao que ele chamava de atitude “sadista” de certos senhores de engenho, fruto 
de um arranjo em que a violência estava sempre no horizonte do controle e da 
submissão dos cativos. Mais ainda, o “sadismo do mando” sustentaria a “tradição 
conservadora no Brasil” (Freyre, 1994: 52) e estaria, portanto, no centro do 
equilíbrio de nossa vida política. Mas a crueldade contra os escravos seria a 
exceção, não a regra, e não teria vigência na Casa Grande (esse tipo ideal da 
ordem social brasileira, segundo o mesmo Freyre), sendo, por vezes, necessária 
no trato do cativo da lide da terra. 

Essa imagem foi contestada desde o berço por abolicionistas de vária 
estirpe como propaganda antiabolicionista do Império português e, depois, 
brasileiro, interessados “em difundir um quadro róseo da situação dos escravos”59 
e com isso justificar o cativeiro. Ainda mais que a ideologia da “benignidade” 
teve que se haver, primeiro, com o temor de uma rebelião escrava nos moldes da 
ocorrida no Haiti; e, em seguida, com a crescente rebeldia escrava na segunda 
metade do século XIX60. Ou seja, nem a escravidão era benigna, nem os escravos 
eram pacíficos, ou submissos, mas na ideologia dominante a pretensa passividade 
era o qualificativo mais comum. Na verdade, a elite dominante do Império, 
sobretudo nas grandes cidades, via na violência cotidiana um desvio de conduta 

                                                 
56  Estudo interessante sobre os textos de Saint-Hilaire é Versiani (2000). 
57  Frank Tannembaum, em seu clássico Slave and Citizen, de 1946, foi decisivamente 

influenciado pelas formulações de Freyre, vendo na miscigenação e na possibilidade de 
ascensão social do mulato (explicação freyriana para o sucesso de nossa “democracia 
racial”) uma possível saída para o dilema racial norte-americano. 

58  Sobre o estudo de Freyre, ver Araújo (2005). 
59  Versiani (2000: 7). O autor cita o texto de Conrad (1994), que argumenta que a tese da 

benignidade se teria originado numa campanha publicitária do governo brasileiro. 
60  Além de Azevedo (1987), já citado, ver o pioneiro Moura (1981). 
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de indivíduos degenerados, bárbaros, perdidos para a civilização (Hollaway, 
1997). 

Por seu lado, o caráter ordeiro e pacífico da população brasileira foi 
louvado em momentos diversos da história61, estando na origem do argumento, 
recorrente, segundo o qual a transição para o trabalho livre se dera de forma 
pouco traumática, ao contrário do que ocorrera, por exemplo, nos Estados Unidos 
ou no Haiti. Nas primeiras décadas do século XX a sociologia nascente do país 
veria no caráter pacífico do povo elemento definidor da nacionalidade, com 
raízes profundas na ordem anterior marcada pelo familismo, o individualismo e 
o patrimonialismo, isto é, nossa herança ibérica, avessa a conflitos abertos e, 
sobretudo, à ação coletiva. Estas ideias estão igualmente presentes em Sergio 
Buarque de Holanda, Oliveira Vianna ou Gilberto Freyre, ainda que encadeadas 
de forma diversa em cada qual, e tratadas com maior ou menor distanciamento 
crítico62. Nessa concepção, a ação coletiva aparece como corrupção da ordem 
natural das coisas, marcada pela sujeição de caráter individual dos subalternos a 
um potentado local senhor do destino de todos. 

O novo elemento alienígena, trazido ao país pela imigração europeia, 
estrangeiro mas branco e, por isso, civilizado, foi enquadrado na mesma ordem 
de percepções, aparecendo como portador de ideias sem lugar na realidade social 
brasileira, porque gestadas em ambiente conturbado, afeito à luta de classes e, 
portanto, oposto ao clima de concórdia pretensamente imperante no país. O 
estrangeiro com ideias socialistas ou anarquistas emergiu como um outro ainda 
mais perigoso do que o escravo, porque capaz de contaminar corações e mentes 
com ideias corruptoras da estrutura tradicional de dominação. O escravo era 
temido por sua diferença, e sobretudo por sua opacidade, que produziu nos 
senhores o temor de uma sublevação negra que pusesse fim à civilização. O temor 
em relação ao socialista ou anarquista europeu ia além. Ele não queria o fim da 
civilização. Queria um arranjo civilizatório que o incluísse, de preferência de 
forma não subordinada, ou igualitária. Seu proselitismo era de molde a revelar 

                                                 
61  Disse o Regente Feijó em 1831, após debelar um motim de soldados republicanos: “o 

brasileiro não foi feito para a desordem, que o seu natural é o da tranquilidade e que ele 
não aspira outra coisa além da Constituição jurada, do gozo de seus direitos e de suas 
liberdades”. Apud Patto (1999: p. 171). 

62  Em conferência proferida em 1939 sobre a política social da Revolução de 1930, Oliveira 
Viana diria que o país teve a sorte de não precisar “lutar contra linhas de cor, contra 
antagonismos de classes, contra ódios de raças. Somos um dos povos mais brandos, mais 
sensíveis, mais generosos do mundo”. Oliveira Vianna (1951: p. 56). 
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ao brasileiro pacífico e ordeiro que sua posição na hierarquia social era injusta e 
que a ordem, portanto, era ilegítima. Poderia transformar o povo naquilo que o 
escravo representara no ideário das elites dominantes: o inimigo interno. Opera-
se, com isso, a transposição do imaginário sobre a escravidão para a ordem 
capitalista: o povo só interessa na qualidade de conjunto de indivíduos 
resignados, um a um, à sua posição na hierarquia de posições, que recompensa 
cada qual desde que cada qual reconheça, naquele que recompensa, alguém com 
autoridade sobre si. O temor da ação coletiva popular, atiçada pelo elemento 
alienígena, é o equivalente funcional do medo da rebelião escrava, ele próprio o 
alienígena. A lenta modernização da sociedade brasileira nos inícios do século 
XX, que corroeu muito a passo as estruturas tradicionais de dominação, não 
diluiu esse medo, que foi adquirindo novas feições e novos conteúdos63, o 
anticomunismo sendo apenas um deles, embora talvez o mais importante (como 
sugere Motta, 2002). 

Um último aspecto merece breve menção aqui, e tem a ver com o impacto 
da longevidade da escravidão e da estrutura social nas expectativas dos 
trabalhadores, fossem eles escravos, livres ou libertos. Antônio Candido de Melo 
e Souza chamou a atenção para a indiferenciação social nas comunidades caipiras 
paulistas no Brasil colônia e depois, fruto de incipiente divisão social do trabalho 
e de escassez generalizada de recursos. Essas comunidades sobreviviam com o 
que ele denominou “mínimos vitais e sociais”, resultantes de economia de 
subsistência capaz de produzir em condições precárias apenas o suficiente para a 
manutenção dos caipiras e suas famílias. Essa situação levaria Maria Sylvia de 
Carvalho Franco a construir argumento engenhoso para explicar o caráter 
violento da sociabilidade dos homens livres na ordem escravocrata. Segundo ela, 
a necessidade de relações de recíproca suplementação entre pessoas iguais na 
pobreza, relações que as confrontavam em bairros rurais de alta fluidez nômade, 
onde não se consolidavam “antigas e inquebrantáveis obrigações recíprocas” 
(Franco, 1976: p. 31), e onde não se construíam princípios de autoridade 
fundados na hierarquia de funções, fruto da escassez generalizada, levava a que 
os mecanismos de ajustamento inter-humanos fossem simplificados, baseados na 
valentia e na banalização da violência. Prossegue a autora, em longa mas crucial 
passagem:  

                                                 
63  Como mostram os trabalhos de Fausto (1977 e 1984), Pinheiro (1989 e 1991), Chalhoub 

(2001), Misse (1999) e tantos outros. Voltarei ao tema outras vezes neste trabalho. 
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“Sem vínculos, despojados, [os grupos caipiras] a nenhum lugar pertenceram 
e a toda parte se acomodaram. Foi também a mesma marginalização que 
preservou simples o sistema social, ordenando funções básicas para além dos 
confins do grupo. Basta lembrar que o soldado, o padre, a autoridade pública 
estiveram sempre referidos a instituições alheias ao mundo caipira. A 
espantosa pobreza da cultura provém da mesma fonte. É suficiente indicar 
como a produção ‘colonial’ favoreceu o enorme desperdício de força de 
trabalho, característico desses grupos. Foi nesse contexto que nasceu o 
‘preguiçoso’ caipira, que esteve colocado na feliz contingência de uma quase 
‘desnecessidade de trabalhar’, com a organização social e a cultura se 
moldando no sentido de garantir-lhe uma larga margem de lazer, mas que 
sofreu, simultaneamente, a miserável situação de poder produzir apenas o 
estritamente necessário para garantir uma sobrevivência pautada em mínimos 
vitais” (idem: pp. 32-3). 

Interessam-me dois aspectos nesse argumento. Em primeiro lugar, a ideia 
de que a sociabilidade na ordem escravista era espantosamente fluida, no sentido 
de que a população rural livre era em grande medida desgarrada de laços locais 
de dominação, estando em busca incessante de meios precários de vida no vasto 
território nacional. A escravidão, então, produziu um paradoxo: a estrutura social 
era profundamente hierárquica e rígida quanto às posições superiores, mas 
bastante maleável na base, onde a pobreza igualava a todos64. Em segundo lugar, 
e mais importante, a sociedade escravista tornava o homem livre um pária em 
sentido amplo, incluindo nisso suas expectativas quanto ao padrão de vida. Nela, 
o horizonte da vida de cada um era o horizonte da vida de todos, por sua vez 
delimitado pelo trabalho escravo. O homem livre (branco ou não) se distinguia 
do escravo, mais das vezes, apenas pelo fato de não ser propriedade de alguém, 
mas era muito semelhante no que dizia respeito a alimentação, vestimenta, 
moradia, esperança de vida ao nascer etc.65 Nesse ambiente, as aspirações eram 
delimitadas no horizonte dos mínimos vitais tal como estabelecidos pelo padrão 
de medida de todo o sistema, ou seja, a exploração da força de trabalho escrava. 
Isso explica, em grande medida, por que o trabalhador livre não podia ser 
facilmente expropriável, nem ser submetido às penas do trabalho extenuante: 
havia alternativa à submissão ao trabalho degradado pela escravidão, ainda que 
essa alternativa estivesse no nível da subsistência mais crua, porém aceita como 
natural tendo em vista a pobreza geral da sociedade. No caso de São Paulo, essa 

                                                 
64  Ver tb. Moura (1998) para o caso da região de Campinas, Schwartz (1995) e Fraga Filho 

(2006) para o caso do Recôncavo baiano, dentre tantos outros. 
65  Como mostrou Costa (1982 [1966]), antes, portanto, de Carvalho Franco. 
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situação foi ferida de morte com a imigração, quando a população local foi 
confrontada com a constrangedora realidade de ser tratada como composta de 
cidadãos de segunda categoria, por oposição ao italiano, que chegava com 
“regalias” como o acesso a uma gleba de terra para cultivo próprio. Mas isso não 
ocorreu nas outras províncias do Império, onde a realidade hodierna manteve 
muito de seus traços mais marcantes por longo período, transferindo para as 
gerações seguintes os baixos patamares de aspirações, confrontados a cada passo 
com a escassez e a pobreza, que restringiam sobremaneira os horizontes de 
possibilidade de todo o ordenamento social. Homens e mulheres já não eram 
escravos, no sentido de não mais serem propriedade de outrem. Mas continuavam 
“escravos da necessidade”, que era também o horizonte cultural onde se forjavam 
as aspirações e projetos de vida66. O fim da escravidão não mudou esse quadro. 
A pobreza generalizada no campo, de um lado, e, de outro, a inacessibilidade das 
posições superiores, fechadas pela rígida hierarquia social, mantiveram, por 
décadas ainda, achatadas as expectativas de melhoria de vida, que só ocorreria 
com a intensificação da industrialização na segunda metade do século XX. 

Esse quadro de grande inércia estrutural configurou o ambiente em que se 
teceu a sociabilidade capitalista no país. Isso é o mesmo que dizer que o caráter 
revolucionário do capitalismo teve de se haver com um ordenamento social muito 
rígido em suas práticas e em seu imaginário, muito mais do que a literatura 
tradicional sobre o tema estava disposta a reconhecer. Tal rigidez marcou-se na 
desqualificação do negro e do elemento nacional como trabalhadores aptos à lide 
capitalista; na degradação do próprio trabalho manual como uma condenação, 
indigno senão de seres degradados; no encastelamento da elite econômica em 
suas posições de poder, temerosa das maiorias despossuídas (e desarmadas), 
vistas como inimigas potenciais e tratadas com violência desmedida quando se 
afirmavam na cena pública; na permanência, por isso mesmo, de uma estrutura 
de dominação que rebaixava a mínimos vitais as expectativas de recompensa dos 
mais pobres, num ambiente em que a pobreza generalizada era o parâmetro de 
toda recompensa.  

                                                 
66  Para uma análise densa da construção do gosto e das aspirações dos trabalhadores, 

marcada pela proximidade com a necessidade, ver Bourdieu (1979). 
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A sociabilidade capitalista emergente, em suma, teve de se haver com uma 
ordem profundamente antiliberal em suas práticas e visões de mundo67, e com 
uma ética da degradação do trabalho que vedou, por muitos anos, o 
reconhecimento dos trabalhadores como sujeitos de direitos, isto é, como 
cidadãos. E isso decorreu, segundo o argumento aqui defendido, da lenta 
transição da escravidão no país, que a fez conviver, por muitas décadas, com 
formas não escravistas de exploração do trabalho, para as quais os padrões de 
medida disponíveis à violência estatal ou privada, à organização do trabalho e 
suas hierarquias de classe, à remuneração do trabalho, à convivência social entre 
desiguais e à sociabilidade de um modo geral eram, todos, constituídos pela 
escravidão. Getúlio Vargas construirá o mito do “pai dos pobres” contra esse 
pano de fundo, como veremos no capítulo IV. Os propagandistas do Estado Novo 
atribuirão a Vargas (e à “dádiva” dos direitos trabalhistas) o fim de fato da 
escravidão, 40 anos depois de sua abolição legal68.  

 

                                                 
67  O liberalismo seria uma “ideia fora do lugar”, como sugeriu Schwarz (1981: pp. 16-18), 

já que o favor e a dependência pessoal, e não o mercado, mediavam as relações sociais. 
Para abordagens críticas dessa ideia, ver Franco (1976a) e Werneck Vianna (1999[1976]). 

68  Ver Gomes e Mattos (2006).  



  

 
 
 
 

CA P Í T U L O  II :  O  E S T A D O  A N T I S S O C I AL  
 

“A wise and frugal government, which shall leave men free to regulate 
their own pursuits of industry and improvement, and shall not take 
from the mouth of labor the bread it has earned - this is the sum of 

good government”. 
 

Thomas Jefferson 

 
Até aqui procurei analisar a construção da sociabilidade capitalista no 

Brasil do ponto de vista subalterno: aos escravos, aos trabalhadores livres, aos 
pobres urbanos ou rurais o mundo em construção aparecia como uma ordem 
hostil, não apenas em seus regulamentos, mas principalmente em suas práticas. 
Neste capítulo cumpre inverter a mirada e estudar o processo de construção do 
Estado capitalista entre nós como um dos elementos centrais de coordenação 
daquela mesma sociabilidade. Argumentarei que a inércia estrutural da ordem 
escravista pode ser identificada também no processo de construção estatal no 
país; e que muito da dinâmica inercial da sociabilidade capitalista em construção 
no quarto e nos inícios do quinto século brasileiro decorreu da fraqueza estrutural 
do Estado capitalista que o Império construiu. Por um lado, havia a imensidão do 
território e a precariedade dos meios de transporte e comunicação, que, 
combinadas com a penúria material do Estado, impediram que sua máquina se 
enraizasse nas províncias como instituição própria, desgarrada dos poderes 
locais. Incapaz de taxar a atividade econômica interna, o centro imperial dependia 
quase inteiramente dos impostos sobre o comércio exterior, estando sujeito, pois, 
aos humores dos mercados consumidores externos, da concorrência com sempre 
novos produtores de cana, café ou algodão, das flutuações da moeda e de tantos 
outros movimentos que não podia controlar. Por outro lado, havia a riqueza 
efetiva dos potentados locais, de quem o imperador dependia para a garantia da 
segurança interna e externa, a geração de divisas via exportações e importações 
e, muito especialmente, a sustentação política da ordem econômica baseada no 
trabalho escravo. A combinação desses elementos fez com que os horrores da 
ordem escravista sensibilizassem muito tardiamente o universo legislativo da 
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nação, o que impediu que ela emergisse propriamente como questão social. Na 
verdade, o processo de construção estatal no Império pressupunha, ou ocorria 
sobre o mister da manutenção do trabalho escravo, e para isso o poder central 
obrigou-se a conciliar com os escravocratas de modo tal, que impediu que 
projetos de intervenção estatal na dinâmica social desigual e excludente se 
estruturassem de modo duradouro. O Império foi antes de tudo um estado de 
compromisso entre a Coroa e as elites agrárias locais para a conservação do 
escravismo herdado da Colônia, e sua sustentabilidade só foi possível porque o 
centro imperial abdicou de interferir na condução dos negócios privados das 
elites provinciais, muito especialmente a gestão da força de trabalho, escrava ou 
não. Isso gerou um poder central fraco, dependente, pobre, e essa fragilidade 
estrutural seria legada à República. A herança escravista, pois, não se restringiu 
à sociabilidade. Ela estruturou o Estado capitalista entre nós, Estado que, incapaz 
de banhar o mundo privado com sua regulação pública, e incapaz de instituir 
mecanismos de “proteção da sociedade”1, tornou-se ele mesmo motor da 
reprodução das hierarquias e desigualdades sociais. 

Para explorar essa ideia, na primeira seção teço breve argumento sobre o 
Estado capitalista, apresentando-o como uma ordem jurídica em busca de 
faticidade num território definido, que durante séculos usou a força como 
principal (mas não único) meio para regular o acesso à propriedade, em especial 
a exclusão da maioria, com isso fundando a escassez (e a estrutural desigualdade 
daí decorrente) como molas mestras de todo o sistema. Indico que os Estados-
Nação europeus foram moldados pela guerra e para fazer a guerra uns contra os 
outros, como sustenta Tilly (1996) — processo que ganharia velocidade e 
violência inauditas quando a associação entre máquina de guerra e expansão 
capitalista tornou-se finalmente irrecusável — mas que no Brasil as coisas se 
passaram de modo diverso. O processo de construção estatal brasileiro contaria 
muito esparsamente com a guerra como meio de agregação de interesses internos. 
A segunda seção do texto explora a ideia de que, entre nós, o Estado foi 
construído tendo como principal contraponto inimigos internos: os escravos, o 
povo pobre e a sedição federalista. Um Estado liberal, pois, construído contra seu 
próprio povo, ou armado para se proteger dele, nesse sentido incapaz de cumprir 
o ideal liberal  Jeffersoniano de garantidor das liberdades de empresa e trabalho. 
Incapaz, ademais, de financiar, a partir do centro imperial, uma máquina própria 

                                                 
1  A referência, obviamente, é Polanyi (1944). 
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de repressão, consolidou-se como um Leviatã raquítico de múltiplas cabeças, os 
potentados locais e suas forças em armas (muito especialmente a Guarda 
Nacional) sendo parte constitutiva do próprio Estado, e não sua antítese ou 
obstáculo a seu enraizamento no território. Os potentados locais eram a forma e 
a substância do Império nas províncias, que se apresentou, pois, como 
ordenamento público ancorado nos interesses, recursos e práticas privadas, e foi 
essa a instituição que a República herdou. Sustentarei, por fim, que o padrão de 
relacionamento entre as elites agrárias locais e o poder central foi tal que impediu 
que este tematizasse a questão social de maneira decisiva, dinâmica que seria 
transferida também ao primeiro período Vargas. 

Antes de abordar o tema, são necessárias algumas definições, ainda que 
muito sumárias e, por isso mesmo, talvez formalistas em excesso. Elas se referem 
aos estatutos do direito e do Estado capitalista, bem como do direito social e das 
condições de sua instituição. Sem isso não se compreende como os processos de 
transformação da sociedade brasileira perpetuaram a desigualdade como a marca 
de nossa sociabilidade. 

Sobre o Estado capitalista 

O direito é formalização momentânea do objeto das disputas políticas entre 
grupos e/ou classes sociais, em geral hierarquizados, que se alinham de maneira 
mais ou menos fortuita, mais ou menos estruturada segundo o caso, tendo em 
vista fazer valer interesses (econômicos, institucionais, familiares, individuais...), 
crenças ou valores (religiosos, éticos, morais...), ou ambos. Essas disputas se 
resolvem em arranjos institucionais predeterminados que são, eles mesmos, fruto 
de disputas anteriores e atuais pelo seu desenho, em especial sua maior ou menor 
permeabilidade à manifestação daqueles mesmos interesses e valores. 
Autocracias, monarquias, democracias, poliarquias, são todos termos que 
remetem à abrangência dos arranjos institucionais de processamento das disputas 
políticas que resultam no direito, e a luta política se dá sempre em duas frentes, 
em geral (mas não necessariamente) simultâneas: em torno da natureza e 
conteúdo dos próprios procedimentos que a organizam; e em torno do conteúdo 
do próprio direito, ou do que se está disputando. 

O Estado é antes de tudo um ordenamento jurídico, constantemente 
instituído, reformado, reformulado, acrescido e remodelado sob a égide da 
possibilidade legal do uso da força pelo próprio Estado, contra os excluídos dos 
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processos instituintes, ou em favor dos que são, por inércia, legitimamente ou 
pela violência, reconhecidos como ou alçados à condição de forças políticas 
aceitas nos processos de instituição do direito. Ademais, o Estado, como ordem 
jurídica, tem sua efetividade, ou faticidade, assegurada, em última instância, pela 
força. Mas esta não é condição necessária da faticidade do Estado, embora seja 
suficiente quando empregada. A necessidade do uso da força é, mais das vezes, 
diretamente proporcional à quantidade relativa de grupos sociais ou coletividades 
excluídos dos processos de instituição do Estado como ordem jurídica que 
vincula a todos, participantes ou excluídos daqueles mesmos processos. Mas ela 
decorre, também, da necessidade de vincular aqueles que, mesmo quando 
incluídos nos processos instituintes, não se sentem contemplados pela ordem 
jurídica (ou as políticas públicas exsudadas pela luta política), por qualquer 
motivo. Essa necessidade, em tese, é tanto maior quanto mais restritos os 
processos decisórios, isto é, quanto maior o poder relativo de um ou outro ator 
específico no ambiente onde se disputam os conteúdos do direito (ou das políticas 
públicas) e, por isso, do próprio Estado. Nesse sentido, este se configura como 
um ambiente onde é disputada a distribuição de custos e recompensas materiais, 
estatutárias e simbólicas da ordem social e econômica. E por fim, quanto maior 
a necessidade do uso da força para garantir a faticidade do Estado, isto é, sua 
efetividade como ordem jurídica, maior a instabilidade desta mesma ordem 
jurídica e, com ela, dos próprios arranjos institucionais responsáveis por sua 
instituição2. Esses arranjos institucionais configuram o que normalmente se 
denomina regime político. 

O Estado capitalista é uma forma específica dessa formulação abstrata, e 
pode ser definido como uma ordem normativa e as práticas a ela relacionadas, 
destinadas a dar-lhe faticidade, ambas resultantes de disputas num conjunto de 
arranjos institucionais no qual se processam interesses e valores de grupos ou 
classes sociais constituídos, primordialmente, por sua relação com a propriedade 
privada e a acumulação capitalista. A especificidade do Estado capitalista, 
enquanto uma ordem normativa, ou enquanto direito, é que ele regula, de maneira 
inextricável, as formas de acesso à propriedade privada, e principalmente a 

                                                 
2  Essa concepção do direito e do Estado é devedora, obviamente, das reflexões do último 

Poulantzas (1978). Habermas (1998), embora sem se referir a este autor, opera na mesma 
ordem de argumentos, se bem que para fundar uma nova teoria do Estado adequada à razão 
comunicativa, algo muito longe do que estou propondo. O mundo da Primeira República 
não era habermasiano, obviamente. 
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propriedade dos meios disponíveis à produção dos meios de vida. O Estado é 
capitalista porque não pode se furtar a regular as condições da acumulação de 
capital3. 

O Estado capitalista não foi, é claro, o primeiro ordenamento político a 
construir mecanismos de regulação do acesso coletivo a recursos escassos, isto é, 
de regulação da distribuição dos recursos sociais, suas riquezas e seus meios de 
vida. Nesse nível ainda muito abstrato, o que o torna específico em comparação, 
por exemplo, com arranjos que regulavam a propriedade comunal dos feudos, ou 
a propriedade coletiva dos atenienses ou mesmo a propriedade utópica 
comunista, formas alternativas de distribuição, é que a escassez é um resultado 
de sua própria atividade regulatória, ou distributiva. Isso porque o direito de 
propriedade privada dos meios de produção é tal que limita o acesso aos recursos 
sociais àqueles que têm propriedade (na forma de dinheiro ou bens). E como os 
recursos são finitos, a apropriação por alguns significa a exclusão de outros, e 
isso pela lógica própria do direito de propriedade. Nesse quadro, ao Estado 
capitalista enquanto ordem jurídica não resta outra alternativa senão aparecer 
como um momento, ou como atualização constante, por meio da luta política, dos 
modos de distribuição dos recursos escassos resultantes da operação automática 
(garantida pela força) do direito de propriedade privada dos meios de produção.  

Essa forma geral é minimalista e simplificadora, talvez mistificadora. 
Define o Estado liberal dos sonhos de Locke, Spencer ou Hayek, e jamais existiu. 
Dentre outras coisas, porque o processo real de construção dos estados nacionais 
na Europa, exportadora da forma institucional que hoje conhecemos como Estado 
capitalista, convergiu algo tardiamente com a consolidação do próprio 
capitalismo, como demonstraram autores como Eisenstadt (1963), Wallerstein 
(1974), Giddens (1987) e Tilly (1996). Este último autor argumenta, de forma 
bastante convincente (aqui reproduzida em termos muito sumários), que o 
Estado-Nação europeu, ou a instituição detentora do monopólio do uso da força 
em determinado território e, portanto, de coerção sobre seus habitantes, 
fortaleceu-se a partir do Século X sobretudo enquanto fazia a guerra contra outros 
estados também em construção. As instituições estatais se consolidaram como 
máquinas de guerra que, para se financiar, necessitavam continuamente dos 
espólios da própria guerra e do aporte de recurso dos cidadãos que o Estado em 

                                                 
3  A inspiração do argumento é Offe (1975). O tema é retomado com especial brilhantismo 

por Jessop (2002). 
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guerra protegia, controlava e também reprimia4. A capacidade extrativa (de 
impostos, em suas múltiplas formas, ou outras formas de financiamento, como 
empréstimos) dos estados distinguiu-os de forma importante, os estados mais 
dependentes de recursos oriundos da economia agrária lançando mão de coerção 
(violência) mais frequentemente do que aqueles onde as cidades eram mais 
desenvolvidas e a economia urbana mais pujante, com isso permitindo a taxação 
do consumo ou da atividade comercial de forma relativamente menos coercitiva 
ou visível do ponto de vista dos que eram taxados. Estados com acesso a maiores 
fontes de crédito foram relativamente mais independentes de uma economia ou 
outra, e exerceram menor coerção sobre seus cidadãos etc. 

A arrecadação de recursos para a guerra produziu suas próprias 
necessidades, como a consolidação de burocracias destinadas à coerção dos 
cidadãos, a profissionalização de exércitos mais ou menos regulares segundo o 
país, a centralização crescente do monopólio da força na unidade administrava 
central, que passou a deter, também, a prerrogativa exclusiva da tributação dos 
habitantes do território, contra o poder armado e as prerrogativas da nobreza5. Os 
gastos com a guerra aumentaram as necessidades de financiamento dos estados, 
gerando crescentes pressões por profissionalização da máquina de guerra e 
gerando um interesse específico dos estados nacionais em formação quanto à 
eficiência da atividade econômica. O capitalismo comercial mostrou-se bastante 
rentável em termos relativos, e a extração dos recursos necessários à guerra era 
menos onerosa para a própria máquina coercitiva do Estado, por comparação com 
os recursos oriundos da economia rural. Alguns estados (como o holandês no 
século XVII e o genovês no século anterior) optaram por expandir-se 
comercialmente, estabelecendo bases econômicas em lugar de ocupar territórios, 
enquanto outros exerceram nítida vocação imperial de tipo territorial (Rússia, 
Portugal, Espanha), ao passo que outros associaram as duas estratégias 
(Inglaterra, França). Mas a expansão ultramarina dos estados europeus, mesmo 
antes de se generalizar, já trouxe consigo o capitalismo, e a consolidação do 
Estado-Nação, em suas diversas formas, imbricou-se de maneira inextricável à 

                                                 
4  O mesmo argumento pode ser encontrado em Raymundo Faoro: “Para sustentar a empresa 

da guerra, e para manter os guerreiros, o Rei carecia de rendas, de tesouros” (1958: p. 3); 
“com a criação dos mercados, o soberano abandona a exclusiva política agrária para buscar 
suas rendas nas atividades lucrativas” (idem: p. 12). 

5  Processo analisado pioneiramente por Elias (1993). A construção do Estado como 
processo coetâneo ao da nação está também em Reis (1988). 
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expansão do próprio capitalismo já a partir do século XVI. E quando o 
capitalismo se torna a força portadora da mudança social, é o Estado que passa a 
estar a seu serviço dentro e fora dos territórios nacionais, e não o contrário. A 
riqueza do Estado torna-se, estruturalmente, função direta da riqueza gerada 
pelos capitais privados, com o que à instituição estatal e sua burocracia interessa 
o sucesso da acumulação. 

A análise histórica de Tilly é útil ao argumento que desenvolvo aqui por 
mostrar: (i) que o Estado-Nação europeu não nasceu capitalista, tendo sido o 
resultado mais ou menos fortuito da interação entre unidades políticas territoriais 
movidas sobretudo pelo interesse na proteção de seus habitantes e de suas 
riquezas; (ii) que o capitalismo dependeu, desde sempre, do poder coercitivo do 
Estado para expandir-se e deitar raízes no planeta6; e (iii) que, consumada a 
hegemonia do mercado como elemento central de coordenação das relações 
sociais, coube ao Estado garantir as condições de exercício dessa hegemonia. A 
acumulação de capital dependeu, até muito recentemente, da teia de inter-
relações tecida no território, cujas fronteiras eram asseguradas pelo poder 
coercitivo que os estados nacionais exerceram sobre seus cidadãos e sobre outros 
estados com os quais disputaram a extração da riqueza gerada pela própria 
expansão do Estado enquanto agente da expansão capitalista. 

Parece claro, pois, que o Estado capitalista não é apenas o ambiente onde 
se institui o direito (de propriedade ou outro), somado ao conjunto de instituições 
que garantem sua faticidade, o que resulta em distribuição excludente da 
propriedade e da riqueza, por seu lado geradora de escassez institucionalizada. A 
necessidade de financiamento do aparato estatal impôs crescentes pressões sobre 
a ordem social, e a centralização crescente do órgão arrecadador, regulador e 
repressor transferiu ao próprio Estado a arbitragem da distribuição dos custos do 
financiamento de sua máquina coercitiva. Isso foi assim mesmo em processos de 
construção do Estado nacional nos quais a guerra teve papel residual, como no 
Brasil7. Mas o que importa marcar aqui é que aquela arbitragem (eis a 

                                                 
6  Ver também Wallerstein (1974). 
7  Essa perspectiva permite enquadrar o estudo de Fragoso e Florentino (2001), discutido no 

capítulo seguinte. A expansão territorial portuguesa teria decorrido da arbitragem, pela 
Coroa, dos custos da gestão da máquina estatal também em expansão. Para financiar a 
nobreza cada vez mais numerosa sem mudar o padrão de gestão patrimonialista do império 
lusitano, a saída foi incorporar novos territórios, cuja exploração pacificava os conflitos 
internos à nobreza pelos recursos patrimoniais em constante expansão. Análises clássicas 
sobre a formação do Estado (e da nação) no Brasil, em chave semelhante, são Holanda 
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especificidade do Estado moderno) ocorre no âmbito do próprio direito, isto é, 
tem a forma da enumeração de direitos e obrigações daqueles afetados por ela. 
Como tal, aparece como universalidade, e não, por exemplo, como idiossincrasia 
deste ou daquele governante. Essa especificidade torna relevante, na verdade 
inescapável, a inquirição dos processos pelos quais o Estado arbitra a distribuição 
dos custos de seu financiamento e, com eles, de todo o direito cuja instituição ele 
preside, inclusive, e de forma muito particular, o direito de propriedade e seu 
correlato, isto é, os institutos que garantem sua faticidade, como o uso legítimo 
da força. Mas a mesma lógica se aplica ao direito social, já que, se a riqueza é 
encarada pelos capitalistas como produto de seus capitais privados, não lhes 
parece natural que parte dela seja redistribuída por meio de um terceiro, agente 
público, a grupos sociais despossuídos. Essa redistribuição, que resulta da ordem 
jurídica do Estado social, também precisa adquirir a feição de um universal. 

A instituição do direito no âmbito do Estado moderno tem a forma de um 
universal, no sentido de que o Estado, ao apresentar-se como ordem jurídica que 
a todos vincula, afirma-se como a expressão do bem comum, sendo este o 
principal elemento de justificação de sua práxis coercitiva. Por outras palavras, 
independentemente (por hora) dos processos de instituição do direito, se são mais 
ou menos inclusivos (em relação às forças sociais), mais ou menos enclausurados 
(em seus procedimentos), mais ou menos transparentes (tendo em vista a 
circulação de informações) etc., a justificativa central (embora não única) para a 
obrigação de todos aqueles que o direito vincula, assegurada pela possibilidade 
do emprego da força, é a ideia de que o Estado expressa, age em nome e promove 
o bem comum. Qualquer oposição à validação do direito pelo Estado pode ser e 
frequentemente é encarada (pelo próprio Estado) como um ato contrário à vida 
coletiva. Isso porque, de seu ponto de vista, todo ato de validação do direito é 
imediatamente um ato em favor de todos.  

Por muito tempo na história humana a ideia do Estado como expressão do 
bem comum foi incontestável, porque baseada no poder divino dos reis, 
imperadores e mandarins de qualquer estirpe. O célebre soberano babilônico 
Hamurabi, que fascinou Weber, Polanyi, Eisenstadt e tantos outros, “recebeu” 
dos deuses a iluminação e a obrigação de fazer justiça na terra, “para eliminar o 

                                                 
(2006[1936]), Oliveira Vianna (1987) e, principalmente, Faoro (1958), este último 
atentando, em especial, ao processo de centralização administrativa no Império. Para 
contrapontos, ver Reis (1991) e Dolhnikoff (2005), além da importante coletânea 
organizada por Jancsó (2003). Essa abordagem será explorada mais adiante. 
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mau e o perverso, para que o forte não oprima o fraco”. Seu código, para muitos 
o primeiro conjunto sistemático de leis de proteção da vida, da propriedade, do 
trabalho, da família, das relações comerciais, da servidão, do Estado..., encontra-
se gravado numa estela cilíndrica de diorito, hoje propriedade dos franceses, e 
pode ser encontrado no Louvre. É um autêntico código de pedra, pensado para 
ter vigência eterna, e baseia-se na ideia de que a pessoa e seus bens, aqui incluídos 
sua família e seus escravos, são invioláveis. Mesmo os escravos tinham seus 
direitos, mas o código era hierarquizado de muitas maneiras. A morte era a 
punição para muitos dos delitos, e mortes diferentes puniam delitos diferentes: o 
empalamento para homicidas de seus cônjuges; o fogo para ladrões em um 
incêndio, para os delitos de “mulheres consagradas” (ou religiosas), para o 
incesto entre mãe e filho; o afogamento para vários delitos de mulheres contra 
seus maridos ou a instituição do casamento; a forca... E determinava o corte da 
orelha do escravo que negasse sua condição a seu dono, a perda do olho daquele 
que arrancasse o olho de alguém, o corte da língua dos filhos de dissolutos ou 
meretrizes que, tendo sido adotados, negassem seus pais adotivos; a perda dos 
olhos caso regressassem à casa dos pais dissolutos... O código determinava 
também a paga para uma série de atividades profissionais, definindo o preço do 
aluguel do dia de trabalho do moleiro, do alfaiate, do pedreiro, do cordoeiro... E 
também do aluguel de barcos, bois e escravos, além de recompensas diferentes 
se a vítima de roubo era a Corte, um nobre, um escravo ou um liberto. Hamurabi, 
em nome de Deus, ordenou a vida civil, a atividade econômica, a sociabilidade e 
as obrigações religiosas. Não por acaso, encerrou assim a sua obra: 

“... em minha sabedoria eu os refreio, para que o forte não oprima o fraco e 
para que seja feita justiça à viúva e ao órfão... Que cada homem oprimido 
compareça diante de mim, como rei que sou da justiça. Deixai-o ler a inscrição 
do meu monumento. Deixai-o atentar nas minhas ponderadas palavras. E possa 
o meu monumento iluminá-lo quanto à causa que traz, e possa ele compreender 
o seu caso. Possa ele folgar o coração (exclamando) ‘Hamurabi é na verdade 
como um pai para o seu povo...” 8. 

O soberano babilônico conhecia muito bem o poder ordenador do direito 
(no caso, a justiça do Talião) quando administrado com rigor pelo Estado. Sua 
discricionariedade e arbitrariedade eram típicas do totalitarismo de cunho 

                                                 
8  O Código de Hamurabi pode ser facilmente encontrado na internet. O excerto citado está 

em http://www.culturabrasil.org/zip/hamurabi.pdf, p. 31. Ver também Pinsky (1988). 
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religioso, o desvio da rota (traçada pelo próprio código) sendo encarado como 
uma ofensa ao “pai para o seu povo”, tradutor único da lei de Deus. O código, 
nesse sentido, fundava o próprio Estado como instrumento legítimo de sua 
efetividade, na figura do soberano qua Deus que, portanto, era intrinsecamente 
justo. O código fundava também as instituições responsáveis pela administração 
da justiça. Os juízes, por falíveis, estavam igualmente sujeitos às leis do código, 
e sentenças que se provassem equivocadas resultavam no impedimento daqueles 
que as proferissem. Infalível era apenas do rei, porque legislando em nome de 
Deus. 

A infalibilidade do Estado sobreviveu em Hobbes, como é sabido, mesmo 
tendo ele fundado a autoridade do Leviatã num pacto entre os súditos, que 
escolhem transferir àquele o poder sobre suas próprias vidas, com isso se 
protegendo contra a violência uns dos outros. O homem hobbesiano, como o 
escravo de Hegel, deseja a segurança antes de tudo, e está disposto a abrir mão 
de sua liberdade e de suas paixões em favor da autopreservação. O bem comum, 
nesse caso, é a ordem, ou a vida em segurança. Uma vez efetuada a delegação ao 
soberano, este tem poder irrestrito, sendo o parâmetro de toda a justiça, que na 
verdade não existe no estado de natureza. O Leviatã define o espaço da justiça 
como o espaço de sua intervenção, de modo que a ação do Estado é sempre justa, 
e nesse sentido incontestável. Todo ato contra a ordem é um ato contra o rei, e 
portanto contra a vida coletiva, ou o bem comum. Deus não está ausente desse 
arranjo, como sugeriu Pogrebinschi (2003), e ainda que a obediência voluntária 
dos súditos não tenha em si mesma um fundamento religioso, isto é, a delegação 
não se dá a um enviado de Deus, é a Deus que o soberano responde. Nisso repousa 
sua infalibilidade, e a infalibilidade do próprio Estado que ele encarna. O 
fundamento do poder emanado de Deus não pode ser arguido, questionado ou 
negado, sob pena de excomunhão ou exclusão da comunidade de súditos. O poder 
absoluto de fundo divino é um dado, justo em si mesmo e por si mesmo. O Rei é 
o Estado, o Estado é o Rei, e Luiz XIV, o Rei Sol, não exagerou ao afirmá-lo. A 
França mais do que qualquer outro Estado europeu construiu, ao menos no papel, 
uma ordem social corporativa na qual os ofícios eram parte do próprio corpo do 
Rei, artífice último e garantidor do ordenamento das guildas, seus direitos, 
deveres e recompensas. A nobreza era ela também um desdobramento do 
domínio territorial do monarca, que podia fazer e desfazer segundo seu capricho 
ou interesse. Sob Luiz XIV e Luiz XV, a França foi o Leviatã. Nada havia fora 
ou além do corpo do Rei. Esta, pelo menos, é a visão de Tocqueville em O antigo 
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regime e a revolução, ainda que Bendix (1978: 332-340), dentre outros, sugira 
que esta imagem de corpo não tinha efetividade prática em todo o território 
francês, a centralização administrativa (central ao argumento tocquevilliano 
sobre as causas da Revolução Francesa) sendo apenas parcial. 

Na verdade, tanto Hamurabi quanto os monarcas ingleses antes da 
revolução gloriosa de 1688 ou os franceses antes de 1789 eram de fato a 
encarnação do Estado. Em seu corpo indiviso habitavam, ao mesmo tempo, a 
vontade soberana (ou o corpo político, “místico”, imortal, conforme 
Kantorowicz, 1957); e as paixões, “defeitos” e “imbecilidades” do corpo natural9. 
Este último, por falível, era como que purificado pelo primeiro, todo poderoso e 
investido por Deus de seu direito absoluto de governar. Ainda assim, o Estado 
por eles corporificado não estava distante da ideia de uma ordem jurídica tornada 
efetiva por sua prática governativa. Apenas, a instituição desta mesma ordem era 
prerrogativa da pessoa do próprio Rei, infalível em seus desígnios. 

A crença dos súditos e do Rei em sua realeza, seus desígnios e sua 
infalibilidade é, portanto, essencial à estabilidade e à permanência do poder real. 
Isso equivale a dizer que o Estado é, também e muito particularmente, um lugar 
de construção de seu próprio significado, ou uma máquina cultural que exerce 
violência também simbólica, ao aparecer como unidade a serviço do bem comum, 
quando, na verdade e frequentemente ao longo da história, foi um instrumento de 
manutenção das posições e privilégios de uma minoria. O Estado é ele mesmo 
um arranjo simbólico, no sentido de que não se mantém íntegro exclusivamente 
pelo recurso à violência contra a maioria, o seu significado e o significado do 
poder (de onde ele emana, em nome do que se exerce) sendo construídos e 
reconstruídos no momento mesmo em que a autoridade se exerce ou é resistida. 
A construção do Estado é também a construção de seu significado, processo 
contínuo, incansável, irrecusável. 

O Estado constitucional moderno inaugura a lei como critério de sua 
“infalibilidade”, agora travestida em legitimidade, ou na ideia de que a lei é uma 
emanação da vontade geral, ou do próprio povo, não de Deus. Idealmente, 
ninguém está acima dela, nem mesmo o Rei, e sob seu manto equalizador todo 
cidadão, ou membro da comunidade política de referência do ordenamento 
jurídico, tem o mesmo estatuto. Há algo de mágico ou fantasmagórico na natureza 
da obrigação política nos regimes constitucionais, porque a comunidade política 

                                                 
9  Os termos são de juristas elisabetanos citados pelo mesmo Kantorowicz.  



A construção da sociedade do trabalho no Brasil 

82 
 

precisa acreditar que pessoas investidas de interesses e valores por vezes 
irreconciliáveis, negociando esses interesses e valores na arena pública que é o 
Estado a partir de posições de poder muito diversas, cuja origem é sua extração 
de classe (que condiciona o acesso a recursos materiais e simbólicos), ou sua 
relação com outros centros de poder, ou ainda características inteiramente 
pessoais como a capacidade de persuasão (pela força, o cansaço ou o melhor 
argumento, não importa), produzirão, ao final e a cada novo dia, uma ordem 
jurídica “boa”, ou que expresse os acordos mais ou menos tácitos e também as 
dissidências importantes em torno do que seja o bem comum e a natureza do 
próprio Estado. Pelo menos deveriam repousar aí as bases da obediência, ou da 
aquiescência da maioria ao mando de uma minoria constitucional. Como, porém, 
Deus já não sacraliza as intenções dos legisladores, que, por isso mesmo, 
precisam ser justificadas cada vez que são vocalizadas; e como, no mundo real, 
essas justificações não encontram, sempre, bases racionais, menos ainda 
universais, é comum que a comunidade política não creia que aquela minoria guie 
suas ações no sentido de atualizar os horizontes da “boa vida”. Mais das vezes 
ela aparece como pessoas tentando fazer valer seus próprios interesses 
individuais ou de grupo, ou usar sua posição de poder para garanti-la, melhorá-
la ou transferi-la a outros, em geral sua própria prole ou clã. É de surpreender, 
portanto, que a ordem se mantenha, isto é, que tanto o ordenamento jurídico 
quanto os mecanismos de sua instituição não sejam constantemente 
revolucionados ou pressionados de maneira importante ou decisiva por aqueles 
que dele se sentem alijados. Isso é ainda mais verdadeiro em regimes 
constitucionais oligárquicos, como o Império e a Primeira República no Brasil. 
Esta, como veremos mais adiante, tinha por demos 10% ou menos da população 
do país, embora legislasse sobre toda ela, e de maneira altamente repressiva e 
excludente. 

Chegamos ao fim deste breve excurso teórico com uma conclusão algo 
trivial. O Estado constitucional capitalista é um ordenamento jurídico e um 
arranjo institucional em movimento, cujas mudanças são fruto de pressões e 
disputas internas (de sua própria e multidimensional burocracia e das forças 
políticas que o compõem) e injunções e conflitos externos (às próprias 
instituições estatais; e à Nação, vindas de outros Estados-nação), e que é o ponto 
de convergência e lugar de processamento dos projetos de seu próprio 
ordenamento como elemento constitutivo inescapável da ordem econômica e 
social. O Estado constitucional não é apenas o governo (no sentido de gerência) 
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da sociedade. A ordem jurídica e seu significado constituem a maior parte do que 
entendemos por sociedade, ao circunscrever o horizonte da vida possível a um 
conjunto de direitos e deveres de indivíduos, coletividades e das próprias 
instituições estatais, conjunto que organiza as práticas desses mesmos indivíduos, 
coletividades e instituições, e de maneira sempre móvel (porque fruto da luta 
política), mas nem por isso instável ou imprevisível. É porque não se pode 
conceber sociedades complexas sem Estado, menos ainda sociedades capitalistas; 
e porque a ordem jurídica vincula a toda a comunidade política; e porque, ainda, 
já não há Deus a sacralizar aquela ordem, por meio de seu mandatário; por tudo 
isso faz sentido arguir os padrões de construção da autoridade e da obediência 
nos ordenamentos políticos em geral, e nos oligárquicos em particular, que 
excluem da participação política (isto é, dos mecanismos de instituição da ordem 
constitucional e das políticas públicas) setores majoritários da população, embora 
legislem e regulem suas vidas, muitas vezes à minúcia.  

O que se segue, então, pode ser lido como o processo de construção da 
autoridade estatal no Brasil no Império e na Primeira República. É o próprio 
processo de construção do Estado que estará em causa, mas de um ponto de vista 
muito preciso: pretendo mostrar que as próprias estruturas estatais se 
consolidaram de modo a garantir a exclusividade de acesso ao processo 
constitucional (ou instituinte da ordem jurídica que é o Estado) a determinadas e 
restritas camadas sociais, em detrimento da maioria. Na base desse modo de 
construção estatal esteve a impossibilidade estrutural do centro imperial enraizar-
se no território como força antitética aos poderes locais, que, afirmando seus 
interesses privados (isto é interesses econômicos cuja consecução exigia o 
controle absoluto sobre a força de trabalho) como interesse público, impediram 
que a “questão social” (muito particularmente a liberdade de trabalho) fosse 
alçada à agenda constitucional, funcionando, pois, como eixo principal da 
reprodução das desigualdades sociais, econômicas, políticas, estatutárias e 
culturais que clivaram a sociedade brasileira. 

O Estado oligárquico como Estado antissocial 

No capitalismo ocidental, o processo de construção e universalização do 
que Polanyi denominou de mecanismos de “proteção da sociedade” contra a ação 
destruidora do mercado, ou das consequências do exercício do direito de 
propriedade, foi lento e muito conflitivo. Nos termos que venho propondo, e de 
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modo muito simplificado, a permeabilização dos mecanismos de produção do 
direito no Estado capitalista, vis-à-vis as demandas redistributivas das classes 
subalternas, proletárias ou não (o que estou denominando “questão social”), deu-
se sob quatro modalidades, não necessariamente sucessivas. Primeiro, a resposta 
das elites ao que percebiam como fruto incontrolável do processo de 
modernização. A legislação de proteção aos pobres, diante do pauperismo 
produzido pela industrialização nascente, teve esse caráter10. Como bem mostra 
Castel (1998), o industrialismo nascente produziu desfiliação em massa de 
populações antes protegidas pela regulação feudal, e o temor das hordas de 
famintos e desempregados levou a que o parlamento Inglês, onde não havia 
representantes operários ou do povo, impusesse a primeira legislação de renda 
mínima conhecida, assegurando aos pobres um salário mínimo 
independentemente de sua atividade. Foi, talvez, o primeiro reconhecimento 
público de que o Estado capitalista precisa assegurar tanto a propriedade privada 
quanto a estabilidade do ordenamento social geral no qual o direito de 
propriedade é exercido. Nesse sentido, e como demonstrou magistralmente 
Polanyi, o liberalismo minimalista não é compatível com o capitalismo, e o 
Estado capitalista tem, necessariamente, de garantir a propriedade e a 
acumulação, e minimizar os efeitos da escassez por ela produzida, em favor do 
próprio exercício do direito de propriedade e da acumulação continuada de 
capital. O Estado capitalista, então, tornou-se ao mesmo tempo capitalista, no 
sentido minimalista de que regula o acesso à propriedade privada dos meios de 
produção, e redistributivo, o que, no capitalismo contemporâneo, deu origem ao 
que conhecemos por direito social. 

Em segundo lugar, a resposta do sistema político às pressões das massas 
mais ou menos organizadas, que forçaram seus temas na agenda decisória mesmo 
não sendo parte dela. O Luddismo e o Cartismo ingleses são exemplos claros 
disso. Em terceiro lugar, a entrada das classes subalternas no próprio jogo 
decisório via participação eleitoral e eleição de seus representantes, que passaram 
a atuar como agentes da construção da ordem jurídica. Por fim, a chegada das 
classes subalternas ao poder executivo, por via eleitoral ou revolucionária, que 
deu ritmo mais acelerado à construção do Estado social. 

                                                 
10  As Speenhamland Acts foram estudadas por Polanyi (1944), Thompson (1998), 

Hobsbawn (1981) e muitos outros.  
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No Brasil republicano, as condições para a instituição de legislação de 
proteção social foram escassas por pelo menos 30 anos, como bem lembrou 
Werneck Vianna (1999[1976]). Primeiro porque, derrotada a escravidão, o 
Estado procurou, a ferro e fogo, moldar uma ordem liberal moderna, escolhendo 
da cesta de ordenamentos jurídicos disponíveis no final de nosso IV século aquele 
que mais radicalmente afirmava a liberdade individual: a Constituição 
Americana, já provada de mais de 100 anos. A “liberdade de empresa e de 
trabalho”, garantida pela Carta de 1891, urdida por Rui Barbosa, servia 
perfeitamente aos potentados rurais, cujo poder sobre seus subordinados não 
devia ser limitado ou ordenado por agente estatal (ou público) algum. Para a elite 
agrária brasileira, o liberalismo econômico queria simplesmente dizer que o 
Estado não interferiria no modo como deveria gerir seus negócios e, 
principalmente, sua força de trabalho, com o que os mecanismos de dominação 
de tipo privatista e coronelista seriam mantidos intactos, isto é, sobreviveriam à 
mudança de regime político. Mas está claro que o liberalismo da elite agrária era 
unidimensional: valia para ela apenas, não para os trabalhadores. Estes 
continuaram sendo submetidos autoritariamente a diferentes regimes de 
dependência baseados em coerção extraeconômica (como as teias da clientela e 
da patronagem), sob os olhos cansados da ordem jurídica liberal. A essa elite 
econômica e seus representantes políticos na cidade, e sobretudo no Rio de 
Janeiro, capital da República, era indiferente o destino dos brasileiros citadinos. 
Enxergando o mundo de seu ponto de vista, não havia qualquer razão para limitar 
a “liberdade de trabalho” dos assalariados urbanos, assegurando-lhes direitos 
sociais, já que isso poderia contaminar o regime de exploração do trabalho no 
campo. 

Em segundo lugar, e como demonstrarei no capítulo seguinte, a esfera 
pública urbana popular era fragmentada, travada pela repressão policial e vazada 
por conflitos étnicos e pela violência horizontal, ou entre os próprios subalternos. 
Isso reduziu em muito sua capacidade de interferir nos rumos do ordenamento 
jurídico e na dinâmica política republicana. Como consequência desses dois 
elementos centrais, nas três primeiras décadas pós-1889, a ordem jurídica liberal 
foi praticamente impermeável às demandas populares, não acolhendo senão 
muito a contragosto alguns magros institutos de proteção do trabalhador, sempre 
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em nome da “liberdade de trabalho e de empresa” típica do liberalismo 
econômico anglo-saxão, inspiração de Rui e dos republicanos civis11. 

Mas isso não é tudo. Aspecto pouco atentado pela literatura tem a ver com 
o fato de que, mesmo que quisessem, isto é, mesmo se parte da elite agrária e 
seus representantes estivessem abertos às demandas do operariado emergente, 
por exemplo em resposta à mudança dos humores da própria Igreja Católica, que, 
das mãos de Leão XIII, fizera circular a encíclica Rerum Novarum já em 1891, 
colocando a questão social no centro da ação pastoral do Vaticano, mesmo assim 
dificilmente os parlamentares republicanos ou o poder central teriam conseguido 
instituir direitos sociais; e se instituíssem, dificilmente lhes teriam dado 
efetividade. Isso porque, malgrado haver um Raymundo Faoro denunciado seu 
gigantismo burocrático, a instituição estatal centralizada herdada pelo primeiro 
regime republicano brasileiro era frágil vis-à-vis os potentados locais, e o 
federalismo implantado por lei em 1891 só fez exacerbar essa fragilidade. E isso, 
sustento aqui, foi elemento decisivo na reprodução da ordem excludente herdada 
do Império. 

De fato, diferentemente dos estados europeus estudados por Tilly, o Estado 
brasileiro consolidou-se como máquina de defesa das elites econômicas e 
políticas (entre nós grandemente coincidentes) contra inimigos internos 
representados: (i) pelo povo pobre e sem ocupação; (ii) pelas elites separatistas 
provinciais, em especial no Nordeste e no Sul; e, muito particularmente, (iii) pela 
massa de cativos, que, pensava-se, podia reeditar aqui o “haitianismo”12, 
sinônimo de sangrenta revolução escrava. A combinação desses elementos 
acabou por criar as condições para a centralização do poder no Rio de Janeiro. 
Mas a centralização foi uma solução de compromisso entre a Corte e as elites 
provinciais, adotada em nome da manutenção da ordem escravista sob controle 
dos agentes privados locais. O compromisso entre o centro e as províncias, 
sustento aqui, foi no sentido de impedir que a escravidão adentrasse a cena 
legislativa, ou a regulação pública, convertendo-se em questão social. Sobre esse 

                                                 
11  Mas não dos militares, como assinalou Werneck Vianna (1999[1976]). 
12  Tratei do medo da rebelião escrava no Oitocentos no capítulo I deste estudo. José Antonio 

de Miranda resume o tema de forma cabal. “Em toda parte onde os brancos são muito 
menos que os escravos e onde há muitas castas de homens, uma desmembração ou 
qualquer outro choque de partidos, pode estar ligada com a sentença de morte e um 
batismo geral de sangue para os brancos, como aconteceu em São Domingos e poderá 
acontecer em toda parte em que os escravos forem superiores em força e número aos 
homens livres...”. Apud Dias (2005a: p. 134). 
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processo, que transferiria sua dinâmica mais geral ao novo século, me detenho na 
seção seguinte. A exposição será muito seletiva, e tecida à guisa de introdução à 
análise do Brasil Republicano, que se seguirá. A historiografia sobre as diversas 
dimensões da vida no Brasil oitocentista já é vasta o suficiente para escapar ao 
controle do não-especialista, como é o caso. 

O Império oligárquico 

É senso comum que a tensão entre centralização e fragmentação da 
América portuguesa dominou as lutas ideológicas e as disputas políticas em 
seguida à Independência, e marcou o processo de construção do Estado durante 
o Império13. O projeto de Constituição preparado pela Assembleia Constituinte 
ao longo de 1823, por exemplo, dava amplos poderes aos presidentes de 
província, virtualmente impedindo que o imperador mobilizasse a força armada 
(exército, milícias ou força policial) em defesa dos interesses da administração 
central14. Ademais, colocava os poderes imperiais sob controle do parlamento. 
Depois de séculos de dominação portuguesa, o Brasil independente, cujas 
tradições eram francamente localistas, nascia sob o signo do medo da tirania 
monárquica (ou do “fantasma português”), e a ela opôs um projeto de 
constituição espelhado nos Estados Unidos. 

D. Pedro I, obviamente, não parecia disposto a aceitar uma ordem jurídica 
que, na prática, o impediria de governar, e a Constituição por ele outorgada em 
1824 liquefez o sonho republicano dos constituintes. O Poder Moderador 
centralizava em sua pessoa, ou em seu “corpo místico”15, e de maneira 
plenipotenciária, a tarefa de construir o primeiro império independente nos 
trópicos. Criava um Conselho de Estado vitalício com membros nomeados por 
ele, detinha o poder de nomear os presidentes das províncias, as autoridades 

                                                 
13  O tema aparece magistralmente na obra do Visconde do Uruguai, principal ideólogo da 

centralização no Império, em especial no seu Ensaio Sobre o Direito Administrativo. Ver 
Cozer (2008). E não estou defendendo que a construção do Estado nacional brasileiro tem 
início com a Independência, como o fez Florestan Fernandes (1976). Já é ampla a literatura 
que associa o processo global de mudança à crise dos impérios ibéricos (português e 
espanhol) na América iniciada ainda no século XVIII. Ver, dentre muitos outros, os 
importantes estudos compilados em Jancsó (2003). Ver também Pimenta (2002). Tomo a 
independência como referência por questões de economia, e porque não há como ser 
exaustivo nesta brevíssima sessão do texto. 

14  Ver Coelho (1976: p. 37 e nota 6 à p. 60). 
15  Cf. Kantorowicz (1957). 
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eclesiásticas da igreja oficial (Católica), os senadores vitalícios e também os 
magistrados do Poder Judiciário. Estava, portanto, acima dos outros três poderes 
e até mesmo da igreja, além, é claro, da própria lei. 

É natural que, diante da tarefa de construir uma nação, o monarca 
procurasse concentrar em si o controle de províncias que antes se relacionavam 
diretamente com a Coroa portuguesa, e o fizesse na chave clássica das 
monarquias absolutas europeias, em especial a de seu país natal, embora 
Alencastro (1980: p. 302) argumente que havia inspiração mais próxima do que 
as longínquas monarquias europeias, isto é, o caso mexicano, onde em 1822 o 
general Iturbide foi coroado Augusto I. Mas a veleidade absolutista do imperador 
revelar-se-ia uma quimera, tanto interna como externamente. No plano interno, a 
Confederação do Equador explodiu ainda em 1824, colocando Pernambuco e 
parte do Nordeste imperial contra o centro, e nem mesmo a repressão violenta 
que se seguiu (combinando tropas mercenárias inglesas e um combalido exército 
imperial) serviu para aplacar o ânimo federalista da região, que se rebelaria ainda 
outras vezes nos anos por vir16. Por outro lado, o parlamento, convocado em 1826, 
imporia crescentes restrições ao absolutismo pretendido, por exemplo declarando 
responsáveis os ministros de Estado, com isso abrindo as portas para o controle 
da ação do executivo, controle exercido com tanto maior afinco quanto mais os 
problemas econômicos, militares e políticos se avolumavam, e quanto maiores as 
desconfianças gerais em relação às intenções do imperador relativamente à 
sucessão do trono português depois da morte de d. João VI em 182617. 
Externamente, em 1828 o império perdia a Província Cisplatina depois de guerra 
desastrosa tanto do ponto de vista militar quanto das contas públicas, já 
debilitadas por crise econômica herdada pela partida da Corte portuguesa. Tudo 
isso serviu para minar os projetos centralizadores do monarca. 

Na verdade, do ponto de vista da construção do Estado, o primeiro reinado 
seria caracterizado, dentre outras coisas, pela demarcação jurídica e política dos 
espaços de poder do imperador vis-à-vis as oligarquias provinciais, tanto em seu 
próprio ambiente, isto é, as províncias, quanto em sua representação na 

                                                 
16  A repressão à Confederação foi violenta, com tribunais militares sentenciando ao 

enforcamento 17 líderes (exceto frei Caneca, fuzilado), a quem, por rebeldes, não se podia 
“dar quartel”. O tratamento dado aos revoltosos causou grande desconforto na Corte. D. 
Pedro II agiria diferente, como veremos.  

17  Os temores de que o imperador unisse as duas casas reais (brasileira e portuguesa) 
agitaram a corte do Rio de Janeiro até sua abdicação. Ver Holanda (1985). 
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Assembleia Geral. Por demarcação jurídica e política de espaços de poder quero 
indicar os processos correlatos de construção da institucionalidade monárquica e 
de estruturação de sua faticidade. A constituição centralizadora de 1824 
precisaria ser aceita pelas elites políticas (ou mesmo o povo em armas) com poder 
para resistir a ela, e esse processo era, justamente, aquele pelo qual ela ganharia 
ou não vigência real. Em 1831, com a abdicação, os “interesses centrífugos do 
provincialismo”18 sobreviventes ao processo de independência, pareciam ter 
ganhado a dianteira. 

Contudo, a Confederação do Equador inaugurara a dialética trágica da 
sedição federalista. Movimento de amplo espectro, envolveu elites agrárias e 
urbanas, além de homens livres e libertos, brancos e negros do campo e da cidade. 
À medida que o movimento se radicalizava, a palavra de ordem “abolição” tomou 
as mentes de parte dos confederados, com isso selando seu destino. Ocorre que 
às elites agrárias interessava a autonomia em relação à “nova Lisboa” em que se 
transformara o Rio de Janeiro, no dizer dos revoltosos19. Mas não a libertação dos 
escravos, para eles garantia de cabal ruína econômica. Dissidências se 
avolumaram, os recursos materiais escassearam, e a capacidade de resistência às 
investidas das forças imperiais foi minada. Um observador francês, escrevendo 
mais ou menos à mesma época, resumiria um dos momentos do que estou 
denominando dialética trágica da sedição federalista:  

“se se continua a falar dos direitos do homem, de igualdade, terminar-se-á por 
pronunciar a palavra fatal: liberdade, palavra terrível e que tem mais força num 
país de escravos do que em qualquer outra parte. Então toda a revolução 
acabará no Brasil com o levante dos escravos, que quebrando suas algemas 
incendiarão as cidades, os campos e as plantações, massacrando os brancos e 
fazendo deste magnífico império do Brasil, uma deplorável réplica da brilhante 
colônia de São Domingos”20. 

A antítese das revoltas não era a repressão imperial, mas sim o medo do 
“haitianismo”, e sua síntese o processo de centralização do poder. 

A mesma dialética se apresentaria, de maneira mais ou menos explícita, nas 
revoltas separatistas que marcaram a Regência e os primeiros anos do segundo 
reinado, como a Cabanagem no Pará, ao longo da década de 1830; a Guerra dos 

                                                 
18  A expressão é de Oliveira Vianna (1987[1918]: p. 192). 
19  Ver Montenegro (1978). 
20  Documento anônimo reproduzido por Mott (1972: p. 482). 
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Farrapos no Rio Grande do Sul entre 1835-45; a Sabinada baiana, entre 1837-38; 
a Balaiada no Maranhão em 1841; e as Revoltas Liberais de Minas e São Paulo 
em 1842. Como sugeriram Emília Viotti da Costa e Maria Odila Dias, há mais 
de 30 anos, as “luzes do século”, ou o liberalismo político à americana 
(combinando regime republicano, democracia e federalismo), embora fortemente 
presentes nos debates pós-Independência, não vingaram no país sobretudo 
(embora não exclusivamente) em razão do medo da rebelião escrava. Ideia, 
ademais, compartilhada por Richard Graham, que, lançando mão de novos dados 
e novas fontes, sugeriu que o fracasso das revoltas federalistas deve ser 
grandemente tributado ao medo da perda de controle das massas revoltosas por 
parte de seus líderes. Mesmo os liberais paulistas e mineiros de 1842 recuaram 
quando o movimento ameaçou a ordem escravista que os beneficiava. Graham 
também identifica uma dinâmica geral nas disputas federalistas favorecendo a 
centralização: 

“Quando ocorriam revoltas regionais, o caos se seguia, e a própria instituição 
da escravatura parecia perigar. Finalmente, as elites políticas, que haviam 
exigido autonomia local mais ampla, retrocederam, horrorizadas, e reverteram 
o curso.  Começando no final da década de 1830 e continuando até 1850, 
apoiaram uma série de medidas nacionais destinadas a fortalecer a autoridade 
central e a limitar as liberdades regionais. Elas agora temiam a desordem, mais 
do que se ressentiam da autoridade central, e viam esta como um modo de 
prevenir aquela (...). O medo da revolução havia temperado o desejo de 
autonomia” (Graham, 2001: pp. 34-5). 

O argumento de Graham é um contraponto a Carvalho (1980), que chama 
a atenção para a afinidade de interesses e ideologias das elites políticas imperiais 
como elemento decisivo para a centralização do poder imperial; e a Mattos 
(1987), que vê na centralização um projeto intelectual e moral (além da 
necessidade de coerção no território) das classes agrárias dominantes e seus 
“intelectuais” orgânicos citadinos, como bacharéis, jornalistas, professores e 
profissionais liberais em geral. Sem negar o componente ideológico presente nas 
escolhas das elites agrárias dominantes, parece-me que por trás do “interesse” de 
Carvalho está a necessidade de preservação da escravidão, sustentáculo material 
da ordem imperial, ainda que, para muitos, assustador e sempre pronto a eclodir 
em cruenta revolta. 
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Se o “medo branco da onda negra”21 favoreceu a centralização do poder 
imperial, ainda assim, segundo interpretação persuasiva22, a relativa 
“pacificação” do país no pós-1850 foi, na verdade, a consolidação de um estado 
de compromisso, ou pacto entre o poder central e as elites políticas e econômicas 
locais, que, sob a imagem de excessiva centralização administrativa e controle 
imperial sobre as províncias23, escondeu a fragilidade real do poder central ante 
os potentados locais, de quem aquele dependia para a reprodução dos restritos e 
oligárquicos esquemas de poder. O termo “compromisso” é apropriado. A Carta 
de 1824, como vimos, concedera poderes quase absolutos ao imperador, mas 
estes seriam bastante restringidos ao longo das décadas por meio de vários 
institutos que davam centralidade às oligarquias. Como afirmou Costa 
(1999[1977]: p. 461),  

“o imperador raramente fez valer sua vontade nos assuntos de envergadura 
nacional. Quem de fato controlou a política do Império foram as oligarquias, 
que se faziam representar no Conselho de Estado, nas Assembleias 
Legislativas Provinciais, nas Câmaras dos Deputados, no Senado, nos 
ministérios, nos quadros do funcionalismo e das forças armadas”. 

Assim também Queiroz (1976: pp. 81-82):  

“Governo era o ministério mas como representante dos senhores rurais, os 
quais, fazendo e desfazendo maiorias, faziam ou derrubavam gabinetes, 
mudando a face da política. Em lugar da centralização do poder nas mãos do 
Imperador, o que havia era a sua fragmentação nas mãos dos proprietários 
agrícolas”.  

Queiroz se baseia sobretudo nas memórias de Afonso Celso e no livro de 
Souza Carvalho, O Brasil em 1870, publicado no mesmo ano. Essa interpretação 
(corroborada com novas fontes e análise vigorosa por Dolhnikoff, 2005) é oposta 
pelo vértice à de Faoro (1958: p. 185.), para quem “[o] Conselho de Estado e o 
Senado vitalício eram os órgãos de que se serviu [o Poder Moderador] para 
dominar a Câmara e o Ministério”.  

                                                 
21  Cf. o trabalho de Azevedo (1987), e tb. o Capítulo I deste estudo. 
22  Refiro-me a Dolhnikoff (2005). Ver ainda Jancsó (2003). 
23  Ideia defendida por Faoro (1958) e Oliveira Vianna (1987), embora o último reconhecesse 

que nossas constituições são “artificialidades lantejoulantes” (vol. 2: p. 92), escritas por 
elites de técnicos em ciência jurídica, divorciados da realidade do “povo-massa” (idem: p. 
91).  
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Dizendo de outro modo: ainda que a literatura mais aceita sobre o tema veja 
no “regresso”, ou na reação conservadora de 1840, o fim do sonho federativo de 
um Feijó ou um Frei Caneca24, sonho expresso já no Ato Adicional de 1834, que 
dera maior autonomia às províncias, isso não significou, ao contrário do que 
também sugeriu Raymundo Faoro (1958), seu sepultamento definitivo. Ele 
apenas ganhou forma menos beligerante, transmudando-se em conciliação entre 
grupos dominantes para a manutenção da ordem interna, ou para sua própria 
defesa contra o inimigo comum representado pelo povo, e muito particularmente 
pelos escravos. O interesse na manutenção da escravidão reduziu o ímpeto 
desestabilizador dos movimentos centrífugos, ao impedir a coalizão entre as 
elites agrárias e o “povo-massa”25, com isso jogando a favor da opção 
centralizadora. 

Na verdade, a própria manutenção da escravidão foi o resultado mais 
conspícuo desse compromisso. O imperador, como se sabe, tinha convicções 
antiescravistas. Ao receber perto de 40 escravos como herança pela maioridade, 
Pedro II mandou libertá-los imediatamente. Talvez quisesse governar pelo 
exemplo, mas não comoveu os traficantes de escravos, que continuaram burlando 
a legislação de restrição ao tráfico até 1850, como já vimos. E não comoveu os 
escravocratas plantadores de açúcar e café tampouco. É bom lembrar, também, 
que as finanças do Império se ressentiriam da perda dos impostos cobrados aos 
traficantes de escravos. Em 1823 esses impostos representaram 16,4% das 
receitas ordinárias da jovem nação, sendo de 14% ainda em 1828 (Costa, 2003: 
pp. 60 e 62). 

Mas o imperador preferia manter suas convicções entre os seus na Quinta 
da Boa Vista. D. Pedro II, como os demais membros da elite imperial26, além de 

                                                 
24  Como Holanda (1985), Carvalho (1980 e 1998), Mattos (1987) e também Dias (2005). 
25  Como escrevia Oliveira Vianna. 
26  Mesmo aqueles que, como Bonifácio, professavam ideias avançadas quanto aos costumes 

(antiescravismo, anticlericalismo, a favor da participação feminina na política etc.) e ao 
regime político, eram francamente anti-republicanos e contrários ao federalismo, tendo 
em vista a realidade brasileira, fragmentada e carente de ação do Estado, o que tornava 
arriscada a descentralização. Para os casos de Feijó e Bonifácio, ver os dois primeiros 
capítulos da sempre arguta análise de Costa (1999[1977]). E também Dias (2005: pp. 127 
e ss.). Mesmo Feijó, republicano convicto, refrearia seu federalismo em várias situações, 
a começar pelo “Golpe dos Três Padres”, que tentou quebrar a resistência do Senado às 
moderadas reformas descentralizadoras de 1932 (Carvalho: 1980, p. 146). O Ministro da 
Justiça e depois Regente sabia dos riscos da república, e preferia uma descentralização sob 
controle do centro. Mais tarde decidiu que valia a pena corrê-los, e em 1842 apoiaria a 
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incapaz de confrontar os interesses econômicos organizados em oligarquias 
políticas, também temia a rebelião escrava, e temia mais ainda o risco do colapso 
da nação se, com o fim do escravismo, aqui se reeditasse a guerra de secessão 
americana27. O Imperador veria sua “vontade” fazer-se muito a passo na arena 
pública, primeiro com a lei proibindo definitivamente o tráfico de escravos em 
1850 (não como exsudação natural da luta política ou da vontade do monarca, 
mas como resultado das pressões da Inglaterra, que ameaçava afundar os navios 
negreiros), vinte e um anos depois a lei libertando os filhos de escravos (mas 
pondo-os sob tutela dos proprietários de seus pais até a maioridade, o que na 
prática anulava seus efeitos), e mais dez anos se passariam antes que conseguisse 
libertar os maiores de 60 anos. O antiescravismo do monarca podia ser genuíno, 
mas o poder dos escravistas era maior, e fazia contraponto cerrado ao poder 
central. 

O caráter conciliador de D. Pedro II também contribuiu para a reprodução 
ampliada dos poderosos locais. Ele não agiria como seu pai, que exigira a 
execução dos líderes da Confederação do Equador, em 1824, dentre eles o frei 
Caneca. Aos derrotados nas revoltas federalistas dos anos 1840 concedeu anistia, 
e Caxias, não raro, oferecia aos oficiais que derrotava posições em suas próprias 
hostes em campanhas pacificadoras ulteriores. Ou seja, às derrotas militares e 
políticas de elites federalistas em Minas, São Paulo, Bahia ou Rio Grande do Sul 
não se seguia necessariamente sua morte, degredo ou humilhação, mas sim, mais 
das vezes, sua cooptação para a causa da nacionalidade frouxa que o Imperador 
tentava consolidar. O caso mais saliente, obviamente, foi o da Revolução 
Farroupilha. Pela Paz do Ponche Verde, celebrada por Caxias e Canabarro, os 
gaúchos ganharam o direito de escolher o presidente da província, as dívidas 
provinciais foram assumidas pelo governo central, os militares rebeldes 
ganharam o direito de se transferir para o Exército nacional, mantendo as 
patentes, e foi aumentado o imposto sobre o charque argentino, além de 
concedida anistia geral28. A nacionalidade em construção reconhecia grande 

                                                 
Revolta Liberal paulista. Foi preso por Caxias, que estivera sob seu comando durante a 
Regência. 

27  Ver, dentre outros, Schwarcz (1998) e Carvalho (2007). 
28  Ver, dentre muitos outros, os estudos encontráveis em Freitas et. al. (1985), muito 

especialmente o de Helga Piccolo. 
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autonomia às províncias, desde que não se batessem por uma ordem republicana, 
ou contrária à Constituição imperial. 

Houve, é claro, crescentes movimentos de centralização de poder, por meio 
de medidas que visavam à consolidação do estamento burocrático de 
administração imperial, e nisso Faoro está certo. O destino da nação (sua política 
econômica, suas relações internacionais, sua segurança interna e externa) passou 
a ser, mais e mais, decidido na Corte, embora, e é o mais importante, não 
necessariamente em São Cristóvão, morada do monarca. Certo, este continuava 
a nomear senadores vitalícios e membros do Conselho de Estado, além dos 
presidentes provinciais. Mas raramente conseguia nomear alguém desafinado 
com os poderes locais, porque a gestão dos negócios do Estado se fazia com o 
apoio e mesmo o concurso pessoal das elites regionais, representadas nas 
Assembleias legislativas e com controle sobre a população votante. Como 
mostrou Dohlnikoff (2005: passim), depois do Ato Adicional de 1834 as 
Assembleias Legislativas provinciais assumiram prerrogativas que esvaziaram 
muitos dos poderes dos presidentes nomeados pelo monarca, dentre elas a de 
votar o orçamento provincial, definir tributos, controlar o emprego público e 
legislar sobre as polícias provinciais. As revoltas federalistas haviam ensinado 
que melhor política (na verdade a única possível) era conciliar com as 
oligarquias, e Campos Sales repetiria essa mesma ladainha, e ainda com maior 
ênfase, na alvorada republicana29. Isto quer simplesmente dizer que o Estado que 
se consolidava no Brasil independente tinha múltiplas cabeças, sendo a do 
imperador uma delas, nem sempre a mais importante. Como afirmou Reis (1988: 
p. 191),  

“o poder do centro burocrático [imperial] era principalmente uma afirmação 
simbólica da ordem pública, uma vez que na prática a população continuava a 
prestar sua lealdade básica aos detentores privados do poder, os proprietários 
rurais (...). A ampla maioria da população livre não tinha qualquer 
identificação com uma unidade territorial mais ampla que os domínios de um 
potentado rural”.  

As metamorfoses da Guarda Nacional são bom exemplo dentre outros 
dessa multiplicidade de centros de poder. Constituída sob Feijó como Ministro 

                                                 
29  “É de lá [dos estados] que se governa a República, por cima das multidões que tumultuam, 

agitadas, nas ruas da capital da União (...) A política dos estados […] é a política 
nacional”. Campos Sales, Da propaganda à presidência, apud Carvalho (1987: p. 33). O 
grifo é de Campos Sales. 
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da Justiça para se contrapor ao exército, temido por suas tendências pró-Pedro I, 
a Guarda, inspirada na experiência francesa da “nação em armas”, era para ser 
uma tropa de elite composta, compulsoriamente, por todo brasileiro de 21 a 60 
anos com renda mínima de 200$000 (duzentos mil réis) anuais (que qualificava 
também eleitores), mobilizável a qualquer momento em todo o território nacional 
em nome do poder central para a defesa territorial e a segurança interna. Com o 
tempo, e muito especialmente depois de 1850, estando o país “pacificado” 
internamente, isto é, estando adormecida a sedição federalista, tornou-se um 
instrumento nas mãos dos oligarcas locais uns contra os outros e todos contra os 
escravos e os homens “sem ocupação”, ou o povo pobre não ligado aos clãs. O 
quesito renda foi sendo deixado de lado, e aos poucos as patentes mais altas (cujo 
acesso se dava, originalmente, via eleições) passaram a ser objeto de compra 
pelos que podiam pagar, com isso isentando-se do serviço na Guarda, que foi 
sendo ocupado principalmente por agricultores e citadinos pobres. Por outro lado, 
um posto de oficial da Guarda Nacional era um dentre os três mais cobiçados na 
estrutura de poder local do império. Os outros dois eram o de chefe de polícia e 
o de juiz substituto de Comarca (Graham, 2001). Ao fim do império a Guarda era 
importante instrumento de intimidação eleitoral e controle de clientelas, tornada, 
portanto, força policial privada nas mãos de clãs territoriais, vedando com isso o 
espaço privado à intervenção estatal centralizada. Ela foi crucial na consolidação 
do “privatismo municipalista” e o coronelismo, analisados mais adiante, e mesmo 
com a reorganização do Exército (frágil, como veremos a seguir), seu caráter 
instrumental em mãos privadas não foi contestado ou combatido, principalmente 
porque se tornou auxiliar na manutenção da ordem pública, ou do controle miúdo 
dos subalternos30. 

Nesse quadro, a estabilidade interna pós-1850, no bojo da qual o Estado 
brasileiro se consolidou como entidade ao mesmo tempo central e federada, foi 
o resultado da abdicação da sedição federalista por parte das elites locais, em 
nome justamente da paz interna, vista como ameaçada pelos escravos e o povo 
rude, desgarrado, extrínseco à dominação clientelista, isto é, à ordem local 
dominada pelos coronéis. Num país escravista era impossível convocar o povo 
em nome de ideais republicanos (liberdade, igualdade, fraternidade) sem o risco 

                                                 
30  Apesar de sua importância, a Guarda Nacional não foi muito estudada. Ver Castro (1977 

e 1995), Meznar (1992) e Moura (1999). O tema é tratado de passagem por Beattie (2001: 
cap. 1). 
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da deflagração de energias que as oligarquias não controlariam. Além disso, 
Graham (2001) sugere que a conciliação com o monarca era do interesse das 
elites locais ainda por outra razão: a mística do poder real. Transcendente às 
questões e querelas locais, o rei podia ser (e era) invocado e convocado para 
dirimi-las. Se a derrota para um igual podia ser humilhante (numa disputa política 
ou por terras), perder para o rei, ou submeter-se a sua justiça, tornava-se não 
apenas aceitável, como desejável a outro desfecho qualquer, quase sempre muito 
perigoso. Desse ponto de vista, e como em Norbert Elias, a construção do Estado 
nacional também teve seu elemento de pacificação das oligarquias, que 
abdicaram de confrontar o centro monárquico em nome da sobrevivência de seu 
padrão de dominação. Mas isso não resultou no seu desarmamento, nem 
tampouco sua submissão à vontade do imperador. Disso deu prova, uma vez 
mais, a manutenção do escravismo. Nesse sentido, os ideais federalistas vingaram 
para elas, na medida em que o poder central também abdicou de buscar 
ascendência sobre a vida local, sobretudo a gestão dos negócios privados e do 
Estado provincial, ele mesmo tratado como propriedade dos oligarcas. 

Para que não restem dúvidas, já que as consequências serão importantes 
para o desdobramento do tema deste livro: mesmo o antiescravismo do monarca 
e de parte da elite ilustrada da Corte não se pôde travestir em política pública de 
“proteção da sociedade”. Isso incluiu os escravos e os trabalhadores livres, isto 
é, a força de trabalho, então majoritariamente rural. Ambos os grupos foram 
deixados ao arbítrio das relações privadas de dominação e poder, ao Estado 
centralizado não restando alternativa senão emudecer diante do poderio das 
províncias. O pacto da “monarquia federativa”, sugerido por Dolhnikoff (2005), 
para o que nos interessa aqui — e que combinou abdicação da sedição federalista 
em nome da paz interna, a construção da nação e o controle da escravaria —, 
significou a submissão da agenda da questão social (no império expressa na 
emancipação dos escravos) à lógica do privatismo municipalista, extrínseco à 
regulação pública. Isso, em conexão com os outros aspectos analisados até aqui, 
reduzirá, e muito, o ritmo das mudanças com o advento da República, já que o 
mundo privado provincial continuará ditando as regras e impedindo a emergência 
da questão social na cena pública nacional. O processo de construção do Estado 
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no Brasil foi, desde o berço, bastante impermeável, senão inteiramente avesso a 
ela31. 

A relativa abdicação do centro vis-à-vis as oligarquias locais teve expressão 
importante na crescente dificuldade de se controlar as fontes de receitas 
tributárias das províncias. Pelo Ato Adicional de 1834 estas e os municípios 
estavam proibidos de tributar importações e exportações, prerrogativa única da 
coroa. Mas as queixas dos ministros de fazenda contra as Assembleias 
legislativas provinciais, que estariam taxando os fluxos de mercadorias entre si e 
sobretaxando o comércio exterior, com isso onerando as trocas comerciais, se 
avolumaram ao longo das décadas. Em 1857, por exemplo, João Maurício 
Wanderley, futuro Barão de Cotegipe, reclamava que as províncias “continuavam 
a legislar sobre importações e exportações”, impondo barreiras aos produtos 
importados de outras províncias e sobretaxando produtos importados que tinham 
similares produzidos localmente (Deveza, 1974: pp. 72-73). Em 1874 o Visconde 
do Rio Branco, repisando terreno batido por vários de seus antecessores no 
ministério, afirmaria a necessidade  

“de uma lei interpretativa do Ato Adicional, que pusesse termo [aos abusos das 
províncias] (...), mas a impassibilidade do Parlamento, nesse sentido, animava 
cada vez mais, as Assembleias Provinciais a legislarem sobre matéria fiscal 
estranha à sua competência, provocando controvérsias que raramente obtinham 
solução” (Deveza, 1974: p. 77).  

O Barão de Cotegipe voltaria ao tema em 1877, e novamente em 1886, sob 
o argumento de que a dupla tributação imposta pelas províncias era prejudicial 
às contas públicas (da coroa, obviamente) e à economia do país (idem: p. 81). 
Parte dos problemas tinha a ver com a penúria das contas do próprio centro 
imperial, sempre às voltas com pesados déficits, o que dificultava sua atuação 
como redistribuidor das receitas advindas do comércio exterior, tema ao qual 
voltarei. 

Ainda quanto ao processo de construção estatal, na chave em que a venho 
interpretando, a guerra do Paraguai, se contribuiu para o enraizamento do sentido 

                                                 
31  Importante ressaltar a análise de Dolhnikoff (2005: pp. 156-171) sobre as finanças 

estaduais e sua autonomia para tributar, mesmo depois do “regresso”, contrapondo-se à 
literatura convencional sobre o tema. Ver também Gouvêa (2008), sobre a província do 
Rio de Janeiro. O conluio entre o poder central e as províncias para continuar taxando o 
comércio de escravos, mesmo depois da proibição legal do tráfico em 1831, está em Costa 
(2003).  
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de nacionalidade entre parte dos nacionais, por seu lado deu provas de que o 
Estado brasileiro não se estava consolidando para fazer (ou enquanto fazia) a 
guerra contra inimigos externos32. Dados em Kraay (1997), citando fontes 
oficiais, mostram que, do efetivo levado ao conflito (perto de 91 mil homens)33, 
apenas 19%, ou 17.5 mil, eram membros regulares da força armada. A Guarda 
Nacional (dominada pelas oligarquias e devotada ao controle do inimigo interno) 
enviou 31.2 mil homens, ou quase duas vezes mais, ao passo que 37.4 mil eram 
“voluntários” da pátria; 4 mil eram escravos libertos. O despreparo das tropas era 
patente, como bem o demonstraria o fiasco da batalha de Curupaiti, em setembro 
de 1866, quando 5 mil soldados paraguaios derrotaram o destacamento aliado de 
20 mil homens, além da esquadra de Tamandaré. Quase cinco mil aliados 
morreram, as baixas paraguaias não atingindo 300 homens (Doratioto, 1996).  

Interessam-me da guerra do Paraguai apenas suas dificuldades, expressão 
da fragilidade do processo de centralização do poder no Rio de Janeiro. Com o 
prosseguimento da guerra, que, imaginara-se, seria rápida34, os problemas de 
recrutamento se avolumaram, e o centro imperial sofreu forte resistência local 
por parte dos “voluntários” recrutados de maneira cada vez mais forçada35. Parte 
da resistência decorreu de que os potentados locais, chefes e coronéis da Guarda 
Nacional, se viram obrigados e alistar seus protegidos, o que rompia com o 
padrão de dominação baseado na patronagem e no favor. Muitos coronéis 
comandaram ou insuflaram invasões de prisões onde “voluntários” e forçados 
eram mantidos antes de seu envio à Corte para embarque rumo aos campos de 
batalha (Izecksohn, 2001). Isso direcionou o recrutamento para as populações 
pobres e desgarradas dos esquemas tradicionais de controle, além de vadios, 

                                                 
32  V. tb. Centeno (2002). 
33  José Murilo de Carvalho (2007: p. 110) conta em 135 mil o efetivo nacional. Doratioto 

(1996: p. 94), entre 100 mil e 140 mil. Em nova versão sobre a guerra, o mesmo autor 
apresenta cifras do monumental estudo do general Augusto Tasso Fragoso, publicado no 
Rio de Janeiro em 1934, para quem foram ao Paraguai 123 mil Voluntários da Pátria, 
efetivos da Guarda Nacional e escravos libertos, além dos efetivos do Exército e da 
Marinha. A conta final atinge os 139 mil homens (Doratioto, 2002: p.458). A cifra do 
Ministério da Guerra citada no texto pode mesmo estar subestimada, mas é dado oficial. 

34  Schwarcz (1998: pp. 314 e 593, nota 34) revela que tanto Pedro II quanto Bartolomeu 
Mitre compartilhavam o otimismo, finda a Batalha de Riachuelo, que impôs derrota 
fragorosa à armada paraguaia. 

35  O “voluntariado” forçado foi estudado, dentre outros, por Izecksohn (2001) e, muito 
especialmente, por Beattie (2001: 45-59). Também Doratioto (2002) 
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escravos fugitivos e outros36. Mas com o passar do tempo, mesmo os membros 
das clientelas foram obrigados e se “voluntariar”.  

O fim da guerra não tornou as coisas mais fáceis para o Exército, que nem 
de longe era encarado pela elite civil como portador da nacionalidade ou da 
soberania estatal sobre o território. Disso deu prova o desfile da vitória no Rio de 
Janeiro, ainda em 1870. Ali, a elite imperial confrontou-se com seu Exército, e 
não gostou do que viu: tropas maltrapilhas, de cor mestiça tendendo para o negro, 
muito longe do ideal de uma força armada heroica e destemida. E Pedro II não 
conseguiu sensibilizar os nacionais para a importância do evento. Dos 8 mil 
convidados, terão comparecido cerca de 200 (Beattie, 2001: p. 59).  

Ademais, os conflitos entre chefes locais e o comando militar de guerra 
tinham deixado claro para parte da elite imperial que era preciso esvaziar a 
Guarda Nacional e consolidar um corpo militar acima das províncias, instituindo 
o recrutamento universal e constituindo um Exército “desterritorializado”. Mas 
isso não foi possível na janela temporal do Império, uma vez mais revelando a 
dificuldade de o Estado nacional se enraizar no território a partir do controle 
monopolista dos meios da violência. Um exemplo importante dessa dificuldade, 
nada excepcional, foi a Lei nº 2.556 de agosto de 1874, a “Lei da cumbuca”, que 
instituiu o sorteio como mecanismo de seleção dos homens livres e libertos de 19 
a 30 anos que prestariam o serviço militar. Era de conhecimento geral que o censo 
populacional de 1872 tinha muitas falhas, e não serviria de base para o sorteio. 
Com isso o parlamento imperial determinou o registro de toda a população alvo, 
de onde seriam sorteados os futuros soldados. A lei sofreu forte (e muitas vezes 
violenta) resistência em várias províncias, pelo que ficou conhecido como revolta 
dos “rasga-listas”, ou grupos que destruíam as listas de registro. Correu na 
população boatos de que o governo pretendia reescravizar libertos, encontrar 
fugitivos e oprimir o povo pobre por meio dos registros obrigatórios (McCann, 
1982: p. 40; Beattie, 2001: pp. 85 e ss.). Este último autor associa essa forma de 
protesto aos métodos da capangagem eleitoral, que rasgava as listas de eleitores 
para fraudar eleições. Questões religiosas e partidárias parecem ter carburado as 
revoltas, mas, para Mendes (1997), a resistência veio de que a lei tentava mudar 
a “economia moral” do alistamento vigente até ali, tornando o cidadão comum 

                                                 
36  Izecksohn (2001) revela que as dificuldades de recrutamento irmanaram as jovens 

federações Brasileira e Norte-Americana (neste caso, durante a guerra de secessão), ambas 
tentando consolidar um Estado centralizado. 
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disponível à tiranização pelo Estado. Contemporâneas do “rasga-listas” foram as 
revoltas do “quebra-quilos” ocorridas em quatro províncias do Nordeste, que 
vieram se somar ao clima de desconfiança em relação ao poder central, já que se 
imaginava que a intenção por trás da adoção do sistema métrico e de pesagem 
era aumentar a carga de impostos (Souto Maior, 1978).  

No mesmo sentido, Afonso Celso, ministro da fazenda do Gabinete 
Cotegipe, introduziu na lei orçamentária de 1879 um imposto de 20 réis (um 
vintém) sobre as passagens de bondes e trens da capital, e via nesse imposto um 
alívio para a situação financeira do país, com anuência dos demais membros do 
governo. O imposto resultou em 3 dias de violentos tumultos no Rio de Janeiro, 
com trens e bondes incendiados e o Imperador tendo que ouvir ofensas de 
populares, para espanto seu. O governo voltou atrás na medida, que, se podia 
aliviar a situação financeira do Estado, então era porque esta era muito 
vulnerável, e os recursos públicos, de pequena monta (vide, dentre muitos outros, 
Graham, 1980; Mello 2007: pp. 24 e 25). 

Essas revoltas mostram que o Estado tateava o limite da sensibilidade 
popular à sua intervenção “civilizadora” (na verdade sinônima de construtora de 
soberania no território), vista quase sempre com grande desconfiança, e era 
muitas vezes obrigado a recuar, como no caso da lei do alistamento militar de 
1874, que ganharia vigência (ou faticidade) apenas 42 anos depois, quando foi 
enfim realizado o primeiro sorteio nacional; e também como no caso da Revolta 
do Vintém no Rio de Janeiro. 

É bom marcar que, em contrapartida à precária consolidação do Exército 
como força nacional, com grandes dificuldades de enraizamento no vasto 
território do país, hostil às suas práticas violentas e autoritárias37, as províncias 
que tinham recursos para cumprir a determinação do Ato Adicional de 1834 
construíram suas próprias forças policiais, para além da Guarda Nacional, já 
fortemente balcanizada pelas oligarquias locais. O estado de São Paulo, por 
exemplo, constituiu seu Corpo Policial Permanente a partir de 1868, como força 
móvel provincial financiada com recursos exclusivos da província, e recebendo 
ordens diretamente de seu Presidente (e indiretamente de sua Assembleia 
Legislativa)38. Verdade que seu efetivo era pequeno, e o policiamento era de fato 

                                                 
37  Para muitos o serviço militar se assemelhava à escravidão, e Beattie (2001) nomeia a 

caserna no século XIX de organização protopenal. Ver também Carvalho (2005). 
38  Ver Fernandes (1977). 
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tarefa da Guarda Nacional. O mesmo se deu em Minas Gerais e em Pernambuco. 
Ali onde as polícias não se constituíram, o Exército vivia às turras com as forças 
da Guarda, que privava o primeiro da elite agrária e das classes médias locais, 
que encontravam muitos expedientes para se evadir do serviço de ambas as 
forças39. Como lembrou Carvalho (2005: pp. 32-33), o Exército chegou ao final 
do império com menos de 1 soldado por mil habitantes. As províncias de Minas 
Gerais e São Paulo, que respondiam por 32% da população do país nos anos 1880, 
tinham apenas 4,25% do efetivo militar, ou 0,11 soldados por mil habitantes, e 
estavam “praticamente desguarnecidas” (ibid.). Os efetivos concentravam-se na 
Corte e no Rio Grande do Sul (47% do total), além de Mato Grosso, estas duas 
últimas sendo regiões de fronteira40. O império dependia, para a defesa do 
território e garantia da ordem pública, das forças públicas provinciais, fosse a 
Guarda Nacional sob controle oligárquico, fossem os corpos policiais 
profissionais em lenta e precária constituição. 

Interessante notar, de passagem, que o Exército que, no modelo europeu de 
construção estatal, teve papel decisivo na centralização do poder, em razão da 
necessidade de seu financiamento para a guerra, entre nós teria papel diverso. Os 
militares, vitoriosos numa campanha sangrenta como a do Paraguai, emergiram 
na cena nacional como elementos de desestabilização da ordem imperial41. 
Retornando da refrega encontraram um “ambiente hostil e ameaçador de sua 
existência”42, com o que os militares viveram um período de “hibernação”, ou de 
retraimento à rotina dos quartéis. Ali, importaram ideais positivistas, tornaram-
se mais fortemente republicanos e antiescravistas, e dariam o golpe de 
misericórdia na monarquia em 1889, ainda que a partir de uma posição de notável 
fragilidade institucional. 

                                                 
39  Ver Carvalho (2005: pp. 19-24). 
40  Dohlnikoff (2005: pp. 191 e ss.) revela que ao poder central interessava a constituição de 

forças policiais provinciais, porque isso desonerava o erário imperial e permitia que o 
Exército se dedicasse à defesa das fronteiras. Mas poucas províncias tinham recursos para 
manter efetivos policiais. 

41  O termo “desestabilização” é empregado por José Murilo de Carvalho (1977) em 
referência aos militares na Primeira República. Mas cabe perfeitamente à farda militar no 
pós-1870. Ver Schwarcz (1998) e McCann (2004). 

42  Ver Coelho (1977: p. 45). O autor refere-se à hostilidade do mundo civil, expressa na 
aversão, percebida pelos militares, dos bacharéis e demais membros das classes médias ao 
serviço militar. 
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Aqui, gostaria de sugerir que o ensimesmamento do Exército decorreu de 
que ele mesmo foi vítima da diminuta faticidade do ordenamento jurídico 
imperial, parte da qual deveria estar sob responsabilidade do próprio Exército. O 
poder civil não tinha meios de fazer valer uma lei importante como a “Lei da 
cumbuca”, longamente discutida no parlamento e que se destinava, no dizer de 
liberais ou conservadores como Nabuco ou Caxias, a “civilizar” o Exército, para 
que ele cumprisse aqui, e por fim, a tarefa que lhe cabia em nações, justamente, 
civilizadas, qual seja, a de disciplinar as mentes e os corpos dos brasileiros para 
o ideal da nacionalidade e para a defesa dos valores da pátria43. O presidente da 
província da Bahia resumiu o drama do raquitismo do poder público no ocaso do 
império: 

“Envidei constantemente todos os esforços e muitas vezes os meios repressivos 
que a lei me permite. [Mas] O número crescente de paróquias na província 
[então 172], a distância de muitas delas da capital, as dificuldades e a lentidão 
das comunicações nesse extenso território, e a repugnância que alguns 
inculcaram na população por essa lei benéfica que estabelecerá a desejada 
igualdade na distribuição do oneroso tributo de sangue [viciaram os esforços 
de registro]”44.  

Nem mesmo com o concurso dos presidentes de província e os meios que 
a Lei da Cumbuca lhes facultava, inclusive repressivos, o Estado lograva estender 
seus tentáculos de molde a vincular a população a decisões que, ao fim e ao cabo, 
tinham por fito racionalizar o serviço militar, tornando-o, ao menos idealmente, 
isento de pressões da política local. Desse ponto de vista, o Exército representava 
um momento importante na dialética da centralização do poder no Império, mas 
como antítese do Estado fraco que Pedro II construía. Ao Exército interessava 
um Estado nacionalmente enraizado no território, capaz de impor aos nacionais, 
sem a mediação das milícias locais e da Guarda Nacional, o serviço militar 
universal, único capaz de “limpar” suas hostes da “ralé” que até ali as constituía. 
Isso porque o recrutamento para o serviço militar recaía sobre vadios, criminosos, 
libertos e toda sorte de pessoas desgarradas dos esquemas tradicionais de 
dominação, que eram, também, esquemas de proteção dos “bons” pobres. E 
isenções legais preservavam do serviço militar as classes médias universitárias, 

                                                 
43  Ao debates na Assembleia Geral foram longamente analisados por Beattie (2001: pp. 68-

82) 
44  Correspondência do presidente da Bahia ao Ministro da Guerra, 3 de abril de 1876, apud 

Beattie (2001: pp. 93-94).  
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os funcionários públicos, os clérigos e muitos outros estratos médios45. Ao pensar 
e legislar sobre o Exército como força nacional, e não lhe dar os meios para se 
consolidar como tal, o parlamento imperial produziu um importante agente de 
desestabilização da frágil ordem centralizada. Numa palavra, um Exército 
nacional digno do nome era incompatível com a frouxa centralidade monárquica 
que se consolidou no país no Segundo Império, e terminaria por conspirar contra 
ela. Insisto nesse ponto porque essa dinâmica geral, isto é, a tensão entre as 
necessidades crescentes da organização militar centralizada, tanto maiores 
quanto mais as forças armadas se profissionalizavam, e as forças centrífugas do 
federalismo, seria transferida à ordem republicana e constituiria uma das linhas 
de força de sua dinâmica mais geral. 

Um último, mas decisivo aspecto merece atenção algo mais detalhada. Ao 
final de 67 anos de construção estatal, o império legaria ao novo regime político 
uma instituição muito frágil também em termos financeiros. A capacidade 
extrativa da Coroa era muito restrita e instável, as contas públicas vivendo aos 
sobressaltos, o financiamento do Estado sendo sempre muito conflitivo e 
precário. A sociedade (leia-se as oligarquias agrárias e as classes médias urbanas 
representadas nos parlamentos locais e nacional) resistiu a todas as tentativas de 
taxação da propriedade, da renda e do capital. As receitas advinham, em sua 
maioria, do comércio exterior. Não podia ser de outro modo, pois, como afirmou 
Celso Furtado,  

“Dadas as precárias condições do aparelho administrativo existente nessa 
época, a grande dispersão da população em um vasto território e a 
intranquilidade reinante em muitas regiões, o imposto às importações era 
praticamente a única fonte segura de receitas com que podia contar o governo 
central.” (Furtado, 2008[1975]: p. 143)46.  

                                                 
45  Como mostraram Kraay (1988, 1997 e 2001), Beattie (2001), McCann (1982) e Carvalho 

(2005) dentre outros.  
46  No relatório apresentado por Silveira Martins ao corpo legislativo imperial, expondo o 

orçamento de 1878, o Conselheiro faz “largas considerações acerca da necessidade da 
criação do imposto territorial”, reconhecendo, porém, a dificuldade de implementá-lo 
“num país tão vasto e baldo de comunicações que tornam, senão impossível, ao menos 
extremamente difícil e dispendiosa a formação de um cadastro, que é a base essencial para 
a boa execução desse imposto”. Apud Carreira (1980: p. 527). Carvalho (1988: p. 27) 
mostra que também os Estados Unidos e o Chile, no mesmo período, tinham a maior parte 
das receitas provenientes dos direitos de importação. 
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Assim, em 1840-41, os direitos aduaneiros representaram 80% do total dos 
parcos 19 mil contos de réis de arrecadação tributária, 64% provindo de direitos 
de importação e 14% de exportação (Deveza, 1974: p. 69)47. Note-se que, neste 
momento, o Brasil estava preso aos acordos com a Inglaterra, que limitavam em 
15% o imposto de importação de seus produtos, majoritários na pauta global. As 
exportações pagavam 5%, valor que reformas ulteriores, sempre ad hoc, 
permitiram majoração em mais 2%. Vinte anos depois (1860), já sem as amarras 
dos acordos com os britânicos, a arrecadação subiu a ainda mirrados 30 mil 
contos, e os direitos aduaneiros continuaram cobrindo 74% das receitas, sendo 
60% provenientes das importações (idem: p. 74)48. Em 1889, no ocaso do 
império, o comércio internacional ainda respondia por 67% da renda tributária 
central (que montou a 161 mil contos), 56% dela proveniente das importações. O 
financiamento do Estado, pois, dependia fortemente da capacidade para importar, 
por sua vez dependente das exportações, principal geradora de divisas. 

Mas é preciso esclarecer o sentido dos adjetivos “parcos” e “mirrados” 
utilizados no parágrafo anterior, já que são decisivos para o argumento geral deste 
capítulo. Para isso uma comparação bastará. Somando-se a arrecadação dos anos 
fiscais de 1839-40 e 1840-41 a partir dos dados encontráveis em IBGE (1987: p. 
570), chega-se a 32,2 mil contos de réis. Em 1840 e 1841 entraram no Brasil 
perto de 48 mil escravos49. Os preços variavam muito de uma região a outra50, 
mas se, numa estimativa conservadora, tomarmos o preço médio de 500 mil réis 
por escravo51, preço inflacionado depois da proibição legal do tráfico em 1831, a 
compra de cativos deve ter montado a perto de 24 mil contos de réis em dois 
anos, ou o equivalente a 74% da arrecadação imperial. A partir de 1846 e até 
1849 esta estacionaria em 24 mil contos em média, mas como entraram no Brasil 

                                                 
47  O valor da arrecadação indicado por esta fonte pode estar superestimado. Para IBGE 

(1987: p. 570), a arrecadação foi de 16,3 mil contos em 1840-41.  
48  Cabe repetir que os dados em Devesa (1974) diferem substancialmente dos encontráveis 

em IBGE (1987) quanto ao montante arrecadado em cada ano. Mantive os valores de 
Devesa porque ali a origem dos recursos está discriminada. 

49  Segundo dados em Eltis (1987). 
50  Como se pode ver, dentre outros, em Versiani e Vergolino (2002), comparando preços em 

Pernambuco, Minas Gerais e Salvador (e também Cuba) ao longo do século XIX. 
51  Comparando preços em Porto Alegre e Sabará, Noguerói (2002) encontra valores médios 

em torno de 530 mil réis por escravo a partir de 1837, que saltariam a mais de 600 mil em 
1842 na primeira cidade, valor atingido em Sabará na segunda metade da mesma década. 
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mais de 50 mil escravos por ano, a preços ainda mais elevados, o gasto com a 
escravaria parece ter suplantado, e de maneira crescente, as receitas imperiais. 
Era evidente a riqueza disponível em mãos privadas, sobre a qual a capacidade 
arrecadadora do Estado em construção era praticamente nula52. 

Além disso, crises internas (como a seca no Norte na segunda metade da 
década de 1870, ou as guerras civis da década de 1840 e mesmo a guerra do 
Paraguai) e externas (como choques de preços dos produtos exportados pelo 
Brasil ou crises econômicas nos países importadores) afetavam de maneira 
exacerbada as finanças públicas, que, sempre deficitárias, tornavam-se 
explosivas, os rombos sendo cobertos quase sempre com dívida interna e externa, 
além de emissões de moeda53. Entre 1850 e 1889 o império acumulou um déficit 
operacional de 793,8 mil contos de réis, ou quase um quarto das receitas totais de 
3,4 milhões de contos de réis54. Ressalte-se que a guerra do Paraguai e a seca no 
Norte responderam por perto de 71% do rombo, que, contudo, não foi sanado nos 
anos ulteriores. Mais ainda, aos grandes déficits se seguiam aumentos 
expressivos nos encargos das dívidas interna e externa, o que reduzia 
substancialmente as margens de manobra do poder central. Assim, as despesas 
com a dívida subiram de menos de 10% do total dos gastos administrativos em 
1865-66, para 33% em 1870-71, chegando a 50% no ano fiscal de 1885-8655. 
Considerando que, neste ano, as despesas administrativas responderam por quase 
70% da despesa imperial total, então o serviço da dívida respondeu por perto de 
35% das despesas daquele ano fiscal. Em 1889 as despesas financeiras da dívida 
representaram quase 25% dos gastos globais. Em 1890, primeiro ano da 
República, a dívida e seu serviço equivaleram a 33% da receita global da união, 
incluindo impostos diretos e indiretos56. A herança imperial legada ao novo 
regime foi, obviamente, muito pesada. 

                                                 
52  Nas plantations do Nordeste e do Sudeste os escravos representavam entre 40% e 60% do 

capital investido, em meados do Oitocentos. Logo, a capacidade para importar escravos, 
num momento de subida extraordinária de preços, era indicador importante da riqueza real 
das fazendas. Ver Schwartz (1992) e Eisenberg (1974). 

53  Como sugeriu Celso Furtado (1959: caps. 27 e 28). 
54  Calculado a partir de IBGE (1987: p. 570). 
55  Calculado a partir de Carvalho (1988: Tabela XX à p. 180). 
56  Para uma dívida de 54,5 mil cruzeiros, a receita global foi de 162 mil cruzeiros. Calculado 

a partir de Villela e Suzigan (2001[1973]), tabelas IV, V e VI do Apêndice Estatístico. 
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Cabe notar, uma vez mais em contraste com interpretação clássica (Faoro, 
1958), que o aparelho de Estado imperial sempre foi muito enxuto, em sintonia 
com “as luzes do século”, ou o liberalismo econômico que limitava a atuação do 
poder público à garantia da ordem pública e das fronteiras territoriais. Não se 
ouvia, nos debates em meio a crises fiscais decorrentes de catástrofes ou guerras, 
gritos por cortes nos gastos públicos, redução da burocracia ou contra o 
parasitismo da família imperial. As crises eram sempre enfrentadas com novas 
tarifas, alfandegárias na maior parte (Deveza, 1974). É fato que, entre 1841 e 
1871, entre 70% e 90% das despesas de governo foram estritamente 
administrativas, isto é, voltadas para a manutenção da máquina pública. Mas ao 
combalido exército imperial, sempre carente de recursos, e à marinha de guerra 
foi destinada pelo menos metade desse montante. Durante a guerra do Paraguai 
a proporção atingiu 74%. Todo o restante da gestão estatal (incluindo-se os 4 
poderes mais os presidentes de província) consumia metade ou menos das verbas 
administrativas do centro imperial. Já as despesas econômicas (ou investimentos) 
raramente ultrapassavam ¼ dos gastos totais, quase metade dos quais destinados 
a estradas de ferro depois de 1870, proporção que aumentou com o passar dos 
anos. Por seu lado, os serviços sociais (como educação, saúde pública, assistência 
social e escravos) representaram nunca mais de 9% dos gastos imperiais entre 
1860 e 1885, girando quase sempre em torno dos 5%57. 

Nesse quadro, é digna de nota a espantosa estabilidade dos gastos com a 
manutenção da burocracia direta governamental (excluídas as forças armadas e 
policiais). Enquanto os gastos com a família imperial caíam de 4,05% em 1841-
42 para menos de 2% do orçamento administrativo a partir de 1865, o governo 
geral consumiu, em média, menos de 12% daquele orçamento entre 1841 e 1889. 
É verdade que a arrecadação cresceu muito ao longo de todo o império, saltando 
de algo em torno de 14,5 mil contos de réis em 1825 para 165 mil contos em 
1889, ou um crescimento de mais de 11 vezes, contra uma inflação acumulada 
entre 1826 e 1889 girando, provavelmente, em torno de 231%58. Isso quer dizer 
que os gastos com a administração direta (incluindo os 4 poderes mais os 
presidentes de província) devem ter tido um crescimento real (descontada a 

                                                 
57  Ver Carvalho (1988), tabelas XVIII, XX e XXI. Ver também Leff (1991: cap. 7), onde se 

encontram dados sobre a formação de capital e os investimentos no Brasil, sempre muito 
baixos ao longo de todo o século XIX, tendo crescido de forma importante apenas ao fim 
do período. 

58  Dados ajustados a partir de Carvalho (1988: p. 24 e Tabela XVIII). 
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inflação) de quase 4,8 vezes em 60 anos, ainda que tivessem permanecido 
estacionários em termos proporcionais, isto é, em relação aos outros gastos 
administrativos. Ocorre, porém, que a inflação é um mau parâmetro de medida 
numa economia que dependia dos movimentos comerciais externos, e não dos 
preços internos. Mais adequado, nesse contexto, é medir a capacidade extrativa 
do Estado vis-à-vis a riqueza circulante, isto é, os movimentos de importação e 
exportação, indicadores da pujança real da economia brasileira. Os resultados 
desse novo exercício divergem de forma importante dos encontrados por José 
Murilo de Carvalho (1988), que inspira esta análise.  

Com efeito, tomando-se a despesa administrava destinada apenas à 
manutenção da burocracia estatal, em 1841 ela correspondia a 2,5 mil contos de 
réis, ou 318 mil libras-ouro59. Dez anos depois os gastos foram de 4,4 mil contos, 
ou 530 mil libras-ouro. Mais 10 anos (isto é, inícios da década de 1860) e os 
valores permaneciam estáveis abaixo de 600 mil libras. A partir de 1870 o gasto 
com a administração central variou de 900 mil a 1 milhão de libras até 188660. No 
segundo império, portanto, os gastos com a burocracia central (excluídas as 
forças armadas) cresceram menos de 3 vezes em termos reais. Ora, este foi, 
também, o crescimento das trocas externas no mesmo período (1841-1886), 
como revela o Gráfico 1. Note-se que a linha descontínua do gráfico, 
representando a despesa administrativa, acompanha praticamente pari passu a 
evolução conjunta das importações e das exportações, com uma única exceção 
em 1855-56. Se o comércio exterior pode ser tomado como medida aproximada 
da evolução da riqueza (ou do PIB) nacional, já que o mercado interno era restrito 
e abastecido principalmente por importações, por sua vez dependente em grande 
medida das divisas provenientes da exportação,61 então o gráfico parece indicar 
que a máquina administrativa pública central cresceu in tandem com a riqueza. 
Ela não se tornou maior do que o país, isto é, não cresceu em termos reais tendo 
em vista a riqueza que o próprio império produzia.  

                                                 
59  Os cálculos levam em conta os valores expressos nas tabelas de receita e despesa 

disponíveis em Carvalho (1988), deflacionados pela taxa de câmbio implícita no comércio 
exterior, encontrável em IBGE (1987: Tabela 11.1, pp. 522-23). 

60  Em 1889, ano da queda do império, o gasto saltaria para 1.5 milhões de libras, mas foi um 
ano excepcional, já que a moeda nacional se valorizou muito e as despesas cresceram um 
pouco em termos nominais, elevando seu valor em libras. 

61  Celso Furtado (1959) usa o comércio exterior para estimar a renda per capita, mas não vou 
tão longe. Afirmo, apenas, que a evolução do comércio exterior no tempo expressa a 
evolução do produto.  
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Gráfico  1 
Evolução das despesas administrativas (exclusive militares e policiais) do governo central, 

e do movimento oficial de importações e exportações. Brasil, 1841-1886 (valores 
constantes em Libra-ouro. 1841=100) 

  
Fonte: Elaborado a partir de IBGE (1987), tabelas 11.1 e e 12.1, pp. 522 e 570 respectivamente;  
e Carvalho (1988), Tabela XVIII, p. 178. 

 
E, é bom lembrar, o crescimento deu-se a partir de uma situação de penúria 

bastante acentuada, já que o regime herdara de D. João VI cofres vazios e uma 
situação de estagnação econômica que vinha de décadas62, além de penar para 
arcar com o serviço da dívida externa contraída em 1823 justamente para fazer 
frente à penúria dos cofres públicos e aos custos da independência. O gasto com 
a manutenção da burocracia cresceu com a renda nacional, mas a partir de um 
patamar muito baixo, o que de fato limitava a capacidade de atendimento das 
necessidades intrínsecas à construção do próprio Estado. 

O Império, nessas condições, legou à República um Estado certamente 
nacional, fruto da integração das províncias à dinâmica política da Corte, que 
permitiu que esta estendesse seu domínio sobre vasto território e, principalmente, 
sobre a força de trabalho necessária à continuidade da acumulação capitalista. 
Abolida a escravidão em 1888 e deixados os ex escravos à própria sorte, o 
fantasma do “haitianismo” estava banido e as forças policiais locais haviam 
ganhado novo alento com o fortalecimento das polícias militares, em muitos 

                                                 
62  Como mostrou Celso Furtado (1969: cap. XIX), 1850 encerra um longo período de 

estagnação econômica, fruto do crescimento lento das exportações de açúcar, algodão, 
couros e outros, sempre abaixo do crescimento populacional. Ver também, de outra 
perspectiva teórica, Leff (1991: Vol. 1, cap. 7). 
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estados sobrepujando o exército em número e qualificação (algo que duraria até 
a década de 1930). Por seu lado, a Guarda Nacional servia aos chefes locais e 
garantia a ordem pública. Havia ambiente para a continuidade dos negócios 
privados e, sobretudo, da dominação privada das populações pobres pelos 
potentados locais. 

Mas esse Estado centralizado, dependente dos poderes locais para o 
exercício da soberania sobre o território e sua população, era frágil em múltiplas 
dimensões. Sua capacidade de fazer política pública era restrita tendo em vista os 
déficits constantes, financiados com emissões de moeda e dívida pública, que 
penalizavam as populações urbanas e também as gerações futuras com inflação 
e restrição dos horizontes de crescimento. Isso mudou um pouco com a melhoria 
das condições econômicas advinda dos lucros do café, mas ainda assim os 
investimentos em infraestrutura destinados a dar melhores condições de 
circulação à produção agrícola tiveram lenta maturação, e foram feitos, quase 
sempre, com recurso à poupança internacional, isto é, empréstimos na praça 
londrina. A capacidade extrativa da máquina pública era pífia, fortemente 
dependente dos direitos aduaneiros até o final do período, e incapaz de cobrar aos 
nacionais impostos diretos, dada a ausência de capilaridade da máquina estatal 
no vasto território brasileiro. Não custa insistir: a arrecadação de impostos sobre 
a posse de escravos, a propriedade da terra ou mesmo a renda do capital ou do 
trabalho dependeria, para ser implantada, da cooperação das oligarquias agrárias 
locais, todas elas muito resistentes à intervenção estatal em sua “liberdade de 
empresa”. Como bem lembrou Leff (1991: Vol. II, p. 143), por que um poderoso 
local consentiria em financiar um poder central distante que, em penúria, 
dificilmente lhe traria benefícios em termos de políticas públicas, e que, além do 
mais, poderia reduzir seu controle sobre a população?63 O Estado imperial, que 
via seu ocaso em meio ao boom cafeeiro, ou à abundância relativa de recursos 
privados, era um Estado mínimo64, deficitário, sempre às voltas com problemas 
de financiamento de sua máquina e dependente dos fluxos comerciais externos. 

                                                 
63  Estudo importante sobre a distribuição desigual de receitas e despesas por região no II 

reinado brasileiro é Villela (2007). O autor mostra que, entre 1844 e 1889, as despesas 
imperiais com o Norte foram inferiores aos recursos arrecadados na região em 90% dos 
anos estudados, ao passo que a Corte gastou, com o sul, mais do que arrecadou na região 
em 80% dos anos. 

64  Entre 1841 e 1889 a média de gastos classificados como “sociais” girou ao redor de 5% 
da despesa total, e as despesas que cresceram foram aquelas voltadas para dar condições 
à acumulação, como investimentos em estradas de ferro e comunicação. 
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Logo, de forças que não podia controlar. Um Estado, enfim, do tamanho da 
pobreza do Brasil, que não conseguia extrair da atividade econômica os meios 
para se financiar. E que, ademais, não tinha como impedir que as províncias 
“invadissem” suas prerrogativas tributárias, instituindo impostos ao arrepio da 
Constituição à medida que a gestão local se tornava mais complexa. 

Esse Estado, em sua fragilidade, era um precário equilíbrio de forças. A 
prerrogativa exclusiva da Coroa de taxar o comércio exterior, fonte principal da 
riqueza, resultou em relativa centralização tributária, mas num patamar muito 
baixo de ingresso, muito aquém das necessidades de seu próprio financiamento. 
Insisto nisso porque, em 1856, as províncias, mesmo se invadindo aquela 
prerrogativa, detinham apenas 14% da arrecadação total, valor que subiria a 
18,2% em 1885-86 (Carvalho, 1988: p. 26). Mas esse fato, ao contrário do que 
quer o mesmo José Murilo de Carvalho, esconde a descentralização real da 
política imperial, no sentido de que o centro, empobrecido, não tinha como impor 
sanções aos oligarcas locais, o que quer dizer que não tinha como desarmá-los e 
obrigá-los a pagar impostos sobre sua atividade produtiva. A diminuta 
capacidade extrativa das próprias províncias (menor ainda no caso dos 
municípios, que participaram com 2,7% da receita em 1856, e 5% em 1885-86, 
contra 52% dos municípios norte-americanos em 1902, segundo o mesmo autor) 
expressa o raquitismo da coisa pública no nível mais desagregado das relações 
sociais e políticas65.  

Eis, então, o paradoxo do federalismo oligárquico imperial. Com 67 anos 
de vida, a Coroa ela mesma não se enraizara no território. Mas isso não quer dizer 
que o Estado não estivesse presente nele. É que o Estado que se consolidava no 
Brasil era um Leviatã raquítico de corpo, porém com múltiplas cabeças. O 
Império construiu uma máquina centralizada com virtual monopólio da 
arrecadação de tributos, mas tinha como súditos agentes privados armados a 
quem esta máquina não favorecia, e que dela não esperavam nada além de não 
interferência em seus negócios privados, muito especialmente a gestão da força 
de trabalho. Contudo, os súditos, isto é, os oligarcas locais, compunham, 
propriamente falando, o corpo do Rei66. É claro que eles não eram os 

                                                 
65  De todo modo, a apropriação de 15 a 18% da receita total pelos estados não é desprezível 

em termos proporcionais, num arranjo normativo que conferia monopólio tributário ao 
centro imperial. Comparo essas cifras com a República em seguida. 

66  Maria Sylvia de C. Franco sustenta ideia semelhante, ao afirmar que o servidor público 
possuía os meios da administração: “Seu era o dinheiro com que pagava as obras; seu, o 
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representantes locais da realeza, nem seus delegados, nem seu braço armado 
direto. O paradoxo está em que, ao abdicar de regular a vida privada de seus 
súditos armados, o Rei os tornou agentes voluntários de sua soberania. Eles 
detinham o controle de fato sobre o território e a população, e esse controle era 
condição de viabilidade da atividade econômica baseada no trabalho escravo e, à 
medida que o IV século avançava, na combinação entre trabalho escravo e 
trabalho cativo de vária sorte67, que garantia a subordinação da força de trabalho 
ao potentado local e a estabilidade da ordem social mais geral. Essa dependência 
do Rei em relação a seus súditos armados (suas múltiplas cabeças) para a 
afirmação de sua soberania e a produção dos meios de vida a partir do trabalho 
escravo definiu o Estado imperial68. É curioso que o fim da escravidão não tenha 
tido impactos relevantes sobre as linhas mestras desse ordenamento, que foi 
transferido sem grandes traumas à República, embora mudanças qualitativas 
importantes se tenham processado. Sobre isso me detenho na seção seguinte e, 
mais extensamente, no próximo capítulo. 

Aspectos do Estado antissocial na Primeira República 

Gostaria de encerrar a discussão sobre o Estado antissocial com abordagem 
quase telegráfica do primeiro período republicano, sobre cujos padrões de 
sociabilidade me detenho no capítulo seguinte. Na interpretação que venho 
sugerindo, a República foi um passo a mais no processo de costura da 
nacionalidade enquanto um leviatã de múltiplas cabeças, mas a dinâmica geral 
dessa costura encerrou diferenças qualitativas que cabe destacar.  

Vimos que o ideal federalista animara as ideias e as práticas de parte sempre 
renovada da elite imperial desde os primórdios da nação independente, e a 

                                                 
escravo cujos serviços cedia; sua, a casa onde exercia as funções públicas” (1976[1964]: 
p. 121). Os meios da administração pública eram propriedade privada, e o público se 
constituía como propriedade privada. 

67  Como as diversas formas de parceria e colonato que se consolidaram nas adjacências do 
trabalho escravo, e que ganharam centralidade à medida que este escasseava ao longo do 
Novecentos. O tema foi analisado longamente no Cap. I, mais acima. 

68  Essa interpretação, como está claro, é oposta pelo vértice à proposta por Raymundo Faoro. 
Um Leviatã depauperado não pode ser patrimonialista senão de maneira muitíssimo 
limitada.  
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proclamação da República, tenha ou não sido acidental69, atualizaria anseios de 
independência provincial que vinham do Primeiro Reinado, tendo seduzido cada 
vez mais mentes à medida que sucessivas crises minavam a legitimidade da 
monarquia. Se o ideal republicano não era uma unanimidade entre os detratores 
do regime imperial até 1889, como bem mostrou Sergio Buarque de Holanda, 
mesmo entre monarquistas a ideia de uma “federação coroada”, ou uma 
monarquia federalista, pareceu saída possível (e honrosa) para o regime em fase 
terminal. Mas a ideia ruiu com o gabinete Ouro Preto70. 

Se isso é verdade, é preciso não ver apenas continuidade na República. 
Como venho insistindo, inércia estrutural não quer dizer rigidez das estruturas, 
nem ausência de mudança. A Constituição de 1891 de fato introduziu novidades 
substanciais no ordenamento jurídico definidor do Estado, e elas tiveram 
consequências decisivas para o padrão de construção estatal delineado no 
Império, e também para a sociabilidade de um modo geral. É verdade que o 
liberalismo que fundeou a nova Constituição, tal como o anterior, prescreveu 
Estado mínimo. A Carta regulou as fontes das receitas públicas, o ordenamento 
político (divisão de poderes e suas funções e atribuições), as competências dos 
estados membros (e os limites da ação recíproca entre eles e o executivo federal), 
os direitos do cidadão (basicamente direitos civis e políticos), e pouca coisa mais. 
Mas inovou em relação à Carta de 1824 ao abolir as penas de morte, banimento 
e galés, instituir o habeas corpus, o direito de associação e de reunião, além de 
garantias aos juízes (como vitaliciedade). E inovou, sobretudo (e para o que me 
interessa aqui), ao sacramentar o federalismo.  

De fato, no artigo 5, e logo em suas “Disposições Preliminares”, a Carta de 
91 sustentava que “[i]ncumbe a cada Estado prover, a expensas próprias, as 
necessidades de seu Governo e administração; a União, porém, prestará socorros 
ao Estado que, em caso de calamidade pública, os solicitar” (apud Carone, 1973: 
p. 94). E o artigo 9 garantia os recursos destinados a esse provimento: as 
províncias ganharam o direito de taxar as exportações (o imposto sobre 

                                                 
69  McCann (2004: p. 9), como toda a historiografia antes dele, sustenta que Deodoro, 

monarquista convicto, pretendia apenas derrubar o gabinete Ouro Preto, não a monarquia. 
70  O liberal Visconde de Ouro Preto, ao montar o último gabinete imperial, propôs um 

sistema semifederativo no qual o centro continuaria a indicar os presidentes de província, 
mas a partir de listas formadas pelo voto dos cidadãos aptos, e isso contra a tendência 
majoritária em seu partido de instauração de uma monarquia federativa sem restrições 
(Holanda, 1972: p. 355). 
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importações continuou monopólio da União71), os imóveis rurais e urbanos, a 
transmissão da propriedade, as “indústrias e profissões”, o selo quanto aos atos 
de seus governos, e contribuições relativas a correios e telégrafo. Isto é, a União 
se apropriaria da parte do leão dos impostos, mas as províncias ganharam a 
prerrogativa de taxar a atividade produtiva industrial e as trocas patrimoniais 
entre seus cidadãos, além das exportações, imposto que onerava, sobretudo, a 
produção agrícola72. 

Em consequência, em 1897 as receitas provinciais já correspondiam a 
pouco mais de 33% da arrecadação tributária total (quando em 1856 elas não 
haviam atingido 15%, como vimos, chegando a 18% em 1885/86). Essa 
participação cairia nos anos seguintes até atingir 25% em 1907, mas somando-se 
estados e municípios chegava-se a quase 35% da receita neste ano. Em 1915, 
portanto no segundo ano da Primeira Guerra Mundial, os estados responderam, 
sozinhos, por 36% da receita tributária republicana, em parte porque as receitas 
da União, ainda fortemente dependentes das importações, sofreram forte impacto 
do conflito na Europa. Mas a participação dos estados permaneceu acima de 30% 
depois do fim do conflito, com média de 33% entre 1919 e 1929 (42% quando 
somamos estados e municípios)73. A Constituição de 1891 parece ter de fato 
concedido aos estados meios financeiros para incumbir-se das “necessidades de 
seu Governo e administração”.  

É, contudo, controverso se todos eles foram capazes de dar efetividade aos 
novos direitos tributários. Entre 1907 e 1929 os estados em conjunto acumularam 
um déficit orçamentário de 1.7 milhão de contos de réis (valores nominais), ou 
13,5% da receita global de 12.6 milhões de contos. Na verdade, não houve um só 
ano em que se observasse superávit nesse período74. E é bom lembrar que esse 

                                                 
71  Cerca de 70% da receita tributária federal provinha desta fonte ainda em 1910, cf. Villela 

e Suzigan (2001[1973]: p. 427). 
72  Nos anos finais do Império esse imposto, mantido em 5% ad valorem, correspondera a 

perto de 11% da renda tributária total. 
73  Para o ano de 1856, Carreira (1980: p. 352). Para 1897, IBGE (1941: p. 122). Neste caso, 

a fonte apresenta apenas dados provinciais, com isso a receita municipal foi estimada em 
10% do total (equivalente à média do período 1907-1929). Essa fonte diverge dos dados 
consolidados em IBGE (1987: pp. 580-81)—de onde se extraíram os demais dados para a 
receita dos estados e municípios na República reproduzidos aqui—aparentemente 
subestimando as receitas das três unidades federativas.  

74  Dados em IBGE (1987: pp. 580-81). A se confiar nos dados em IBGE (1941: p. 126), o 
estado de São Paulo foi o que mais contribuiu para o déficit global das finanças estaduais, 
seguido por Paraná e Bahia. O Rio Grande do Sul foi superavitário durante boa parte da 



A construção da sociedade do trabalho no Brasil 

114 
 

resultado não foi diferente do apurado pela União, que acumulou déficit 
equivalente a 15% da receita auferida nos mesmos 22 anos75. A máquina estatal, 
fosse ela federal ou estadual, continuava incapaz de extrair os recursos de que 
necessitava para se financiar. E deve-se salientar que, para esta discussão, não 
interessa se os gastos públicos eram excessivos ou ineficientes, se os agentes 
econômicos tinham meios eficazes de evasão fiscal, se a atividade econômica era 
menor do que seu Estado ou se as fontes de receita eram ruins. Estou apenas 
assinalando que, fosse qual fosse a necessidade de financiamento da máquina 
estatal, ela não encontrava meios na economia nacional, sendo, como no Império, 
sempre dependente de empréstimos externos, de emissão de moeda ou de títulos 
da dívida pública. E, como no Império, continuava comprometendo as gerações 
futuras. Em 1898 o recém empossado governo Campos Sales, em acordo com os 
credores (o famigerado Funding Loan), suspendeu por 13 anos o pagamento de 
serviços da dívida externa, que explodira nos anos anteriores76, e foi obrigado a 
adotar medidas ortodoxas de controle da inflação, das contas públicas e do 
câmbio, que perdurariam no governo seguinte, com custos consideráveis para o 
crescimento econômico das décadas posteriores77. 

Seja como for, receitas próprias (e déficits próprios, com eles a liberdade 
para se endividar por conta própria) deram aos estados margem de manobra 
inaudita na história brasileira. Era natural que parte substancial da luta política (e 
com ela o processo de construção estatal) se deslocasse do âmbito regional ou 
municipal para os governos estaduais, e a noção de potentado local definidora 
das oligarquias imperiais passou a denotar um agente político bem mais 
poderoso, e com interesses bem diversos. Isso foi mais visível nos estados mais 
ricos, mas não se restringiu a eles. Nesse quadro, parece incompleta a análise 
clássica de Edgard Carone (1970), que propõe a necessidade de se distinguir entre 
estados ricos e pobres na compreensão da dinâmica oligárquica, mas sustenta que 
a República teria representado apenas a ampliação do domínio político dos 

                                                 
Primeira República, ao passo que o Rio de Janeiro gastou 4 vezes mais do que arrecadou 
entre 1898 e 1903, equilibrando em parte as contas até 1925, apenas para gastar quase 7 
vezes mais do que o arrecadado daí até 1930.  

75  Idem, pp. 570-571. O déficit nos municípios foi de 5,8% da receita. 
76  A dívida externa em libras não subiu tanto entre 1889 e 1898, apenas 18%. Mas em moeda 

nacional o aumento nominal foi de 432%. Calculado a partir dos dados encontráveis em 
IBGE (1941: p. 134). 

77  Ver Villela e Suzigan (2001[1973]: pp. 25-29), e também Fritsch (1989). 
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“coronéis”. Como sugeriu Duglas Teixeira Monteiro (1974: pp. 24-25), a meu 
juízo de forma acertada (e com o perdão da longa, mas necessária citação),  

“[nos estados mais ricos, a] diversificação de interesses, as maiores 
necessidades no que se refere a uma infra-estrutura tecnológica (portos, 
estradas, energia, problemas urbanos) impõem, de um lado, a emergência de 
mecanismos mais refinados de acomodação política e, de outro, permitem 
distinguir com maior clareza aquilo que seria o ‘interesse público’ (...). [Com 
isso, a] diferença entre o poder coronelístico e o poder oligárquico [estadual] 
não é apenas de escala. A ação do ‘coronel’ tende para a esfera privada e a das 
oligarquias tende para a esfera pública (...). Quando (...) as oligarquias 
estaduais vêm-se envolvidas em projetos econômicos ou administrativos 
amplos, que ultrapassam os limites municipais e até mesmo estaduais 
(concessões de terras, negociatas com grupos econômicos nacionais ou 
estrangeiros, planos de colonização), os chefes locais passam à condição de 
peões ou, na melhor das hipóteses, de sócios menores em jogadas que os 
obrigam a pensar muito além do âmbito local e dos vínculos concretos que 
mantêm com suas clientelas. [Os interesses privados] (...) [a]proximam-se do 
‘interesse público’, ainda que este seja (ou possa ser) apenas interpretado em 
termos do que convém aos grupos e classes dominantes. 

Paradoxalmente, portanto, a autonomia dos Estados, associada ao crescimento 
econômico, veio contribuir, a um só tempo, para exacerbar os localismos e para 
forçar sua superação”. 

Por essa interpretação, a federação republicana não era, como no Império, 
fruto da abdicação do monarca, que, necessitado de agentes locais poderosos para 
garantir a soberania sobre o território e a população, consolidou o Estado como 
ordem privatista descentralizada. Ela era, antes, fruto da transferência 
institucionalizada de poder aos potentados locais, agora articulados em torno da 
gestão das finanças e dos negócios estaduais, que abriam um espaço não 
exatamente novo de disputa política (já que mesmo no Império as províncias 
tinham participação na renda proveniente dos impostos e as Assembleias 
legislativas estaduais tinham poder real de gestão das receitas estaduais), mas 
certamente mais bem aquinhoado. E, importante, o ônus da gerência 
macroeconômica permaneceu nos ombros do poder central, os estados podendo 
endividar-se sem que isso impusesse restrições importantes à gestão das contas 
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públicas, ainda que, em seu conjunto, eles gastassem cerca de 20% de sua receita 
com o serviço de suas dívidas interna e externa78. 

Consequência importante para o que interessa aqui, a ordem jurídica 
republicana, ao transferir aos estados o ônus de sua própria gestão, consagrou a 
desigualdade de recursos disponíveis a cada um deles. Como a União só tinha 
poder de interferência em caso de calamidade pública, e por demanda dos 
estados, a receita de cada qual era proporcional à riqueza produzida em seu 
território, somada à sua capacidade de se endividar. São Paulo, por exemplo, 
arrecadou, entre 1897 e 1907, 29% de todo o imposto extraído nos estados. O 
valor se manteria em 30% na década seguinte, e subiria a 36% entre 1919 a 
193079. Esse crescimento não decorreu apenas da diversificação da economia 
paulista80, sendo, muito provavelmente, resultante também de alíquotas 
diferenciais de impostos em comparação com outros estados, além da possível 
maior eficiência tributária. O que importa é que a receita nominal de impostos foi 
multiplicada por 9,3 entre 1900 e 1930 em São Paulo, enquanto a arrecadação 
global dos estados subia 6,3 vezes81. Ademais, se em 1913 são Paulo arrecadou 
20,1 mil réis per capita, portanto quase o mesmo que a União (que arrecadou 25 
mil réis), em 1929 a arrecadação desse estado foi de 78 mil réis per capita, contra 
os 60 mil réis arrecadados pela União por habitante. Como proporção de sua 
população, pois, a administração do estado de São Paulo era, em 1929, pelo 
menos 30% mais rica do que a administração federal82. 

                                                 
78  Dado em IBGE (1941: p 128, tab. VII.2). A título de comparação, o serviço da dívida da 

União consumiu 43% da receita de impostos diretos e indiretos em 1910 (cf. Villela e 
Suzigan, 2001[1973], tabs. IV, VI e VI do anexo estatístico). 

79  Calculado a partir de IBGE (1941: pp. 123-24). 
80  Ver, dentre outros, Dean (1971). Em 1919 a receita tributária decorrente de exportações 

ainda representava 40% da receita total dos estados. O imposto sobre a atividade industrial 
só ganharia importância no final da Primeira República, atingindo 22% do total em 1930 
(IBGE, 1941: p. 127, tab. VI.2.). De todo modo, em 1914 São Paulo respondia por 30% 
do valor da produção industrial, cifra que subiria a 33% em 1920 e a quase 43% em 1930. 
Logo, parte importante do crescimento da arrecadação relativa paulista decorreu do 
crescimento da indústria depois de 1920. Dados em IBGE (1941: p. 28, tab. I) 

81  A arrecadação do Distrito Federal subiu 7,2 vezes entre 1907 e 1930 (não há informação 
para os municípios anterior a 1907), valor semelhante à do estado de São Paulo no mesmo 
período, enquanto a do estado do Rio de Janeiro subia 4,3 vezes entre 1900 e 1930 (3,7 
vezes entre 1907 e 1930). Calculado a partir de IBGE (1941: pp. 123-24). 

82  População de 1929 estimada pela média geométrica do crescimento no período 1920-
1940, no Estado. A receita per capita por unidade federativa está em IBGE (1941: pp. 123-
24). 
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Por outro lado, em 1929 são Paulo devia, em libras esterlinas, perto de 
24,4% do que devia a União na mesma moeda, sendo o maior devedor líquido, o 
que quer dizer que era, também, o estado com maior capacidade de acesso a 
recursos externos83. Ainda que gastasse sempre além de sua capacidade 
arrecadadora, essa unidade da federação conseguiu o dinheiro necessário à 
expansão dos meios de transporte (sobretudo estradas de ferro e infraestrutura 
portuária) para o escoamento de seu produto principal, o café; investiu em energia 
hidrelétrica; constituiu uma Força Pública própria e profissionalizada, treinada 
por franceses a partir de 1906 com o objetivo de tornar-se um pequeno exército 
que protegesse o estado de eventual intervenção federal84, além de garantir a 
ordem interna; e a imigração estrangeira, também financiada pelos mesmos 
recursos, trouxe os braços de que a lavoura de café, e mais tarde a indústria 
nascente, necessitavam. Nenhum outro estado federado logrou o mesmo 
desempenho, e os efeitos multiplicadores da renda do café se refletiram no 
aumento da capacidade desse estado para importar, na liberação de recursos para 
a atividade industrial, na atração de investimento estrangeiro, no aumento das 
inversões produtivas, com isso em mais renda para esse ente federado etc., 
consolidando, assim, persistente e decisivo vetor de desigualdades regionais, que 
ainda permanece ativo. 

Mas São Paulo foi caso excepcional. Olhando-se o país como um todo, a 
coisa pública permaneceria raquítica ainda por muito tempo na Primeira 
República. Em 1913, auge do primeiro surto industrial republicano85, a União 
arrecadou, como já se disse, o equivalente a 25 mil réis per capita. Esse montante 
era suficiente para comprar 5 quilos de feijão por mês por pessoa. Os estados em 
conjunto arrecadaram, no mesmo ano, 9 mil réis per capita e os municípios, 5 
mil, ou o equivalente, neste último caso, a um dia de trabalho de um operário 
têxtil semiespecializado. O estado de São Paulo arrecadou 20 mil réis per capita 
naquele mesmo ano. No Rio Grande do Sul o valor foi de 11 mil réis per capita, 

                                                 
83  Calculado a partir de IBGE (1941: p. 134, tabs. XI e XII). 
84  A tese é formulada por Fernandes (1977: p. 250-51), e respaldada por McCann (2004: p. 

101). 
85  Para estimativas sobre esse surto de crescimento industrial, ver Villela e Suzigan 

(2001[1973]), além de Luz (1960) e Dean (1971). A hipótese desses autores clássicos foi 
corroborada por pesquisa posterior (como em Fritsch, 1989). 
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e de 5,9 mil na Bahia. As disparidades regionais em termos de arrecadação eram 
de fato expressivas86.  

Nesse quadro, mesmo se toda a arrecadação dos três níveis de governo 
fosse destinada a serviços prestados à sua população, estes se teriam restringido 
a algo perto de 3,4 mil réis per capita por mês em 1913, ou o equivalente a pouco 
mais de 4 quilos de carne bovina naquele ano87. Em 1930, os 87 mil réis per capita 
arrecadados pelos três níveis da administração pública dariam para comprar a 
mesma quantidade de carne por mês, ou, alternativamente, 1 kg de manteiga por 
pessoa88. E isso sem levar em conta a grande parcela dessa arrecadação que se 
destinava ao serviço das dívidas de cada ente federativo. Mas como o estado 
liberal oligárquico não era um estado social, essa conta serve apenas para dar 
uma dimensão de sua penúria. Durante todo o primeiro período republicano as 
despesas da União e dos estados concentraram-se em serviço da dívida, viação e 
obras públicas, e segurança (exército e marinha no caso da primeira, e forças 
públicas no caso dos últimos). Em conjunto essas rubricas consumiram pelo 
menos 80% das receitas da União, e perto de 60% das estaduais entre 1898 e 
193089. Uma renda pífia para um Estado, ou estados, mínimos. 

Diferentemente dos impostos que financiavam a União, o imposto cobrado 
pelos estados incidia diretamente sobre a atividade produtiva, em especial as 
exportações. Isso representou mudança qualitativa importante em relação ao 
Império. O imposto sobre importações, majoritário nesse regime, é quase 
intangível do ponto de vista dos produtores locais. A importação de bens de 
capital (inclusive a mão de obra escrava), do interesse dos produtores agrícolas e 
dos industriais emergentes, vez ou outra era subsidiada com redução de alíquotas, 
de modo que a importação que de fato sustentava o governo central destinava-se 
à sociedade como um todo: compunha-se, sobretudo, de bens de consumo, boa 
parte dos quais alimentos, além de matérias primas de todo tipo, inclusive o 
carvão para geração de energia. Com isso, boa parte do ônus da sustentação da 

                                                 
86  Calculado a partir de IBGE (1941: pp. 123-24). 
87  Outra comparação importante: o estoque de capital britânico investido no Brasil em 1913 

montava a 5,71 libras per capita, ou 86 mil réis ao câmbio de 15 mil réis por libra. Mais 
do dobro dos 40 mil réis arrecadados pelos poderes públicos naquele ano. Para o 
investimento britânico, ver Leff (1991: p. 153). Para o câmbio, Villela e Suzigan 
(2001[1973]: p. 433). 

88  Cálculos a partir de IBGE (1941: pp. 92-93, tabs. I e II; e p. 119, tab. I.2). 
89  Calculado a partir de IBGE (1941: p. 122, tab. IV.2; e p. 128, tab. VII.2). 
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coisa pública era compartilhada por toda a sociedade, e não admira que boa parte 
dos potentados locais não se sentisse comprometida com a gestão do Estado. Na 
República tudo se passou de modo bem diverso. Ao transferir aos estados o poder 
de taxar a atividade produtiva (coisa que o Império nunca fora capaz de fazer, por 
não estar presente no território de forma independente ou como antítese dos 
poderes locais), comprometeu diretamente os agentes econômicos com a coisa 
pública, já que alíquotas maiores ou menores incidentes sobre bens exportados 
ou sobre a transferência de propriedade queriam dizer menos ou mais recursos à 
sua disposição. Incidente sobre o patrimônio e os negócios, o imposto estadual 
gerava um interesse dos poderosos na sua aplicação e gestão pela administração 
estadual, configurando o duplo movimento que caracterizaria boa parte do 
período: uma força centrípeta estadual, favorecendo a centralização do poder na 
administração dos estados; e uma força centrífuga em âmbito nacional, já que 
cada estado tornou-se agente arrecadador e administrativo autônomo. 

Nesse quadro, foi engenhosa a solução artificiada por Campos Sales, que, 
pragmaticamente, reconheceu nos estados mais ricos a força real capaz de dar 
sustentabilidade à construção estatal no Brasil90. Armando um sistema eleitoral 
que garantia, ex ante (aliás, como no Império), o resultado das eleições (e, 
portanto, o acesso aos recursos dos impostos e aos meios para mantê-los sob sua 
guarda exclusiva), numa sociedade essencialmente agrária na qual as relações de 
dependência pessoal, o favor e o compadrio eram os principais cimentos da 
solidariedade (como veremos no próximo capítulo), portanto bastante infensa à 
manifestação dos excluídos da participação política, Campos Sales assegurou aos 
agentes econômicos o controle direto e imediato do aparato estatal em 
construção, que por isso mesmo foi edificado à sua imagem e semelhança, isto é, 
como um poder público a seu serviço. Ou melhor, um poder público que, ainda 
mais do que no Império, era sua propriedade, agora, porém, compartilhada, e 
nos moldes de uma sociedade anônima, embora em muitos casos envolvendo 
apenas os membros das famílias e clãs91. O que interessa marcar, porém, é que já 

                                                 
90  Sobre a engenharia institucional de Campos Sales, ver Lessa (1999). 
91  Caso paradigmático foi o de Nogueira Acioli, no Ceará. Seu poder foi estabelecido no 

Império, mas por décadas na República sua família dominou os cargos mais importantes 
na administração estadual, da presidência à Assembleia legislativa, além do sistema 
educacional, a higiene pública, os correios, a segurança, a secretaria da fazenda... Seus 
tentáculos desciam a vários municípios. Para a lista de cargos ocupados pela família, ver 
Carone (1973: pp. 87 e ss.). Casos semelhantes foram os de Borges de Medeiros no Rio 
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não se tratava do poder privado assumindo o ônus da soberania sobre o território 
que, por isso, via sua ação privada investida da autoridade imperial. Agora, o 
poder estatal em consolidação como confluência dos recursos advindos da 
atividade econômica direta dos agentes privados, passou a ser instrumento desses 
mesmos agentes para a promoção de seus negócios privados. A coisa pública 
republicana não foi privatizada, já que não existia (ou era muito frágil) antes de 
sua própria construção. Ela foi construída como coisa privada que, contudo (e 
esse ponto é importante), ao gerar bens coletivos destinados ao bom andamento 
dos negócios daqueles que a financiavam (como portos, estradas de ferro, energia 
e também hospitais e escolas), terminou por constituir bens verdadeiramente 
públicos que, ao fim e ao cabo, beneficiaram coletividades para além daquelas 
que eram as principais responsáveis pela geração da renda estatal. Bens cuja 
administração requereu burocracias sempre crescentes, embora não 
necessariamente especializadas, já que o poder de nomeação permanecia nas 
mãos dos oligarcas, mas que, com o tempo, passariam a pressionar por regras 
mais racionais de administração, com isso constituindo um elemento importante 
de desestabilização do poder oligárquico nos próprios estados. 

Nesse sentido, o leviatã republicano era qualitativamente distinto do 
imperial. Não era apenas um pouco menos raquítico, como, ainda, suas cabeças 
corporificadas nos estados eram bem mais poderosas, porque agregando recursos 
e interesses de um número sempre maior de agentes econômicos. Em alguns 
casos (como São Paulo, Rio Grande do Sul e, em parte, Minas Gerais), 
arrecadavam, per capita, quase tanto quanto a União (suplantando-a com o passar 
do tempo, no caso dos dois primeiros estados), e oporiam resistência a ela quando 
de tentativas de intervenção ou redução de seu poder e autonomia. A virtú da 
solução política arquitetada por Campos Sales, então, se permitiu a convivência 
entre oligarquias que de outro modo talvez tivessem conseguido o 
desmembramento do país92, por outro lado retardou sobremaneira a emergência 
da questão social na cena pública, porque o Estado que se consolidava tendia a 
exsudar políticas que, na medida em que atendiam a interesses múltiplos, 
transcendiam o mero privatismo individualizado, se aproximando de um caráter 
público, mas que, nessa mesma medida, não excediam o âmbito desses mesmos 

                                                 
Grande do Sul (Goycochêa, 1935; Felix, 1987) e Horácio Matos na Bahia (Chagas, 1961). 
Para as famílias dominantes em Minas Gerais, Horta (1956). 

92  O Rio Grande do Sul tentou em 1893 e 1923, e São Paulo em 1932. 
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interesses, trazendo consigo, portanto, o lastro do privatismo, agora ampliado. 
Exemplo transversal, mas importante desse processo foi a decisão da Assembleia 
legislativa paulista (tomada ainda em 1884, mas que se estenderia à República), 
de que a imigração deveria ser patrocinada não mais pelos fazendeiros privados, 
e sim pela província. Com isso instituiu-se procedimento padrão, regras comuns 
e direitos (e deveres) uniformes, com o poder público cuidando da assistência ao 
recém-chegado e normatizando os contratos de trabalho. O imigrante como “bem 
público” instituía o centro provincial em local da decisão estratégica quanto à 
alocação dos parcos recursos disponíveis, mas o poder público destinava esse 
“bem” aos produtores privados93.  

A desigualdade de recursos disponíveis aos estados, fruto da constituição 
desigual do aparato produtivo, teve ainda outras consequências decisivas para o 
padrão de construção estatal nos inícios do Novecentos. Apenas os estados mais 
ricos conseguiram desmantelar as milícias privadas, a capangagem ou a Guarda 
Nacional privatizada pelos coronéis, e isso apenas em parte. A maioria deles não 
foi capaz de constituir força pública autônoma, nem contar com o exército 
nacional que forçasse a desmilitarização dos caudilhos. Em muitos desses casos 
(Alagoas, Ceará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Pará, Mato Grosso, mas também o 
interior de Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo...), a dinâmica 
política imperial sobreviveu por mais tempo, e a luta política entre facções, 
expressa na disputa fratricida pelos recursos escassos que essas economias 
geravam foi, mais das vezes, violenta. 

De fato, e como argumentou Maria Isaura P. de Queiroz (1976), havia 
espaço para a oposição política na República dos Governadores, desde que ela se 
mantivesse muda durante a gestão do mandão da vez, na verdade seu inimigo. 
Mas são inúmeros os casos de alianças de opositores locais com chefes estaduais 
ou nacionais visando à deposição de um situacionista que perdera as graças 
desses mesmos chefes. Essa, aliás, era a dinâmica geral do jogo político de tipo 
coronelista. Assim, 

“[e]m Missão Velha, [interior do Ceará], onde dominava o deputado estadual 
Jamacaru, seu rival Antônio de Sant’Ana atacou a cidade, incendiou a casa do 
adversário, apoderou-se de seus bens e ficou seu sucessor na chefia do 
município, mandando comunicar ao presidente [do Estado] o que acontecera e 
passando a contar imediatamente com o apoio deste. Antônio Luiz Alves 

                                                 
93  Louis Couty (1984[1884]) foi dos muitos a louvar a iniciativa. 
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Pequeno invadiu com sua gente a cidade do Crato, feudo político do então vice-
presidente do Estado, José Belém de Figueiredo; prendeu Belém, prendeu o 
juiz de direito e o promotor, depôs o escrivão e o coletor, telegrafou ao 
presidente comunicando o ocorrido, e o presidente se apressou em ratificar sua 
posição de novo chefe da zona, dando-lhe todo apoio” (Queiroz, 1976: p. 121) 

94. 

Como a política era a disputa por controle da máquina pública para 
favorecer os interesses das famílias e clãs, e a partir desse controle garantir as 
posições de poder das hierarquias superiores (nos estados e no Rio de Janeiro), 
não fazer parte do grupo no poder significava perseguição, violência e, não raro, 
morte, e sempre com o beneplácito dos poderes superiores naqueles dois níveis 
de governo. Se, porém, o chefe local se indispunha com seu superior hierárquico, 
a oposição sobrevivente, até ali tratada como inimiga de morte por toda a 
hierarquia de poder, aliava-se imediatamente com aquele superior para destituir 
o aliado decaído, que era condenado, por sua vez, ao opróbrio do oposicionismo95. 
Nesse quadro, controlar a máquina pública era a maneira mais eficaz de impedir 
que um adversário encontrasse os meios de “fazer o mal” contra um grupo, o que 
se conseguia, justamente, fazendo o mal contra o adversário e seu grupo ou clã, 
sempre com apoio dos superiores na hierarquia do poder republicano. 

Nos estados mais ricos o poder econômico se foi tornando mais complexo 
ao extravasar as famílias ou clãs para compor-se de sociedades, conglomerados 
e grupos econômicos, amiúde de propriedade estrangeira, com múltiplos 
interesses no território (e por isso mesmo exigindo políticas públicas de mais 
amplo espectro). O investimento britânico no Brasil, por exemplo, montava a 
90,6 milhões de libras em 1900, para um PIB estimado por Buescu (1970: p. 284) 
em 133 milhões de libras. Portanto, a riqueza investida por aquele país em nossa 
economia equivalia a algo em torno de 68% da riqueza aqui produzida em um 
ano. Mas em 1917 o capital britânico acumulado já atingira 223,8 milhões de 
libras, para um PIB estimado em 259 milhões, o investimento da Velha Albion 

                                                 
94  A autora narra outros episódios envolvendo governadores e presidentes da república 

(Hermes da Fonseca, Artur Bernardes, Washington Luís...) na mesma dinâmica de aliança 
da oposição local com o chefe superior para destituir um inimigo, ou de reconhecimento, 
depois do fato, do antigo inimigo como aliado, tendo este destruído o aliado anterior. 

95  “As lutas travadas pelo domínio do município tinham como resultado o apoio do governo 
estadual ao vencedor e consequente ocupação de cargos públicos por seus amigos. O 
governo estadual geralmente esperava o fim da luta entre dois coronéis influentes e dava 
a palma ao vencedor” (Queiroz, 1976: p. 121). 

Adalberto Cardoso 

123 
 

sendo equivalente, portanto, a 86% da riqueza nacional daquele ano96. Por outras 
palavras, o enraizamento do capitalismo, e sua expansão, introduziram no sistema 
interesses que passaram a tensionar e, mais tarde, a opor resistência à gestão 
puramente caudilhesca da coisa pública, algo que não se deu, ou deu-se 
tardiamente, nos estados mais pobres97. Aos capitais privados de mais amplo 
espectro interessava uma gestão do Estado tal que preservasse o investimento 
privado das disputas fratricidas pelo controle da coisa pública qua coisa privada, 
e que resolvesse os novos problemas de coordenação que o aprofundamento da 
acumulação capitalista impunha. 

Os cafeicultores paulistas e seus representantes no Rio de Janeiro tiveram 
papel relevante no processo de cozedura de um Estado nacional de novo tipo. 
Diferentemente do Império, que tentara sem sucesso forçar a centralização 
política sobrepondo-a à ordem social e econômica fragmentada no território, a 
própria dinâmica econômica decorrente do sucesso do café gerou demandas por 
coordenação nacional de sua produção, com isso estatuindo novos vetores 
centrípetos em direção ao governo central. Já em inícios do novo século, e diante 
de sucessivas crises de superprodução de café, que reduziam seu preço e a 
lucratividade dos produtores, a “bancada paulista se convencera da necessidade 
de abrir mão de sua tradicional defesa da autonomia regional”, porque “os 
cafeicultores de outros estados podiam tirar proveito do esforço paulista de 
autocontenção da oferta” iniciado ainda em 1902 com a imposição de restrições 
ao plantio de novos pés de café (Reis, 1991: p. 58). O Convênio de Taubaté, 
celebrado em 1906 entre Minas, São Paulo e Rio de Janeiro para garantir o preço 
do produto no mercado internacional monopolizado pelo Brasil, é expressão 
cabal desse processo de crescente coordenação política da ordem econômica cada 
vez mais complexa, que se aprofundou nos anos seguintes, como argumentou 
convincentemente Elisa Reis. 

As revoltas tenentistas tiveram efeito semelhante, isto é, de constituir a 
União em desaguadouro de demandas que, de forma certamente não antecipada 

                                                 
96  Para o investimento britânico, J. F. Rippy, British Investment in Latin America, 1822-

1949, apud Silva (1980: p. 36-7, nota 10). O PIB em libras foi calculado aplicando-se as 
taxas de crescimento estimadas em Abreu (1989: anexo estatístico) ao PIB de 1900 
estimado por Buescu (1970). 

97  Argumento semelhante pode ser encontrado em Queiroz (1976), e no mesmo Monteiro 
(1974) citado antes. Para interessante comparação entre as pesquisas de Maria Isaura P. 
de Queiroz, Victor Nunes Leal e Maria Silvia de C. Franco, confrontados com Oliveira 
Vianna do ponto de vista da oposição público/privado no Brasil, ver Botelho (2007). 
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pelos demandantes, terminavam por consolidar um centro de poder que, se não 
se sobrepunha aos estados, era condição de sua governabilidade. Assim, em 11 
de julho de 1924, o deputado mineiro Antônio Carlos propôs, na Câmara Federal, 
moção de apoio aos presidentes Arthur Bernardes (da República) e Carlos de 
Campos (São Paulo) por sua atuação na repressão à revolução iniciada por 
tenentes nos quartéis deste estado em 5 de julho. Naquele dia Bernardes ordenara 
o bombardeio da cidade, o que resultaria em mais de 500 mortos e quase 5 mil 
feridos. A moção sucedia o “estado de sítio” votado em regime de urgência ainda 
no dia 6, passando a vigorar por 60 dias em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito 
Federal, conferindo a Bernardes plenos poderes para ampliar sua duração ou 
estender sua abrangência a outros estados se necessário98. O caráter imediato da 
resposta do Congresso é emblemático da sensibilidade dos parlamentares à 
sedição militar que, ademais, tinha o repúdio da própria hierarquia do Exército. 
Mas o que interessa aqui é o fato de os líderes das bancadas de todos os estados 
se terem sucedido na tribuna para louvar a moção, com argumentos em defesa da 
Constituição de 1891, da ordem republicana, dos poderes constituídos (inclusive 
o Exército), da presidência da República e da própria Nação… A revolta é 
interpretada, unanimemente, como um ato contra o Brasil; o presidente paulista, 
ao resistir bravamente, o fazia empunhando a bandeira da nação etc.99. Os 
depoimentos são eloquentes, com vários representantes estaduais colocando suas 
tropas à disposição da União100. 

As quarteladas tenentistas afrontavam a hierarquia militar em nome, quase 
sempre, de ideais nacionalistas e centralistas esposados pela maior parte dessa 
mesma hierarquia, que não podia, porém, aceitar a insubordinação. Mas a relação 

                                                 
98  Bernardes, na verdade, governou todo o tempo sob estado de sítio. 
99  Diário do Congresso Nacional, 11/07/1924, pp. 12 e ss., disponível em 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD11JUL1924.pdf#page= (acessado em 
agosto de 2018). Não foi casual que, no mesmo dia, o deputado Nicanor Nascimento tenha 
apresentado projeto de reformulação da Marinha e do Exército.  

100  Curioso notar que requerimento semelhante não teve a mesma acolhida no Senado. Ali, o 
senador Muniz Sodré alegou impedimento regimental para a moção (moções eram 
expressamente vedadas pelo regimento), mas sua objeção tinha razão mais forte: o 
parlamento não objetara nem protestara quando o mesmo Arthur Bernardes apeou do 
poder o presidente da Bahia, decretando estado de sítio nessa unidade federativa (um 
presidente constitucionalmente eleito depondo outro presidente constitucionalmente 
eleito, apenas por este se ter posto na oposição a Bernardes). Vide o mesmo documento 
em http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD11JUL1924.pdf#page=, p. 5. 
(acessado em agosto de 2018). 
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entre os militares e o poder civil seguiu aprofundando dinâmica iniciada durante 
o Império, já que a caserna continuou pressionando por sua própria estruturação, 
e como antes, um Exército forte parecia incompatível com o frágil poder central 
da República dos Governadores. O Exército, na verdade, era temido pelos líderes 
republicanos, que preferiam uma instituição frágil do que dar caldo à cultura da 
conspiração militar alimentada pelo nacionalismo e a crítica ao regime político 
controlado por oligarquias recorrentemente vistas como corruptas, 
individualistas e sem visão da nacionalidade101. Em 1916, por exemplo, artigo de 
fundo da revista A Defesa Nacional, porta-voz de parte da elite militar, lamentava 
ser o Brasil “uma nação improvisada, sem raízes no passado, de formação étnica 
indefinida e, portanto, fácil de desagregar”, sendo “a falta de coesão nacional” o 
principal inimigo interno (apud McCann, 2004: p. 184). E é indubitável que parte 
substancial da oficialidade esposava os ideais tenentistas de um país 
industrializado, autossuficiente, com um governo central forte capaz de garantir 
serviços sociais básicos, muito especialmente a educação fundamental102. A 
muitos o liberalismo que sustentava o regime oligárquico era uma aberração num 
país com as carências do Brasil, carências que demandavam, ao contrário, um 
Estado interventor e direcionador do desenvolvimento econômico e social. 
Tarefa, enfim, que o Estado raquítico que venho descrevendo não era capaz de 
assumir.  

Esse Estado raquítico, dominado por oligarquias estaduais, vazado por 
violência política como elemento constitutivo de sua dinâmica geral, professando 
ideologia liberal (como de resto boa parte dos estados no ocidente nesse período), 
assestou olhos muito enviesados para sua população. Pela Constituição de 1891 
(art. 35), os ensinos secundário e superior ficaram a cargo da União, cabendo ao 
Congresso criar as instituições que os proveriam. Aos estados e municípios 
competia o ensino primário, mas eles também administravam parte (diminuta) da 
educação secundária. Os dados disponíveis indicam que os primeiros gastavam 
até 14% de seu orçamento com instrução pública, e essa foi a única rubrica de 
despesa passível de ser nomeada “gasto social” durante a Primeira República103. 

                                                 
101  Como bem argumentaram Carvalho (1977), McCann (2004), Coelho (1976) e Beattie 

(2001), dentre outros. 
102  Para os ideais tenentistas e seu papel na Revolução de 1930, ver, dentre outros, Almeida 

(1978), Fausto (1997) e Werneck Vianna (1999). Minha contribuição está em Cardoso 
(2019).  

103  Dado em IBGE (1941: p. 128, tab. VII.2) 
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Essa proporção permaneceu estável até a década de 1940. Como a renda dos 
estados (com exceção de São Paulo e, em parte, Rio Grande do Sul) era muito 
baixa, o resultado foi um ensino público incapaz de fazer frente às carências da 
nação. Em 1907, por exemplo, havia 638 mil alunos matriculados no ensino 
primário, ou cerca de 20% da população de 5 a 9 anos existente naquele ano, 
estimada em 3,1 milhões de crianças104. Tomando-se as matrículas totais dos 
ensinos primário e secundário, chagava-se a 700 mil crianças e adolescentes, ou 
meros 12,5% da população de 5 a 14 anos de idade (estimada em 5,6 milhões de 
almas). Em 1932, os matriculados no ensino primário eram 2,07 milhões de 
crianças, ou 40,1% da população entre 5 e 10 anos, estimada em 5,07 milhões de 
pessoas105. Não admira que, em 1920, 65% da população de 15 anos ou mais eram 
analfabetos, taxa que ultrapassava 70% nos estados do Nordeste, e chegava a 
80% no Maranhão e na Paraíba106. Em 1940 a taxa ainda era de 54% no país. A 
exiguidade dos gastos com educação fundamental nessa quadra da história da 
construção estatal no Brasil teria consequências duradouras para a dinâmica 
social mais geral e para a reprodução da desigualdade em particular, como 
mostrarei na segunda parte deste estudo. 

O raquitismo do Estado, associado ao liberalismo como sua ideologia, 
explica boa parte da ausência da questão social da pauta legislativa brasileira na 
Primeira República. A literatura sobre o tema já é bastante consolidada, e aqui 
gostaria apenas de dirigir a atenção a sua dinâmica geral, importante para a 
compreensão do período Vargas. Foi a partir da campanha presidencial de 1919, 
quando Rui Barbosa, candidato a presidente da República, colocou 
explicitamente a questão social na pauta da campanha eleitoral, na frustrada 
tentativa de ampliar sua base de sustentação para incluir a massa de trabalhadores 
urbanos e, eventualmente, vencer as eleições por fora das máquinas eleitorais 
caudilhescas, que a regulação do mercado de trabalho ganhou alguma relevância 
nas discussões parlamentares, embora com a timidez de sempre. O movimento 
operário realizara duas assustadoras (do ponto de vista das classes dominantes) 
greves gerais no Rio de Janeiro (em 1917) e em São Paulo (em 1919), ambas 

                                                 
104  Calculado com base na população de 5 a 9 anos medida pelo censo de 1900 (obtida em 

IBGE, 1987: p. 31, tab. 1.6), à qual se aplicou a taxa média geométrica anual do 
crescimento desse estrato etário no período 1900-1920. 

105  Estimado com base em IBGE (2003). 
106  Cf. IBGE (1941: p. 13, tab. V.6.). 
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reprimidas com violência inaudita, mas revelando, a contrário, a penúria em que 
estavam submersos os trabalhadores urbanos107. Alguns eventos internacionais 
também contribuíram para a sensibilização de parte da elite política urbana. O 
fim da Primeira Guerra levou à assinatura do Tratado de Versalhes, e com ele o 
compromisso dos signatários, Brasil entre eles, de instituir legislação de proteção 
social. A Organização Internacional do Trabalho foi criada no mesmo ano (1919), 
tendo o Brasil como membro fundador, embora sempre recalcitrante em ratificar 
suas convenções108. Por fim, a revolução bolchevique de 1917 acendeu a luz 
vermelha no horizonte da aterrorizada elite industrial, que respondeu com 
repressão montante à ameaça grevista de qualquer tipo, ação de resto facilitada 
pelo estado de sítio permanente que vigorou nos centros industriais mais 
importantes a partir de 1922, mercê das revoltas militares109.  

Apesar do clima internacional favorável e da maré montante do movimento 
operário interno, a timidez das políticas sociais foi espantosa. Em 1923 Arthur 
Bernardes constituiu o Conselho Nacional do Trabalho, destinado a nacionalizar 
a legislação trabalhista dispersa pelos estados federados. Sua atuação foi pífia, e 
os institutos mais relevantes de proteção ao trabalhador não tiveram nele a origem 
mais importante. Contam-se nos dedos de uma mão as medidas adotadas: em 
1923 o deputado paulista Eloy Chaves criou a Caixa de Aposentadoria e Pensão 
dos Ferroviários, medida que seria estendida a 47 outras categorias profissionais 
até 1930 (Santos, 1979: p. 28); a lei concedendo 15 dias de férias remuneradas a 
profissionais de indústria, comércio e bancos veio em dezembro de 1925; e o 
Código de Menores veio em outubro de 1927110. Some-se a isso a lei que 
disciplinou as condições de trabalho industrial de mulheres e crianças, de 

                                                 
107  Esse tema será discutido longamente no capítulo seguinte. Sobre as greves gerais no Rio 

e em São Paulo, ver Fausto (1977) e Maram (1979). 
108  Das seis primeiras convenções editadas no ano de fundação da OIT (sobre jornada de 

trabalho na indústria, desemprego, proteção maternidade, trabalho noturno da mulher, 
idade mínima para o trabalho na indústria e trabalho industrial noturno), apenas as quatro 
últimas foram ratificadas pelo Brasil, porém em 1934, portanto já no período Vargas A 
informação sobre as convenções ratificadas por todos os países pode ser recuperada no 
arquivo NORMLEX da OIT, em 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11001:0::NO::: (acessado em 
agosto de 2018).   

109  Sobre a repressão ao movimento operário como aspecto do anticomunismo prevalecente 
na elite brasileira, ver Motta (2002). 

110  A legislação sobre acidentes de trabalho data de 1919. Ver, dentre muitos outros, Simão 
(1966: p. 90), Santos (1979), Gomes (1988) e French (2004). 
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dezembro de 1917, e temos a obra social da Primeira República para o 
trabalhador urbano. 

A esse propósito, e à guisa de conclusão a este capítulo, cumpre salientar 
que o fiat do liberalismo republicano foi cindir a ordem econômica em urbana e 
rural, e isentar o mundo agrário da regulamentação estatal, ao passo em que abria 
lentamente as portas do parlamento para a questão social urbana. Pois até pelo 
menos 1919 a resistência de gente como Borges de Medeiros a projetos de 
redução da jornada de trabalho e outros se baseava nos preceitos constitucionais 
de 1891, cujo mais estrito liberalismo fora consagrado para garantir a liberdade 
de empresa agrícola111. Temerosos de que a regulamentação do trabalho urbano 
se estendesse também ao campo, os representantes dos interesses agrários se lhe 
opuseram tenazmente, e por muito tempo. A Convenção No. 12 da OIT de 1921, 
por exemplo, garantindo indenizações por acidentes de trabalho aos 
trabalhadores agrícolas, só foi ratificada pelo Brasil em abril de 1957112. Getúlio 
Vargas tentará, em vão, estender o manto protetor do Estado às populações 
trabalhadoras rurais, e o fracasso de suas intenções geraria um dos principais 
vetores de reprodução das desigualdades entre nós. Antes de mostrar como isso 
se deu, é preciso retomar a análise da construção da sociabilidade capitalista no 
Brasil republicano, ou não se compreenderá a enormidade da transformação 
operada por Vargas na dinâmica social brasileira. 

 
 

                                                 
111  Reagindo ao projeto de Código de Trabalho proposto por Maurício de Lacerda em 1917, 

Borges de Medeiros argumentaria que “limitar as horas de trabalho diário de homens e 
mulheres e vedar a labuta noturna de adultos do sexo feminino é regulamentar o exercício 
de profissões e violar o artigo 72, parágrafo 24, da Constituição Federal”. Citado em 
Werneck Vianna (1999[1976]: p. 77). 

112  Ver 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY
_ID:102571 (acessado em agosto de 2018).  

 

 
 
 
 

CA P Í T U L O  III :  A  OR D E M  S O C I AL  H O S T I L  N A   
A L V O R A D A  D O  N OV E C E N T O S 

 
Aos olhos da “boa gente”, a cultura da pobreza tem a caracterizá-la a 
estranheza e a selvageria, a vida concentrada no momento presente, a 

impossibilidade de formar projetos, a incoerência e a desordem. 
 

Daniel Roche, O Povo de Paris 
 

Do ponto de vista da sociabilidade capitalista, o V século, para a maior 
parte dos brasileiros, trouxe mais do mesmo. De um lado, o mundo agrário era 
um vasto e farto território, cuja posse, porém, fora vedada aos nacionais pobres 
depois da Lei de Terras de 1850, o que limitava suas possibilidades de inserção 
social à vinculação personalista e subordinada a um proprietário de terra, ou, 
alternativamente, à ocupação ilegal — por isso estruturalmente insegura — de 
uma gleba nas fronteiras agrícolas em expansão, mas em qualquer caso em 
condições muito precárias de existência, tanto mais quanto mais distantes dos 
centros dinâmicos da economia. De outro lado, a economia urbana gerava postos 
de trabalho em proporção muito inferior ao fluxo elevado de migrantes nacionais 
e internacionais ocorrendo num espaço muito curto de tempo, expondo a todos, 
nacionais e estrangeiros, à severidade de mercados de trabalho que ofereciam 
poucas e más ocupações. A informação disponível sugere que 40% dos 
imigrantes estrangeiros que entraram no Brasil entre 1890 e 1919 regressaram a 
seu país de origem ou partiram para outras nações (Maram, 1979: p. 48, nota 18). 
Entre 1902 e 1910 chegaram ao porto de Santos mais de 330 mil europeus, mas 
outros 313,4 mil tomaram o sentido oposto (Dean, 1971: p. 13). Esse movimento 
terá a ver com a frustração de expectativas em face dos precários mercados de 
trabalho rural e urbano1, mercados que eram altamente competitivos, a 
competição ocorrendo, mais das vezes, em detrimento do elemento nacional. Na 
verdade, por muito tempo ainda, o mercado de trabalho urbano, forma capitalista 
por excelência de distribuição de recursos e posições sociais, não funcionaria 
como elemento organizador da inscrição social de proporção expressiva dos 

                                                 
1  Ver também Fausto (1977). 
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nacionais, dentre eles a maioria dos negros e número substancial dos mulatos, é 
verdade que no Sudeste mais do que no Nordeste ou no Norte do país. E isso 
ocorria numa realidade social em que os padrões tradicionais de dominação 
típicos do mundo agrário — baseados em rígidas hierarquias, na dependência 
pessoal, na patronagem, no favor, no mandonismo enfim — já não serviam de 
lastro à sociabilidade, diluídos que estavam sendo pela urbanização acelerada e 
anônima. A vida urbana oferecia condições salariais apenas levemente superiores 
ao campo, e nos dois casos a pobreza marcava as oportunidades de vida.  

O embate que se armava, nesse ambiente hostil, pode ser resumido nos 
seguintes termos. Num polo, tínhamos elites embaladas por ideologias racistas 
de toda ordem, para quem o povo brasileiro carregava a marca da degeneração, 
da degradação, do vício, do atraso intelectual, da incivilidade, da brutalidade, da 
preguiça. Uma elite para quem o povo, por isso, era massa amorfa a ser moldada, 
civilizada, controlada e contida pela polícia, pelo trabalho árduo e redentor, e 
também por políticas de saneamento e saúde pública, que tentavam incutir um 
estilo de vida civilizado, europeu. Essa desqualificação dos nacionais era, 
obviamente, a contraface da auto-imagem da elite republicana que, se professava 
ideias liberais, positivistas, evolucionistas, científicas, ideias modernas enfim, 
não esperava das camadas populares senão que se dobrassem ao espírito de época 
e pensassem também como europeus, aderindo a uma ética do trabalho de tipo 
moderno, fundada na temperança, na retidão, na subordinação voluntária a 
hierarquias disciplinares, no diferimento da satisfação dos desejos, na poupança 
para a velhice e para os filhos.  

No outro polo, estavam os nacionais a quem se negava parte da 
modernidade emergente, obrigados a construir meios de vida que à elite pareciam 
vagabundagem, ócio, vício ou crime. Mas, como tentarei mostrar aqui, o 
ambiente na aurora do Novecentos era muito pouco propício à construção de uma 
moderna ética do trabalho2. A grande proporção de desocupados e sub-ocupados 
nas cidades, pressionando e competindo pelo escasso emprego disponível, deu 
origem a relações de trabalho predatórias, com baixos salários e altas taxas de 
rotatividade, principalmente entre os brasileiros, lotados, em sua maioria, nas 
piores ocupações, muitas vezes na fronteira da ilegalidade. Ademais, como 
convencer os nacionais de que deveriam se submeter, por exemplo, às penas (e 

                                                 
2  Sobre o problema da construção da ética do trabalho no Rio de Janeiro pós-escravista, ver 

Chalhoub (2001). 
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às longas jornadas) do trabalho industrial escasso e instável, em troca de paga 
equivalente ou menor do que a que talvez conseguissem na informalidade ou em 
atividades ilícitas, numa sociedade que aviltara o trabalho? E se isso se passava 
no Rio de Janeiro e em São Paulo, que dirá nas capitais do Nordeste, que não 
veriam jamais o esplendor industrial? A ociosidade, “parteira de todos os vícios”, 
não era escolha, mas decorrência das precárias condições materiais de existência, 
e justificou a estruturação do aparato repressivo que seria usado 
indiscrimadamente contra nacionais e estrangeiros ao longo das primeiras 
décadas do novo século3. 

Por fim, no terceiro vértice, estavam os estrangeiros a quem se transferiu a 
tarefa de construir a nova nação, porque brancos, europeus, civilizados, que 
traziam consigo, ou em seu sangue, o germe do Brasil novo. Imigrantes que aqui 
aportavam não apenas com ideias, mas com interesse na civilização, que vieram 
buscar ao deixar seus países para “fazer a América”. Queriam ascensão social 
(muitos sonhavam com a revolução), queriam ser incorporados como cidadãos 
plenos, queriam a Europa aqui, agora. Eram, portanto, elementos importantes de 
tensão sobre a ordem em transformação. É sobre a complexa interconexão entre 
esses agentes que me debruço nas próximas seções. 

Rupturas? 

A imigração em massa a partir da década de 1880, sobretudo para o Sudeste 
brasileiro; a expansão capitalista das províncias de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Rio Grande do Sul, com seus surtos de industrialização e incipiente 
proletarização da população urbana; bem como as mudanças políticas mais gerais 
a partir da proclamação da República em 1889; tudo isso impôs ritmo mais 
intenso à dinâmica social herdada da escravidão, forçando suas fronteiras e seu 
ordenamento. Mas os efeitos das mudanças foram mais evidentes no universo 
urbano, e mesmo aqui não se pode falar propriamente em rupturas, ao menos não 
naquilo que interessa a esta discussão, que são as múltiplas faces da construção 
da sociabilidade capitalista desigual. Senão vejamos. 

                                                 
3  No que se segue atenho-me principalmente às realidades de São Paulo e Rio de Janeiro, 

sem nenhuma pretensão generalizante. A literatura sobre o restante do país vem se 
avolumando nos últimos anos, revelando, a contrário, a especificidade da experiência de 
construção da sociabilidade capitalista no Sudeste. 
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Privatismo 

O capitalismo é revolucionário, já disse Marx em meados do século XIX. 
Mas ele se referia, de modo muito especial, ao capitalismo industrial, que liberta 
camponeses, artesãos, nobres, clérigos, trabalhadores das guildas, todas as 
classes feudais, enfim, das amarras da tradição e das hierarquias nobiliárquicas e 
religiosas, liquefeitas pela impessoalidade do mercado, que a todos individualiza 
e a todos iguala, fazendo do movimento fantasmagórico da mercadoria o 
elemento de sustentação da sociabilidade. O momento (em sentido hegeliano) 
revolucionário é o industrialismo, que muda a qualidade do mercado ao dar 
autonomia e voracidade à mercadoria e, com ela, ao capital. Mas o mercado, sem 
a indústria, pode muito bem conviver com a tradição. O capitalismo comercial 
mostrou-o à farta, e por muitos séculos gerou rentistas, mercadores, financistas, 
banqueiros, reis, rainhas e toda sorte de parasitas do excedente produzido no 
mundo agrário das metrópoles europeias e, principalmente, de suas colônias nas 
índias orientais, na África e no Novo Mundo desde pelo menos o século XV, sem 
que isso produzisse pressão relevante sobre os padrões tradicionais de dominação 
do mundo feudal4.  

Ora, a América Portuguesa resultou, justamente, da expansão do capital 
mercantil, já nascendo, por isso mesmo, capitalista, mas produzindo desde o 
berço excedentes para sustentar o parasitismo da aristocracia e da família real 
lusitanas. Foi o que sugeriram, de forma bastante convincente, Fragoso e 
Florentino (2001), sustentando ainda que a expansão marítima portuguesa 
respondeu ao desiderato de manutenção dos privilégios da aristocracia 
parasitária, dependente dos favores da Coroa, muito mais do que a impulso 
modernizante ou a mentalidade capitalista, ainda que mercantil. A hegemonia do 
capital mercantil, na verdade, não entrava em contradição, por exemplo, com  

“o funcionamento de uma economia agrária de base escravista. Em primeiro 
lugar, porque a própria existência de uma esfera mercantil hegemônica acabava 
por reforçar o caráter não capitalista do processo produtivo. (...) [Em segundo 
lugar], grandes frações mercantis, ao constituírem grupos rentistas urbanos, 
convertiam-se em parcelas do topo da hierarquia. Reforçava-se, desse modo, a 
natureza excludente da sociedade, dado que cristalizavam grupos à margem do 
mundo do trabalho” (idem: p. 234)5. 

                                                 
4  Ver, dentre outros, Bendix (1978) e Tilly (1996). 
5  Ver ainda Fragoso (2013). 
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O fim da escravidão mudou muito pouco este quadro. É certo que a ordem 
pós-escravista abriu espaço à inserção produtiva de ex escravos e seus filhos. 
Pesquisas recentes vêm mostrando que até mesmo a ascensão social era possível, 
com filhos de ex escravos adquirindo terras e plantando café no interior do estado 
do Rio de Janeiro, por exemplo (Rios e Matos, 2007; Xavier e Osorio, 2018). 
Mas esse destino (ascensão social por meio de inserção ocupacional no campo) 
parece ter sido amplamente minoritário. Na Bahia ou em Pernambuco, em São 
Paulo e mesmo no Rio de Janeiro, os que permaneceram no campo fizeram-no 
em condições muito precárias de vida6. Isso porque, por muito tempo, o Brasil 
permaneceu uma economia agroexportadora, produzindo e reproduzindo parcela 
significativa da elite com interesses descolados da dinâmica social mais geral, 
porque voltada para o mercado externo. No domínio, ademais, do poder de 
Estado ao longo de toda a Primeira República, juntamente com a burguesia 
agrária produtora e muitas vezes confundindo-se com ela7, essa burguesia rentista 
não viu maiores necessidades de revolucionar o processo produtivo no campo, 
revolução que constituísse, por exemplo, uma classe assalariada de trabalhadores 
rurais que servisse de germe a mercados internos para seus produtos. Os produtos 
que esta burguesia produzia e comerciava não tinham os brasileiros como 
destino. Ainda em 1907, 68% da produção agrícola brasileira destinaram-se ao 
mercado externo8. Como, naquele ano, o café representou 52,7% do valor das 
exportações (cf. IBGE, 1941: p. 90, tab. 6.a.), então essa cultura respondeu, 
sozinha, por pelo menos 36% do valor da produção agrícola total9. Como, 
ademais, os 8 principais produtos da pauta de exportação brasileira naquele ano 
responderam por quase 95% do valor total exportado10, então 8 culturas eram 
responsáveis por pelo menos 65% do valor da produção agrícola total. Não por 
acaso, em 1901 os gêneros alimentícios representaram 43% da pauta de 

                                                 
6  Ver ainda Fraga Filho (2006: esp. cap. 7); Mahony (1998); Eisenberg (1979: pp. 180-214); 

Martins (1979). 
7  Excelente estudo sobre a composição da burguesia paulista no início do Novecentos é 

Dean (1971), que mostra como os interesses dos vários estratos burgueses se entrelaçavam 
através dos casamentos e da vida social intensa da cidade em expansão. 

8  Cf. Villela e Suzigan (2001[1973]: p. 61). 
9  Digo “pelo menos” porque parte da produção cafeeira destinava-se ao mercado interno, 

embora não existam dados sobre essa proporção. 
10  Os produtos foram café, borracha, couros e peles, cacau, algodão em pluma, erva mate, 

fumo e açúcar, nesta ordem de importância. 
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importações do país (cf. IBGE, 1941: p. 70, tab. 2.b.), no espantoso valor de 
192.5 mil contos de réis11, numa indicação precisa da vocação exportadora da 
produção agrícola doméstica, incapaz de suprir a população local com os víveres 
de que esta necessitava. Fosse nacional ou imigrante, a população interessava 
enquanto produtora ao menor custo possível, não como consumidora do que ela 
mesma produzia. 

E de fato, tal como no passado escravista, o capitalismo emergente 
brasileiro, com motor rural e sede urbana, mas que só se tornaria de base 
industrial a partir dos anos 194012, conviveu perfeitamente bem com um 
ordenamento social agrário marcado por relações não capitalistas de produção e, 
sobretudo, com uma estrutura fundiária altamente concentrada. Em 1920, as 
propriedades de 1000 hectares ou mais eram 4% do total, mas cobriam 63% da 
área agrícola do país. Na outra ponta, propriedade de 100 hectares ou menos eram 
72% do total, ocupando meros 9% da área (Carvalho, 2001: p. 68). Vinte anos 
depois a realidade permanecia a mesma. Tomando-se o censo agrícola de 1940, 
1,46% das propriedades cobriam 48% da área agrícola total recenseada. 
Enquanto isso, propriedades de até 50 hectares eram 75% do total, mas cobriam 
apenas 11% da área recenseada (Leal, 1976[1949]: p. 29). Naquele mesmo ano, 
apenas 33% dos ocupados no campo eram assalariados, enquanto 63% eram 
autônomos ou membros de família trabalhando sem remuneração (idem: p. 31). 
Vale marcar, autônomos que trabalhavam sobretudo para seu próprio sustento, já 
que “pouca diferença existe entre a miséria do proletário rural e a do parceiro e 
do pequeno proprietário” (idem: p. 35), ambos denotados por aquela categoria 
censitária. Os empregadores não passavam de 2,67% do total de 28 milhões de 
ocupados no campo, dos quais apenas 63% (ou 1,7% do total de ocupados) eram 
“capazes de produzir compensadoramente”, segundo estimou Victor Nunes Leal 
(p. 30). Não custa lembrar, estamos falando de 1940, ou 52 anos depois da 
abolição da escravatura que, obviamente, não representou a transição para o 
trabalho assalariado capitalista senão em sentido muito restrito. Representou, 
para a massa de trabalhadores rurais (brancos e não-brancos igualmente), a 
subordinação a mecanismos de dominação muito resistentes à mudança, e cujas 

                                                 
11  Esse valor equivaleu a 63,2% da receita da União no mesmo ano (304.5 mil contos de 

réis). 
12  Como sugere Cardoso de Mello (1980). 
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bases só seriam abaladas a partir da Revolução de 30, e mais propriamente depois 
de 1937. 

Refiro-me, obviamente, ao mandonismo local e ao coronelismo como 
modo de ordenamento da reprodução social no Brasil extra-urbano13. Nestor 
Duarte já chamara a atenção para esse tema como um problema, por ele 
denominado “privatismo municipalista”, de origem portuguesa e transposto ao 
Brasil colonial, mas que teria sobrevivido nas relações sociais posteriores. 
Escreve ele, já em 1939: 

“Este Brasil rural, quando não é o Brasil senhorial, é a massa populacional 
mais amorfa e dissociada que é possível observar-se, sem outra ideia de 
conjunção que não (...) a da unidade econômica e moral daquela ordem privada 
(...). Forçada a exercer um poder ou a estruturar um Estado, ela transforma e 
tem essa ordem privada não só como uma ordem de base social, mas também 
como a única ordem de base de sua vida política. (...) Ao exercer o papel de 
classe política, deformando, conforme lhe é próprio, o fenômeno político, o 
senhor de engenho, o fazendeiro, o barão do Império, o coronel da República, 
ao substituir o Estado nesse país rural e agrícola, impediu até agora a 
aproximação do mesmo dessa população” (Duarte, 1966 [1939]: p. 105-6).  

Para esse autor, a ordem senhorial era “a construção mais fixa e inabalável 
do Brasil, a que contou tempo ininterrupto, viveu séculos. (...) O tempo lhe deu 
profundidade e uma história, o que vale dizer que lhe permitiu fazer um estilo e 
uma cultura!” (idem: p. 109), sendo o privatismo e a ausência do Estado (como 
ordem pública, acrescento eu) seu elemento mais duradouro. Esse arranjo estava 
mais profundamente sedimentado naquelas regiões que mais cedo tiveram de 
substituir a mão de obra escrava por homens livres ou libertos, isto é, ali onde o 
colonato, a parceria e outras formas de trabalho subordinado asseguraram a 
exploração da terra, fosse em meio à crise da escravidão no pós-1850, ou mesmo 
antes, nas regiões produtoras extrínsecas ao segmento exportador. Mas não lhes 
era exclusivo, estando presente também na moderna lavoura cafeeira paulista: 

                                                 
13  Ver os estudos clássicos, e com visões divergentes, de Leal (1948) e Queiroz (1976), esta 

não vendo no coronelismo um “sistema”, como o via Leal, mas uma ordem de grande 
fluidez ancorada na parentela. O tema continua atraindo a atenção dos historiadores, e 
outras pesquisas tendem a corroborar a visão sistêmica desse arranjo de poder. Ver Felix 
(1987) e Fortunato (2000). O argumento de que o coronelismo entrou em crise em 1930 e 
foi ferido de morte em 1937, quando se aprofunda a centralização do poder político na 
figura do Vargas ditador, está em Carvalho (1995). Retornarei ao tema outras vezes neste 
capítulo. 
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“A fazenda é um pequeno mundo no qual o fazendeiro se sente o único patrão. 
A ele cabe defender os direitos de cada um, dirimir as controvérsias de menor 
importância entre os colonos, devido à distância dos centros maiores. É, em 
suma, um pequeno juiz e ao mesmo tempo um justiceiro”14. 

 O coronelismo, ou a ordem senhorial, conjugava privatismo, personalismo 
e clientelismo para subordinar de forma autoritária as massas trabalhadoras 
rurais, cujas marcas da sociabilidade ainda eram a escassez de recursos, a 
pobreza, a economia dos mínimos vitais, aspectos que as tornavam fortemente 
dependentes dos potentados locais.  

A imigração e o capitalismo industrial emergente não tiveram impacto 
relevante sobre esse arranjo societário global. Bem ao contrário. Por muito tempo 
ainda os imigrantes que se destinaram ao campo, principalmente nas lavouras de 
café, foram incorporados nessa mesma chave privatista e autoritária, além de 
violenta. É assim que Adolfo Rossi, enviado pelo governo italiano para avaliar 
as condições dos imigrantes daquele país em São Paulo em 1902, apresenta um 
relatório notável sobre as queixas dos colonos das fazendas locais. Alguns nunca 
tinham sido pagos (as dívidas dos senhores podendo chegar a 10 contos de réis, 
e para diárias que variavam de 2.000 a 2.500 réis, essa dívida podia significar 15 
anos de trabalho de alguns colonos), outros tinham sua produção roubada, se 
reclamavam eram multados à discrição do patrão, ameaçados de morte, 
espancados, chicoteados, expulsos e, não raro, mortos. O Estado não tinha 
jurisdição sobre boa parte das fazendas, guardadas por capangas dos senhores, e 
em outros casos era aliado dos atos senhoriais violentos contra os colonos, quase 
sempre em razão do não pagamento pelo trabalho nas lavouras de café ou cana15. 
Numa passagem reveladora dentre outras, o emissário italiano registra o seguinte 
sobre a acolhida senhorial a dois colonos (cujas reivindicações não são transcritas 
no documento): 

“Ao entrarem na sala, os colonos encontraram o patrão sentado a uma mesa 
onde havia um revólver; o filho do patrão, logo que entraram os dois colonos, 
colocaram-se (sic) na porta, tendo na mão um compasso pontudo; o 
administrador se sentou à mesa fingindo brincar com uma faca. O patrão disse 

                                                 
14  Excerto de relatório de Mario Zanotti Bianco, vice-cônsul italiano em Ribeirão Preto, 

sobre as condições de vida dos imigrantes italianos da região, transcrito em Pinheiro e 
Hall (1981: 101-105). Outro documento importante sobre as condições de inclusão 
privatista de colonos do café em 1891 encontra-se às pp. 16-19. 

15  Ver Pinheiro e Hall (1981: pp. 32-39). 
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[ao colono] Testa que se aceitava [seus termos], muito bem; caso contrário, 
mandaria chamar os soldados e daria ordens para lhe bater a sangue” (cit. em 
Pinheiro e Hall, 1981: pp. 38). 

Independentemente do que demandavam os colonos, temos aí a ordem 
senhorial privatista em seu esplendor: pai, filho e capangas coagindo seus 
trabalhadores com armas de diversos tipos, e ameaçando com recurso ao poder 
público caso estes não aceitassem seus termos. Mas o “poder público”, aqui, na 
figura dos “soldados”, não tem outro estatuto senão o de agente a serviço do 
senhor, “batendo os trabalhadores a sangue” no estrito interesse senhorial 
privado. Interessante notar que emissários do governo italiano encontrariam 
condições semelhantes de trabalho no campo até fins dos anos 191016. 

Analisando dados do censo de 1920, José Murilo de Carvalho calculou em 
180 mil o número de “coronéis”, ou de indivíduos que de fato mandavam na 
política municipal e, por extensão, nacional brasileira. Sob seu manto protetor 
encontravam-se pelo menos 84% da população, composta por aqueles que 
moravam em municípios de 20 mil habitantes ou menos17. Vasto território, 
ausência do Estado como ordem pública, população miserável e dispersa sob o 
jugo de alguns poucos mandarins locais, configuraram a sociabilidade capitalista 
no campo. O tema é recorrente na literatura, e voltarei a ele. 

Imigração 

A imigração e a urbanização acelerada do início do Novecentos mudaram 
muito pouco esse quadro, como já se disse. A mudança ocorreu sobretudo nas 
cidades do Sudeste e do Sul do Brasil, o que se deu, mais das vezes, em 
detrimento dos trabalhadores nacionais, que não foram nem seus destinatários 
nem seus agentes centrais. Assim, em 1900, os estrangeiros (principalmente 
italianos, portugueses e espanhóis) eram 16% da população do Sudeste, e apenas 
1% do restante do país. São Paulo concentrava 45% dos quase 1.1 milhão de 
estrangeiros, o Distrito Federal (cidade do Rio de Janeiro), 18% e o Rio Grande 
do sul, perto de 13% (Hasenbalg 2005 [1979]: p. 168). O censo de 1893 na cidade 
de São Paulo encontrou 79% de estrangeiros entre os operários, 86% entre os 
artesãos. Uma pesquisa em 33 fábricas têxteis no estado como um todo encontrou 

                                                 
16  Cf. relatório de Mario Zanotti Bianco cit. na nota 14 deste capítulo. 
17  Ver Carvalho (2001: pp. 66 e ss.). 
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80% de nascidos fora do Brasil, e estimativas para 1913 na capital apontavam 
que 80% dos trabalhadores da construção civil eram italianos (Andrews, 1988: 
pp. 503-4). A proporção de estrangeiros na força de trabalho era, ainda em 1920, 
1,9 vezes maior do que sua participação na população total no caso de ocupados 
no comércio e nos transportes, e 1,5 vezes no caso da indústria (ibid.).  

Desse ponto de vista, a imigração estrangeira de fato produziu o que os 
capitalistas paulistas preconizavam ainda no século XIX: a europeização da força 
de trabalho. Mas é bom que se diga, de certa força de trabalho, aquela que ocupou 
as posições sociais emergentes do capitalismo urbano, e também as posições com 
melhores perspectivas de ascensão social no campo. Neste último caso, Dean 
(1977: 165-68) mostra que a produtividade da força de trabalho brasileira era 
igual ou superior à da italiana em Rio Claro. E conclui que “a relativa 
prosperidade dos imigrantes deveu-se em parte à discriminação contra os 
brasileiros, especialmente os negros. Se eles tivessem sido pagos à base da 
produtividade, equânimemente [sic], sem distinção de cor, os italianos talvez nem 
tivessem vindo. A discriminação foi um pressuposto da imigração maciça” (grifo 
meu).  

Na mesma ordem de evidências, Paula Beigelman (1977: pp. 99-115) 
mostra que, aos nacionais incorporados na grande lavoura de café (e os houve 
aos milhares), eram destinadas as atividades mais pesadas, perigosas e de menor 
remuneração (como a derrubada das matas). Ademais, os nacionais, livres ou 
libertos, trabalharam nas zonas de antiga colonização (no Vale do Paraíba), 
enquanto as zonas mais produtivas foram destinadas aos imigrantes18. 

Em consequência, até pelo menos a década de 1920, “fechou-se um espaço 
socioeconômico que, de outra maneira, teria estado disponível para os não-
brancos e o resto da força de trabalho nacional concentrados fora e dentro do 
Sudeste” (Hasenbalg, 2005 [1979]: p. 172). A propósito, Andrews (1991: p. 91) 
afirmaria, de forma contundente: 

“The exclusion of black workers from the first stage of paulista 
industrialization therefore seems to have had less to do with alleged black 
incapacity than with state policy which worked to flood the labor market with 
European workers, thus weakening the bargaining position of black and white 

                                                 
18  Ver também Holloway (1972).  
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workers alike, and enabling employers to indulge their preference for the 
latter”19. 

Ou seja, a imigração resultou, em termos práticos, na negação da 
modernidade em gestação a parte expressiva dos brasileiros, cujas trajetórias 
estavam marcadas, de um modo ou de outro, pelo passado escravista. O excesso 
de oferta de força de trabalho (no campo e na cidade) habilitava os empregadores 
a “exercer suas preferências” pelo trabalhador europeu, que ademais era branco, 
europeu, civilizado. 

Cabe lembrar, com Hasenbalg (1992), que, no caso da imigração urbana, 
São Paulo foi, uma vez mais, a exceção. No Rio de Janeiro, negros e mulatos 
foram incorporados à indústria em proporções bem maiores, compondo, já em 
1893, 30% da força de trabalho industrial. Ainda assim, e segundo Merrick e 
Graham (1981: p. 105), sua participação na população ocupada total era de 
33,1%, o que quer dizer que negros e mulatos estavam sub-representados no 
emprego industrial. Ainda assim sua participação era expressiva, mesmo tendo a 
cidade passado por intenso crescimento demográfico nos anos anteriores, 
decorrente de migrações internas e estrangeiras. Isto é, se o estado de São Paulo 
recebeu quase 800 mil imigrantes estrangeiros entre 1890 e 1899 (Kowarick, 
1987: p. 96), a cidade do Rio dobrara de tamanho entre 1872 e 1890 (atingindo 
522 mil habitantes). Apenas em 1891 entraram na cidade 166 mil imigrantes, dos 
quais 57% (ou 95 mil pessoas) permaneceram, os demais seguindo para outros 
estados (Carvalho, 1987: 16-7). Com isso, 40% do emprego industrial eram 
ocupados por imigrantes estrangeiros em 1893 (Merrick e Graham, 1981: p. 105). 
No comércio e nos transportes as proporções eram, respectivamente, 51% e 54%. 
Se esses valores são menores do que os observados em São Paulo, por outro lado 
a participação de estrangeiros na população ocupada total era de 36%, havendo, 
portanto, apreciável sobre-representação dos estrangeiros nas melhores 
ocupações (ibid.). Não deixa de surpreender, pois, que, diferentemente de São 
Paulo, a população nativa não-branca tivesse acesso a postos de trabalho nos 
setores mais dinâmicos da estrutura econômica carioca, como o industrial, numa 
sociedade que aprendera a desqualificar o elemento nacional. 

                                                 
19  Algo semelhante ocorreu nos Estados Unidos, quando as migrações trouxeram ao país 

irlandeses, italianos e outras levas de europeus, deslocando os negros do trabalho no 
comércio ou na indústria, e empurrando as mulheres negras para o trabalho doméstico. 
Ver Katzman (1981). 
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O problema é que, mesmo na capital do país, berço da industrialização no 
Oitocentos, aqueles postos eram escassos, e a explosão demográfica cobrou seu 
preço à população local. Como apontou José Murilo de Carvalho, alterações 
quantitativas  

“são inescapáveis (...). A abolição lançou o restante da mão de obra escrava no 
mercado de trabalho livre e engrossou o contingente de subempregados e 
desempregados. Além disso, provocou um êxodo para a cidade proveniente da 
região cafeeira do estado do Rio e um aumento na imigração estrangeira, 
especialmente de portugueses (...). Domésticos, jornaleiros, trabalhadores em 
ocupações mal definidas chegavam a mais de 100 mil pessoas em 1890 e mais 
de 200 mil em 1906, e viviam nas tênues fronteiras entre a legalidade e a 
ilegalidade (...)” (Carvalho, 1987: pp. 16-17). 

E é bom marcar que, se havia 30% de negros e mulatos na indústria carioca, 
isso representava apenas 17% da população economicamente ativa não-branca 
(Hasenbalg, 1992: p. 107). Por outras palavras, ainda que a indústria nascente no 
Distrito Federal não estivesse fechada aos nacionais, como a paulista estava, os 
postos de trabalho que gerava eram amplamente insuficientes para, ao mesmo 
tempo, acolhê-los e à massa de imigrantes que abarrotou a cidade na última 
quadra do século XIX. A grande maioria dos não-brancos permaneceu, ainda por 
muito tempo, em ocupações precárias ou sem ocupação 

“Eram ladrões, prostitutas, malandros, desertores do Exército, da Marinha e 
dos navios estrangeiros, ciganos, ambulantes, trapeiros, criados, serventes de 
repartições públicas, ratoeiros, recebedores de bondes, engraxates, carroceiros, 
floristas, bicheiros, jogadores, receptadores, pivetes (a palavra já existia). E, é 
claro, a figura tipicamente carioca do capoeira (...) cujo número foi calculado 
em torno de 20 mil às vésperas da República” (Carvalho, 1987: p. 18). 

A descrição de José Murilo de Carvalho, ao misturar ocupações lícitas e 
ilícitas como se alternativas intercambiáveis talvez seja exagerada, e parece 
refletir a visão da elite da época, temerosa e preconceituosa. O censo de 1890 
encontrou praticamente metade dos não- brancos trabalhando nos serviços 
domésticos (Hasenbalg, 2005 [1979]: p. 170). Portanto, sob as vistas de um 
patrão (ou patroa) bastante próximo. Além destes, 16% não tinham profissão 
declarada (Hasenbalg, 2005 [1979]: p. 170). Vale marcar que, mesmo entre os 
brancos nativos o emprego doméstico era majoritário, ocupando 28% da 
população em idade ativa, ocupações não declaradas perfazendo 17% do total 
(Merrick e Graham, 1981: p. 105). E não foi diferente no resto do país, ainda que 
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a imigração não tenha sido tão intensa nas outras regiões. Por exemplo, em 1906 
a taxa de participação dos brasileiros naturais (isto é, homens em idade ativa que 
estavam ocupados) foi estimada por Merrick e Graham (1981: p. 135) em 60%, 
contra 73% entre os homens estrangeiros. Incluindo-se o emprego doméstico 
masculino esses valores subiam a 64% e 87% respectivamente20. Ora, 64% de 
taxa de participação, numa população masculina em idade ativa que contava 
menos de 5% de pessoas acima de 60 anos, permite supor que, no Brasil como 
um todo, entre 30% e 40% dos homens nativos não tinham ocupação definida, 
ou qualquer ocupação. Esse fenômeno foi seguramente mais intenso nos centros 
urbanos, em especial os do Sudeste e do Sul, que atraíram as massas de imigrantes 
estrangeiros. A urbanização, nesse sentido, trouxe insegurança sócio-econômica, 
miséria e desfiliação para parcela expressiva dos nacionais21. 

As coisas não estavam melhores para os ocupados, brasileiros ou não. Para 
que se tenha uma ideia dos montantes envolvidos na submissão ao moinho 
satânico que era o capitalismo moderno brasileiro em gestação, em 1912 o já 
mencionado censo em 33 fábricas têxteis paulistas encontrou salários médios por 
ocupação (80% das quais empregando estrangeiros) variando de 3,6 e 6,3 mil réis 
por dia entre os homens. Entre as mulheres (mais de 60% dos ocupados) a média 
variou de 1,7 a 4,0 mil réis. Entre as crianças (menores de 12 anos, 
correspondendo a 3,6% do total de operários e operárias), de 1,1 a 2,1 mil réis. 
Outras profissões urbanas não ficavam atrás: um servente de pedreiro percebia, 
no mesmo período, entre 3 e 4 mil réis por dia no estado de São Paulo (Fernandes, 
1974: pp. 227-8). Operários em estradas de ferro também. Um ferreiro 
qualificado podia auferir entre 6 e 10 mil réis ao dia, e um tipógrafo, até 12 mil, 
mas esses soldos eram exceção entre os trabalhadores, mesmo se qualificados. 
Fora estes, os demais percebiam salários muito baixos. Para se ter uma ideia do 
que significavam esses soldos jornaleiros urbanos, duas comparações bastarão.  

1. Em cidades como Amparo, Campinas, Lençóis, Jaú e Bauru, os 
trabalhadores rurais ganhavam entre 2 e 4 mil réis por dia (ibidem: p. 229), e em 
geral tinham acesso a moradia gratuita. Aliás, 4 mil réis era o soldo de um 
sargento da polícia civil estadual em 1912, um cabo recebendo, por lei, 3,6 mil 

                                                 
20  O problema de se incluir a ocupação doméstica é que o censo de 1906 (assim como os 

anteriores, de 1872 e 1890) não distingue ‘emprego doméstico’ e ‘donas de casa’, tornando 
o dado confiável apenas no caso dos homens. 

21  Para o conceito de desfiliação, ver Castel (1998: passim). 
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réis, menos, portanto, que o funcionalismo público não qualificado (serventes, 
porteiros, contínuos...), que ganhava, por lei, entre 5 e 6,7 mil réis por dia 
(ibidem: p. 233). Salários urbanos e rurais, pois, compartilhavam característica 
semelhante: eram todos irrisórios vis-à-vis o custo de vida. 

2. Assim, no mesmo ano de 1912, no Rio de Janeiro, o gasto mensal apenas 
com alimentação por uma família de classe média com 7 membros era de 43 mil 
réis por pessoa22, ou o equivalente à metade do salário mensal de um operário 
não qualificado. O aluguel de um cômodo com tamanho variando entre 6 e 9 
metros quadrados valia, no mesmo ano, 40 ou 50 mil réis por mês no interior do 
Brasil, e em São Paulo um cômodo das mesmas dimensões em um cortiço do 
Brás chegava a 70 mil réis23, e a 100 mil no centro do Rio de Janeiro. Ou seja, 
um operário têxtil paulista precisava trabalhar pelo menos 15 dias, de dez a treze 
horas por dia, apenas para pagar o aluguel de um cubículo de alguns metros 
quadrados24. Se fosse mulher, maioria na força de trabalho industrial, seu soldo 
mensal, em muitos casos, não seria suficiente para isso. E isso num momento em 
que os industriais paulistas reclamavam da carência de braços para uma indústria 
têxtil em franca expansão25, o que fazia esperar maior poder de barganha do 
operariado desse setor industrial.  

Ora, como uma realidade de escassez de força de trabalho pôde redundar 
em salários permanentemente baixos?26 A resposta não estará na “mentalidade de 
mobilidade social”27 dos estrangeiros, que não veriam outra saída senão 
submeter-se, forçando também seus filhos e esposas ao suplício árduo e penoso 

                                                 
22  Calculado com base nos valores encontráveis em IBGE (1941: p. 94). 
23  Documentos 63, 65 e 66 em Pinheiro e Hall (1981: pp. 61, 88-89, 93 e 98). 
24  A mesma família de classe média citada antes gastava em torno de 200 mil réis com 

aluguel no Distrito Federal em 1913, ou 28% de seu orçamento. Calculado a partir de 
dados em IBGE (1941: p 44). 

25  A carência de braços entre os anos 1907 e 1913 em São Paulo é reconhecida até mesmo 
pela liderança operária. “Mas hoje a indústria têxtil atravessa um período de grande 
prosperidade e a mão-de-obra ao mesmo tempo escasseia. É portanto ótima a ocasião para 
(...) melhorar as condições da classe”. Artigo do jornal socialista Avanti de 1907, 
reproduzido em Pinheiro e Hall (1981: p. 49). Mas “A demanda de braços, entretanto, não 
redundava numa melhoria de remuneração” (Beiguelman, 1977: p. 182). 

26  Fernandes (1974: 230-31) mostra que os salários continuavam em patamar semelhante 
ainda em 1919. 

27  A expressão está em Cardoso (1969), reproduzindo interpretação de Touraine (1961) sobre 
os limites da consciência operária no país. 
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das longas jornadas de trabalho em nome de uma vida melhor no futuro28. O mais 
provável é que os empresários (e o Estado) mantivessem os salários pressionados 
com recurso a dois expedientes típicos da sociabilidade capitalista emergente: de 
um lado, a repressão violenta às demandas operárias, sempre com apoio estatal e 
usada com maior vigor nos momentos (raros, é bom marcar) de escassez de 
braços (tema ao qual voltarei); de outro lado, lançando mão do expressivo 
excedente de mão de obra que a imigração estrangeira e, depois, interna, trouxe 
aos centros urbanos, que reduzia de forma importante o poder de barganha do 
trabalhador individual e de suas precárias organizações em formação. 

E de fato, passado o período de maior escassez de braços para a indústria 
têxtil, a renda do trabalho foi perdendo valor vis-à-vis o custo de vida. Em 1917, 
quando da greve geral que parou São Paulo por vários dias, os salários médios 
daquela indústria tinham valor nominal muito próximo aos de 1912-13, contra 
aumento de 69% no custo de vida29. No Rio de Janeiro, Distrito Federal da 
República, ganhava-se um pouco melhor do que em São Paulo, mas ainda assim 
os montantes eram baixos segundo os mesmos parâmetros de comparação. Em 
1919, por exemplo, o salário médio dos homens adultos na indústria têxtil carioca 
era de 6,7 mil réis (contra 5,7 mil réis em São Paulo no mesmo ano). Na indústria 
de alimentação, 5,8 mil réis (5,1 mil réis no Brasil como um todo). No caso das 
mulheres brasileiras adultas, a paga diária nunca chegava a 4 mil réis nas 
indústrias mais importantes (Fausto, 1977: p. 113), valor semelhante aos de 1912 
para os homens. Parece claro que esses valores estavam muito longe de repor o 
aumento de quase 270% no custo de vida ocorrido em 7 anos30. Os homens, 

                                                 
28  “Se os socialistas, os anarquistas, os homens de coração quiserem seriamente limitar o 

horrível estrago que se faz às crianças [no trabalho industrial], devem dirigir seus ataques 
não só contra os industriais, mas, também, contra os pais que se mostram mais ávidos e 
mais escravagistas que os próprios industriais”. Artigo do jornal socialista Avanti de 1907, 
reproduzido em Pinheiro e Hall (1981: p. 47). 

29  Boa e sintética análise da greve de 1917 ainda é Fausto (1977: pp. 192-200). Estudos mais 
detalhados são Lopreato (1996) e Batalha (2000). Para o aumento do custo de vida no país 
entre 1889 e 1945, ver Villela e Suzigan (2001[1973]: p. 433). 

30  Cálculos de Warren Dean (1971: p. 163) mostram que uma família carioca de sete pessoas 
gastava com alimentação, em 1919, quatro vezes o que recebia um trabalhador médio 
paulista. Dados mais abundantes para o consumo de uma família de classe média no Rio 
de Janeiro podem ser encontrados em Damazio (1996: pp. 45 e ss.) e também em IBGE 
(1941: pp. 92-95). Ver, ainda, Simão (1966: p. 68), que mostra que os salários no Brasil 
como um todo perderam para o custo de vida em praticamente todos os anos no período 
1915-1930. Exceções foram 1920, 1925 e os três últimos anos da série. 
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imigrantes ou brasileiros, foram incorporados ao mercado de trabalho urbano em 
condições extremamente precárias, a renda individual não sendo suficiente para 
sustentar suas famílias, com o que se viam obrigados a vincular suas mulheres e 
seus filhos às longas jornadas de trabalho numa sociedade urbana que oferecia 
muito poucas oportunidades de emprego. 

A ordem social hostil 

A precariedade das condições de vida das classes que viviam do trabalho 
nos centros urbanos brasileiros chamou a atenção de muitos contemporâneos, 
nacionais ou estrangeiros. Salários de fome e empregos instáveis faziam com que 
a vida transcorresse num fio tênue, e era perdida com facilidade. Em 1900 a 
mortalidade infantil (crianças de 0 a 1 ano) no Sudeste do país, região mais 
urbanizada, provavelmente superava a assustadora cifra de 215 crianças por mil, 
e em 1930 ainda era de 153 óbitos por mil31. Na cidade de São Paulo a taxa era 
de 176,3 por mil em 192032. Em termos comparativos, em 1900 a probabilidade 
de morrer antes de se completar cinco anos de vida era de 23,2% nos Estados 
Unidos, 35,8% na Argentina e de 40,5% no Uruguai, contra 41,7% no Brasil. Em 
1915 a taxa uruguaia já havia caído para 27,8%, a Argentina para 20,5% e a norte-
americana para 17,1%, enquanto a brasileira se mantinha em 40,5%, só 
começando a cair de forma consistente depois de 193033. A esperança de vida ao 
nascer das mulheres no país como um todo era de 34,1 anos em 1910, e de 36,5 
anos em 1930. Para os homens as taxas eram de 33,6 e 35,7 anos, 
respectivamente34. No Rio de Janeiro, 41% das 76 mil mortes ocorridas entre 
1886 e 1890 resultaram de doenças transmissíveis, com destaque para a 
tuberculose, a malária e a febre amarela, e 94% das mortes por causas externas 

                                                 
31  Essa taxa resulta da estrapolação, para trás, da evolução da mortalidade infantil entre 1930 

e 1945, cuja queda média foi de 5,49 % por quinquênio, segundo IBGE (1999). Apliquei 
essa média aos quinquênios anteriores a 1930, chegando ao valor indicado, que deve estar 
subestimado, tendo em vista a melhoria crescente (se bem que lenta) das condições de vida 
no país a partir dos anos 1930. 

32  A Fundação SEADE, de São Paulo, organizou e publicou na internet estatísticas históricas 
por municípios daquele estado, e elas podem ser capturadas em 
http://www.seade.gov.br/produtos/500anos  (acessado em agosto de 2018). 

33  Ver Roser (2018). A fonte oferece estatísticas para a maioria dos países do mundo desde 
o século XIX. 

34  Dados em https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv47603_cap5_pt1.pdf, p. 
116 (acessado em agosto de 2018). 
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em 1910 decorreram de moléstias de todo tipo (Damásio 1996: pp. 75 e 87). Essas 
cifras refletem as condições de vulnerabilidade a que estavam submetidas as 
classes subalternas, maiores nos grandes centros urbanos, onde as condições de 
habitação eram muito precárias e o acesso a serviços sanitários básicos 
virtualmente inexistente. A miséria irmanava a grande maioria das pessoas, e 
apartava seus estilos de vida e o das classes superiores de maneira duradoura, em 
múltiplas dimensões. 

O povo, esse degenerado 

As mudanças em curso no modo de estruturação das relações sociais 
tiveram impacto muito lento na percepção das elites (ou ao menos de parte 
importante delas), sobre o povo brasileiro, em geral considerado culpado por sua 
própria miséria. Em primeiro lugar, e este é um aspecto quase sempre 
negligenciado na literatura, o incremento no ritmo da urbanização trouxe consigo 
a crescente despersonalização das relações face a face nas grandes cidades, o Rio 
de Janeiro em primeiro lugar, mas em seguida São Paulo e outros centros urbanos 
importantes, que observaram sua população se multiplicar a intervalos curtos de 
tempo. É verdade que, no caso do Rio, do ponto de vista das classes dominantes, 
as ruas nunca foram lugar de sociabilidade. Eram, antes, o lugar da desordem, do 
trânsito de escravos de ganho, capoeiras, vadios, prostitutas, mendigos, gatunos; 
o lugar das epidemias, do esgoto a céu aberto, do odor pestilento; a antítese da 
civilização representada pelo Estado35. Era o lugar do povo, enfim, que se 
avolumou à medida que a cidade crescia. Mas de um povo que, antes, tinha rosto, 
mesmo se, do ponto de vista dos dominantes, degenerado. Artesãos, empregados 
domésticos, pajens, funcionários públicos, moleques de rua, até mesmo os 
capoeiras, eram em geral conhecidos pelo nome36. Ora, o temor de Siqueira 

                                                 
35  Sobre a rua como mundo da desordem no Império, ver Mattos (1987). São Paulo, desse 

ponto de vista, era uma cidade mais segregada, com os bairros operários distando das 
zonas de sociabilidade burguesa. Ver Fausto (1977) e Pinheiro e Hall (1981). Volto ao 
tema em seguida. 

36  Ver Carvalho (1987). O cronista Fernando Bastos Ribeiro narra a campanha do chefe de 
polícia Sampaio Ferraz contra os capoeiras na alvorada da República. O policial teria 
mandado “fazer cuidadoso levantamento de todos os ‘capoeiras’ da cidade, seus 
endereços, seus pontos costumeiros e seus apelidos, sem fazer diferença entre classes 
sociais”. (Ribeiro, 1958: p. 30). Dentre eles havia vários “moços bonitos” e “de boa 
família”, e a perseguição teria gerado “verdadeiro pânico” (p. 31) na cidade, tão 
embrenhada nos costumes estava a capoeiragem, e tão conhecidos seus praticantes. 
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Campos em relação aos estrangeiros, reproduzido no primeiro capítulo deste 
estudo, expressa a crise desse fundamental elemento vertebrador da ordem que 
ruía: as relações pessoais de dependência e favor que faziam da proximidade e 
até mesmo da intimidade importantes liames de sustentação da ordem desigual. 
O fluxo constante de pessoas para dentro e para fora das cidades grandes, Rio de 
Janeiro e São Paulo sobretudo, dificultava a reprodução desse tipo de relação de 
dominação, fundada na expectativa da retribuição do favor entre dominantes e 
dominados. Os imigrantes e os brasileiros em trânsito eram vistos como 
indivíduos desgarrados, desconhecidos e, por isso, potencialmente perigosos. A 
reação da elite urbana, republicana ou não, a essa massa para ela disforme foi de 
horror e medo, o que deu ensejo, frequentemente, a repressão exorbitante (tema 
ao qual voltarei).  

Tal imagem resistiu ao mundo em transformação. O sergipano Gilberto 
Amado, já em 1916, em famoso discurso à Câmara dos Deputados sobre as 
“instituições políticas e o meio social no Brasil”, reproduzia a percepção de 
Morgado de Mateus 150 anos antes e afirmava, a propósito do censo demográfico 
de 187337: 

“‘O povo brasileiro’ não poderia ser o milhão e meio de escravos, o milhão de 
índios inúteis que a contagem do governo reduziu, com evidente imprecisão, a 
quatrocentos mil apenas; não poderia ser os cinco milhões de agregados das 
fazendas e dos engenhos, caipiras, matutos, caboclos, vaqueiros do sertão, 
capangas, capoeiras, pequenos artífices, operários rurais primitivos, pequenos 
lavradores dependentes; não podiam ser os dois milhões ou o milhão e meio 
de negociantes, empregados públicos ou particulares, criados e servidores de 
todas as profissões. O povo brasileiro existente como realidade viva, não podia 
deixar de ser apenas as 300 000 ou 400 000 pessoas pertencentes às famílias 
de proprietários de escravos, os fazendeiros, os senhores de engenho...” 
(Amado, 1916, apud Duarte, 1966[1939]: pp. 100-101).  

Curiosa inversão de perspectiva essa que transforma os proprietários de 
escravos em povo, e nega o qualificativo ao resto da nação. É claro que Gilberto 
Amado referia-se ao Demos da política imperial, os “homens de bem” 
responsáveis pela segurança e o bem estar do país e, ademais, seus principais 

                                                 
37 Escreveu Morgado de Mateus no último quartel do Setecentos, portanto muito antes de 

Louis Couty, a quem normalmente se atribui essa percepção: “Nestas terras não há povo, 
e por isso não há quem sirva ao Estado: exceto muito poucos mulatos que usam seus 
ofícios, todos os demais são Senhores, ou escravos que servem aqueles senhores” (apud 
Simão, 1966: p. 9). 
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eleitores. Mas estão aí os “índios inúteis”, os “caipiras, matutos”, os “operários 
rurais primitivos”... Parte da elite intelectual e política continuava reproduzindo, 
no imaginário dominante, percepções desqualificadoras do elemento nacional. E 
não se está falando de exceções. O preconceito contra o brasileiro, mestiço ou 
negro, povoou o âmago mesmo do Estado, de múltiplas formas. Euclides da 
Cunha era membro destacado do Exército nacional, e em sua prosa vigorosa 
mobilizou a literatura eugenista, evolucionista e racista do final do Oitocentos 
para interpretar o nordestino como produto de seu meio, atribuindo ao relativo 
isolamento do sertanejo ao longo dos séculos a causa da força de sua raça, vista 
por Euclides como única, fruto de intensa, mas remota mestiçagem. Isto seria 
uma desvantagem, já que  

“[a] mistura de raças mui diversas é, na maioria dos casos, prejudicial. Ante as 
conclusões do evolucionismo, ainda quando reaja sobre o produto o influxo de 
uma raça superior, despontam vivíssimos estigmas da inferior. A mestiçagem 
extremada é um retrocesso. O indo-europeu, o negro e o brasílico-guarani ou 
o tapuia, exprimem estádios evolutivos que se fronteiam, e o cruzamento, sobre 
obliterar as qualidades preeminentes do primeiro, é um estimulante à 
revivescência dos atributos primitivos dos últimos. De sorte que o mestiço — 
traço de união entre as raças, breve existência individual em que se comprimem 
esforços seculares — é, quase sempre, um desequilibrado. Foville compara-os, 
de um modo geral, aos histéricos. Mas o desequilíbrio nervoso, em tal caso, é 
incurável: não há terapêutica para esse embater de tendências antagonistas, de 
raças repentinamente aproximadas, fundidas num organismo isolado” (Cunha, 
2003: p. 110). 

Na mestiçagem, as “qualidades preeminentes” do europeu são 
“obliteradas” pelos “atributos primitivos” de negros e índios, o que torna o 
mestiço um ser “quase sempre” desequilibrado. E incurável. Ora, Euclides está 
falando do povo brasileiro, mestiço em sua maioria, de “breve existência 
individual”38. E o mestiço, assim como o sertanejo, está condenado ao 
desaparecimento. O primeiro, porque a mistura de raças é instável, apresentando 
“tendência à regressão às raças matrizes”, de modo que o mulato despreza o negro 
“irresistivelmente”, procurando “com uma tenacidade ansiosíssima cruzamentos 
que apaguem na sua prole o estigma da fonte escurecida” (idem: p. 111). As “sub-
raças sertanejas” também são instáveis, além de encontrar-se em “deplorável 

                                                 
38  Euclides é homem de seu tempo. Nina Rodrigues (1977) reproduz exatamente a mesma 

concepção, tida por científica na virada do Novecentos e ancorada em trabalhos de gente 
como o Conde de Gobineau e Cesare Lombroso.  
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situação mental”. Isso (e em contraste com a ideia de que “o sertanejo é, antes de 
tudo, um forte”, à p. 115) as torna frágeis. “A civilização avançará nos sertões 
impelida por essa implacável ‘força motriz da história’, que Gumplowicz, maior 
do que Hobbes, lobrigou, num lance genial, no esmagamento inevitável das raças 
fracas pelas raças fortes” (idem: p. 17). 

Euclides, uma vez mais, não era exceção. João do Rio (2008: pp. 28 e ss.), 
por exemplo, descreve com evidente desprezo o modo de vida dos pais de santo, 
feiticeiros, iaôs e outros “pretos” no Rio de Janeiro da virada do século. Monteiro 
Lobato construiu seu Jeca Tatu, em 1914 como figura preguiçosa, “incapaz de 
evolução”, “impenetrável ao progresso”39. Ou seja, o texto gongórico de Euclides 
vocaliza o ideário de parte importante das elites republicanas, no qual o medo do 
desconhecido travestiu-se e metamorfoseou-se, ganhando ares de cientificidade 
com o evolucionismo e o racismo científico, incluindo aqui suas derivações 
(como a criminologia lombrosiana e as teorias da degeneração das raças não-
brancas que animaram Nina Rodrigues, Oliveira Vianna, Sylvio Romero e tantos 
outros), que, ao mesmo tempo em que alimentaram políticas públicas saneadoras 
(o higienismo e o novo urbanismo à Haussmann de Pereira Passos) baseadas na 
erradicação do mal pelo branqueamento ou pelo desterro dos pobres (e não por 
sua inclusão via políticas públicas), serviram de corpo semântico no interior do 
qual as classes perigosas (o povo) passaram a ser reclassificadas e 
compreendidas40. Isto é, a ciência ofereceu um novo enquadramento para a 
categoria “povo”, que, além de pacífico, passou a ser visto como atavicamente 
degenerado, o branqueamento aparecendo como única solução para sua 
“doença”41. 

É verdade, como sugeriu pioneiramente Skidmore (1976), que as elites 
republicanas da primeira quarta do século XX mudaram aos poucos sua 
percepção sobre o povo e, com ele, sobre a questão racial42. Na virada do 

                                                 
39  Ver Skidmore (1976). 
40  Sobre a degeneração como resultado da mestiçagem no pensamento social brasileiro, Ver 

Borges (1993) e Costa (2006: cap. 6).  
41  A ideia de que o povo brasileiro era degenerado era compartilhada por imigrantes 

abastados, por um socialista como Ferrucio Mosconi e também pelo cônsul italiano em 
São Paulo no início do V século brasileiro. Ver Dean (1971: p. 87). Ver também Skidmore 
(1976), Stepan (1991), Schwarcz (1995), Borges (1993) e Hofbauer (2006). 

42  O tema é retomado, dentre muitos outros, por Meade (1997), Dávila (2003) e, muito 
especialmente, Hofbauer (2006). 
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Novecentos “seguindo a voga do determinismo racial na Europa, adotaram, de 
pronto, a crença científica racista de que os brancos eram superiores e de que 
aqueles com ascendência negra ou mista eram degenerados. Mas na segunda 
década do século vinte essas elites começaram a buscar saídas da armadilha 
determinista que atava o Brasil ao atraso perpétuo em razão de sua grande 
população não-branca. Em lugar dela, adotou-se a ideia de que a degenerescência 
era uma condição adquirida, e portanto remediável (Dávila, 2003: p. 6). 
Definindo o estado de degeneração em termos médicos, científicos e sócio-
científicos, aquelas mesmas elites chamaram a si o poder de remediá-lo, a 
educação pública “branqueadora” sendo uma das políticas adotadas a partir dos 
anos 1920 (idem: p. 3), a saúde pública outra. Como assinalou Skidmore (1976), 
o mesmo Monteiro Lobato, que em 1914 descrevera seu Jeca como “incapaz de 
evolução”, passa, nos anos 1920, a atribuir seu atraso às condições precárias de 
vida, saúde e higiene em que vivia, pregando em favor de campanhas de saúde 
pública. Isto é, os não-brancos (e os pobres) já não eram atavicamente 
degenerados, sua “doença” podia ser tratada e curada via intervenção pública. 
Logo, a mudança de perspectiva não anulou a percepção de que o povo era 
degenerado. Associando novas ideias de civilização de corte europeu com 
cientificismo racista, a nova abordagem transferia para as elites republicanas o 
poder regenerador, que, ademais, re-fundaria a nação, por meio da moldagem 
consciente de seu povo. É claro que, como observa Costa (2006), o antirracismo 
conviveu com o racismo científico, mas de forma subordinada no imaginário 
republicano. Manoel Bonfim e Alberto Torres são lembrados como expoentes do 
antirracismo emergente no período, mas suas ideias não reverberaram entre os 
contemporâneos com a mesma força das de Nina Rodrigues, Sylvio Romero e 
Oliveira Vianna43. 

O discurso científico racista conferiu legitimidade à desigualdade social e 
racial no Brasil, e mesmo que tenha perdido força depois de 1930, em especial a 
partir da publicação de Casa Grande e Senzala, que construiu o mito da 
democracia racial e louvou a mestiçagem como marca constitutiva da 
nacionalidade, ainda assim a imagem do povo esposada pela elite culta 
permaneceu manchada pelo preconceito. Assim é que, em 1949, em conclusão a 

                                                 
43  A crítica devastadora de Manoel Bonfim ao racismo de Oliveira Vianna (a quem ele 

qualificava de “sábio de fancaria”) pode ser encontrada em Bonfim (1997[1929]: pp. 193-
200). Ver ainda Hofbauer (2006: pp. 237-40) e Guimarães (1999). 
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seu clássico sobre o coronelismo no Brasil, Victor Nunes Leal expunha os 
contornos dessa persistente visão da elite sobre a gente brasileira: 

“Não podemos negar que o ‘coronelismo’ corresponde a uma quadra da 
evolução política do nosso povo, que deixa muito a desejar. Tivéssemos maior 
dose de espírito público e as coisas certamente se passariam de outra forma. 
(...) Mas não tenhamos demasiadas ilusões. A pobreza do povo, especialmente 
da população rural e, em consequência, o seu atraso cívico e intelectual 
constituirão sério obstáculo às intenções mais nobres” (Leal, 1966[1949]: p. 
258). 

As intenções mais nobres, aqui, são de democratizar e tornar republicano o 
Brasil, obstaculizadas pelo “atraso cívico e intelectual” de seu povo, 
especialmente, mas não exclusivamente, o de origem rural44. 

Territórios segregados 

O segundo aspecto a se considerar com respeito à desigualdade dos estilos 
de vida das classes sociais em construção no Brasil é a segregação espacial que 
caracterizou a ocupação do território urbano. Se no Império escravista, como 
sugerido, a rua era o lugar da impureza, por oposição à civilização dos lares da 
elite nobre ou burguesa (verdade que no Rio de Janeiro mais do que em São 
Paulo), na República o poder público chamou a si a tarefa de ordenar a ocupação 
do espaço de uma maneira que não tivera precedentes no país. De fato, até a 
grande reforma imposta por Pereira Passos ao centro do Rio de Janeiro45, que foi, 
depois da construção dos palácios e habitações destinadas à Família Real 
portuguesa quase 100 anos antes, talvez o mais ambicioso projeto brasileiro de 
intervenção urbana46, a ocupação do espaço da cidade não obedecera a um padrão 

                                                 
44  O grifo na citação de Leal é meu. Essa mesma percepção sobrevive em certos círculos 

intelectuais brasileiros. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo em 23 de julho de 
2006, durante a campanha eleitoral que reconduziria Lula ao poder, José Murilo de 
Carvalho afirmou que o povo brasileiro vive “no mundo da necessidade”, e que a 
democracia representativa “exige a existência da liberdade material de escolha”. Logo, a 
democracia exige outro tipo de povo que não o nosso, o que é o mesmo que dizer que o 
povo brasileiro não estaria preparado para a democracia, porque não teria liberdade 
material de escolha. A democracia seria, pois, para quem a tem, incluindo-se, obviamente, 
a elite intelectual. 

45  Nomeado pelo presidente Rodrigues Alves, Pereira Passos foi prefeito da cidade entre 
1903 e 1906. 

46  A aristocracia agrária mineira concebeu sua capital, Belo Horizonte, ainda no alvorecer 
da República, e fundou-a em 1897. Mas a cidade foi construída praticamente do zero, 
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qualquer. Na ausência de transporte público adequado, os pobres compartilhavam 
com os outros estratos sociais o espaço central da cidade, com a diferença de que 
estavam condenados a acocorar-se em habitações coletivas nos morros e nos 
mangues insalubres, tendo em vista a crônica carência de moradia numa cidade 
que crescia em ritmo muito superior ao de sua sua própria capacidade de produzir 
habitação decente para os que aqui aportavam. Dados compilados por Ribeiro 
(1997: p. 170 e ss.) revelam que a população carioca cresceu 120,2% entre 1870 
e 1890, mas o número de moradias cresceu apenas 74,3%. Isso fez com que a 
densidade de moradores por domicílio saltasse de 5,7 para 7,2 pessoas. Neste 
passo, cresceu o número de habitações coletivas, como os cortiços e as 
“estalagens”, e cerca de 130 mil pessoas (ou quase ¼ da população da cidade) 
viviam nessas habitações em 1890 (Silva, 1988: 88). A situação piorou nos anos 
seguintes. A população da cidade cresceu 54% entre 1890 e 1906, mas o número 
de moradias cresceu meros 16,5%, a densidade domiciliar média chegando a 9,62 
pessoas (Ribeiro, 1997: p. 181). Em freguesias como Santa Rita e São José, cada 
qual com mais de 2,3 mil domicílios, a densidade média ultrapassava 18 pessoas, 
chegando a 12 em Santo Antônio, e a 11 em São Cristóvão. Entre 1906 e 1920 as 
moradias cresceram em ritmo mais intenso do que a população, mas apenas para 
reduzir a densidade média a 8,9 pessoas por domicílio, com melhorias naquelas 
freguesias mais pobres e distantes, como Santa Rita (densidade domiciliar de 
12,4) e São José (15,3), taxas ainda assim muito altas. 

As reformas de Pereira Passos implicaram na remoção de mais de 13 mil 
pessoas dos cortiços centrais, com isso ‘limpando’ o centro da cidade dos 
elementos mais indesejáveis, e em apenas 8 meses47. De forma não surpreendente, 
entre as medidas saneadoras não se incluiu uma política habitacional para os 
removidos, que se viram obrigados a se instalar nos morros do centro e seu 
entorno, com isso aprofundando o processo de diferenciação na ocupação do 
espaço da cidade que se estenderia pelas décadas seguintes como a marca da 
dinâmica urbana do Rio de Janeiro. Não se está afirmando, é claro, que a 
favelização iniciou-se com as reformas de Pereira Passos, mas apenas que elas 

                                                 
enquanto Pereira Passos reestruturou a capital do país, então contando com perto de 800 
mil habitantes. 

47  Como afirmou Skidmore (1988: p. 111), “[h]ouvesse ou não a intenção, a elite política 
estava tornando o centro do Rio de Janeiro numa zona livre da ‘ralé’, fato que 
impressionaria os estrangeiros e manteria as ‘classes perigosas’ a distância”. Ver ainda 
Ribeiro (1997); Silva (1988: pp. 88-91); Valladares (2005) e Damazio (1996: pp. 60-61). 
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delimitaram espaços de legitimidade no tecido urbano, vedando aos mais pobres 
a fruição do centro como local de moradia e tornando os morros destino 
obrigatório para trabalhadores cujos salários eram quase integralmente 
comprometidos com os aluguéis48. 

Em São Paulo o padrão de ocupação foi grandemente determinado pela 
imigração estrangeira, que encaminhou italianos, espanhóis, portugueses e 
japoneses para áreas específicas da cidade, situadas a distância “higiênica” do 
centro e regiões que foram aos poucos sendo ocupadas pelos ricos, como 
Higienópolis, Campos Elísios e, mais tarde, a Avenida Paulista. Brás, Mooca, 
Bom Retiro, Liberdade, Barra Funda e arredores foram ocupados pelos 
imigrantes e pelos nacionais de forma não ordenada pelos poderes públicos, e a 
descrição das condições de habitação e saneamento desses bairros feita por 
cronistas de época ou por agentes dos países de origem dos imigrantes é 
assustadora, lembrando em muito a crônica de Friederich Engels sobre a situação 
da classe trabalhadora na Inglaterra na primeira metade do século XIX: 

“Aqui, nas várzeas do Brás, do Cambuci, da Barra Funda, do Bom Retido e 
nos bairros populares, se comprime na mais horrível promiscuidade de sexos 
e de idade, um gado humano no meio do qual não se descobrem mais distinções 
de família, de nacionalidade ou de raça. Como nos pestilentos ‘conventillos’ 
de Buenos Aires, famílias inteiras, de sete e oito pessoas vivem num quarto 
que serve ao mesmo tempo de dormitório, de sala de visitas e de cozinha. Ali 
dentro se sufoca, se embrutece, se morre!”.49 

Parte dos cronistas estrangeiros (ou imigrantes que aqui haviam aportado) 
percebia o cotidiano popular informada por uma ideia de pureza que era, ao fim 
e ao cabo, racista, que lamentava que os brancos europeus estivessem submetidos 
aos mesmos dramas e restrições dos brasileiros, “esses bárbaros”, com isso 
conclamando os interlocutores, leitores dos relatos e panfletos, à ação. Isto é, não 
se tratava de pura e vazia lamentação, mas sim da afirmação de ideias de bem 
estar trazidas de fora do país e que por isso mesmo marcavam a diferença entre 
uma cotidianidade “normal”, ou civilizada, e aquela vivida pelos conterrâneos 

                                                 
48  Dados em Damazio (1966: p. 61) sugerem que mesmo nas favelas cariocas o aluguel podia 

facilmente chegar a 60 mil réis, estando acima do poder aquisitivo de boa parte dos 
trabalhadores. Para uma crônica cheia de empatia sobre o Morro do Castelo no início do 
Novecentos, ver Edmundo (1938: pp. 214-220). 

49  Fra Ghiego no jornal A Battaglia de setembro de 1910, em documento reproduzido por 
Pinheiro e Hall (1981: p. 53). O problema persistia em 1916, como lemos no Boletim do 
Departamento Estadual do Trabalho transcrito pelos mesmos autores às pp. 105-108. 
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em terras brasileiras, cuja marca principal era a sujeira, a promiscuidade, a 
impureza50. Mas a visão da elite nacional sobre os espaços urbanos populares não 
era diversa da dos estrangeiros, em especial aquela parte da elite preocupada com 
as condições de saúde nas cidades grandes (Costa, 1983)51. 

Neste ponto é importante fazer uma distinção entre Rio e São Paulo. Ao 
que tudo indica, a segregação espacial na capital da República era sobretudo 
econômica, enquanto a paulistana tinha inegável lastro étnico, fruto da imigração 
estrangeira. A descrição da Cidade Nova (bairro carioca contíguo ao centro) 
oferecida por Lima Barreto, no capítulo II de seu “Numa e a Ninfa” (a novela, 
não o conto) é um primor de sensibilidade social52. O romancista procura 
qualificar melhor a composição do bairro, tido por local de moradia de população 
“quase que inteiramente de cor”. A citação é longa, mas necessária aqui: 

“As mesmas razões que levaram a população de cor, livre, a procur[ar] [a 
Cidade Nova], há sessenta anos, lev[aram] também a população branca 
necessitada de imigrantes e seus descendentes, a ir habitá-la também. 

Em geral, era e ainda é, a população de cor, composta de gente de fracos meios 
econômicos, que vive de pequenos empregos; tem, portanto, que procurar 
habitação barata, nas proximidades do lugar onde trabalha e veio daí a sua 
procura pelas cercanias do aterrado; desde, porém, que a ela se vieram juntar 
os imigrantes italianos ou de outras procedências, vivendo de pequenos ofícios, 
pelas mesmas razões eles a procuraram. 

Já se vê, pois, que, ao lado da população de cor, naturalmente numerosa, há 
uma grande e forte população branca, especialmente de italianos e 
descendentes. Não é raro ver-se naquelas ruas, valentes napolitanos a sopesar 

                                                 
50  “[O]s cortiços têm (...) a mesma população heterogênea, sem a mais leve noção de 

respeito, sem a mínima ideia de moral, sem qualquer intuição do que seja a sociedade”. 
De crônica no jornal Fanfulla, editado em São Paulo em 1913 em língua italiana, apud 
Pinheiro e Hall (1981: p. 97). 

51  “Os indivíduos que vivem na miséria e abrigados aos pares, em cubículos escuros e 
respirando gases mefíticos, que exalam de seus próprios corpos não asseados, perdem de 
uma vez os princípios da moral e atiram-se cegos ao crime e ao roubo de forma a perderem 
sua liberdade ou a ganharem por essa forma meios de se alimentarem ou dormirem 
melhor”. Relatório apresentado pelo inspetor sanitário Evaristo da Veiga à Administração 
Sanitária do Estado de São Paulo em março de 1894, apud Rago (185: p. 165). Pesquisas 
em cortiços paulistas nos anos 1920 e 1930 encontraram, quase sempre, média de 3 
habitantes por cômodo, e mais de 5 por habitação. Ver Decca (1987: pp. 30-32). 

52  Texto publicado em 1915, disponível em 
http://virtualbooks.terra.com.br/freebook/port/download/numa_e_a_ninfa.zip, pp. 47 e ss. 
Trata-se de obra de ficção, mas Lima Barreto era cronista arguto do cotidiano da cidade, 
fazendo dele matéria bruta de seus romances. 
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na cabeça fardos de costuras que levaram a manufaturar em casa; e a marcha 
esforçada faz os seus grandes argolões de ouro balançarem nas orelhas, tão 
intensamente que se chega a esperar que chocalhem. Por toda a parte há 
remendões; e, de manhã, muito antes que o sol se levante, daquelas medíocres 
casas, daquelas tristes estalagens, saem os vendedores de jornais, com suas 
correias e bolsas a tiracolo, que são o seu distintivo, saindo também peixeiros 
e vendedores de hortaliças com os cestos vazios. 

A nacional, branca ou não, é composta de tipógrafos, de impressores, e 
contínuos e serventes de repartições, de pequenos empregados públicos ou de 
casas particulares, que lá moram por encontrar habitação barata e evitar a 
despesa de condução” (Lima Barreto, pp. 48-49). 

Uma miríade de profissionais se amontoava nas pequenas habitações do 
bairro construído sobre antigo mangue, insalubre, alagável, região “sorumbática 
e cismadora” (p. 49), mas todos compartilhavam ao menos uma condição social 
decisiva: sua renda não permitia que morassem longe do trabalho, por não chegar 
para os custos da condução, precária na cidade. A segregação espacial obrigava 
os trabalhadores pobres ao centro e cercanias, os desempregados e miseráveis aos 
bairros mais distantes, e os demais, que podiam pagar pela condução disponível, 
às regiões mais aprazíveis de Santa Tereza ou a zona litorânea ao Sul, de recente 
e montante ocupação. Nessas condições, pode-se imaginar o impacto social das 
obras de Pereira Passos, que desalojou aqueles trabalhadores sem oferecer-lhes 
habitações alternativas, ou algum tipo de subsídio para o transporte. Em um 
sentido importante, a renovação da área central da capital da República, movida 
por um ideal de civilização à europeia, foi indiferente ao destino dos mais pobres 
diretamente afetados por ela, tema ao qual voltarei ainda neste capítulo.  

Violência, ou a esfera pública travada 

Esse desencontro entre o ideal de nação da elite republicana (imigrante ou 
nacional) e o dia a dia das massas nas cidades resultou na criminalização de 
múltiplas dimensões da vida cotidiana popular, não apenas sua organização 
coletiva (sindical ou partidária). As práticas religiosas de origem africana eram 
tratadas como feitiçaria, barbárie, desordem pública, crime53. As leis contra a 

                                                 
53  É curioso que o próprio Nina Rodrigues, a despeito de seu racismo científico, se tenha 

batido contra o que ele considerava “agressões brutais” da polícia contra os cultos 
africanos que, se eram para ele teologicamente equivocados, não podiam ser considerados 
crime. Ver Nina Rodrigues (1977: p. 245). Sobre o feitiço como aspecto relevante e 
permanente da cultura e da religiosidade popular, criminalizado no início do Novecentos, 
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vadiagem eram genéricas o suficiente para conferir grande poder discricionário 
aos agentes responsáveis pela repressão a comportamentos considerados 
“desviantes”54, aí incluindo-se as atividades de lazer nas ruas, botequins ou 
bairros operários; o pequeno comércio ambulante; os ajuntamentos para 
discussões políticas ou religiosas; o entrudo, o carnaval e a música popular, de 
origem africana ou não, sobretudo no Rio de Janeiro55. Nesta direção, Boris 
Fausto (1984: 33-41) mostrou que, nas quatro primeiras décadas da República, o 
número de detenções em São Paulo superou em muito o número de processos, e 
foi quase 3 vezes maior do que em Londres no mesmo período. O mesmo se dava 
no Rio de Janeiro (Bretas, 1997a). E o objeto da repressão tinha tripla face: a 
vadiagem, o crime, e o trabalho organizado (ou em fase de organização). O 
“inimigo interno” mudava de face, mas era igualmente assustador.  

É preciso, contudo, não tomar como absoluta (ou propriamente totalitária) 
a presença repressiva do Estado na vida cotidiana das classes subalternas. Esse 
aspecto é importante aqui, e teve consequências decisivas para a sociabilidade 
desigual, com o que vale a pena elaborá-lo com vagar. A herança mais conspícua 
do padrão de repressão consolidado no ambiente escravista, mais no Rio de 
Janeiro do que em São Paulo, foi sem dúvida seu caráter discricionário, difuso, 
poroso, pouco institucionalizado porém permanente, marcado pelo uso da 
intimidação corporal e pela resposta quase sempre terminal a qualquer prática 
considerada ameaçadora pela polícia, vinda de indivíduos ou grupos56. Marcada, 
também, pela ausência de controles da própria polícia por parte de outros poderes 
públicos, o que contribuía para aquele mesmo caráter discricionário de sua ação: 

                                                 
ver Ribeiro (1992 e 2007). Um relato contemporâneo sobre os feiticeiros pode ser 
encontrado em João do Rio (2008: pp. 19 e ss.). 

54  Evaristo de Moraes (1921) foi um dos muitos a denunciar o abuso do conceito de 
vagabundagem pelos agentes da ordem. Bretas (1997a: p. 69-71, em especial a nota 18), 
sustenta que, embora as detenções por vadiagem ocorressem em grande número nos 
primeiros anos do Novecentos no Rio de Janeiro, as condenações eram menos frequentes, 
em razão de o judiciário empregar definição mais restrita do Código Penal, que 
considerava vadio todo indivíduo sem ocupação ou que não dispusesse de recursos 
próprios para a subsistência. 

55  Para o caso do Rio de Janeiro, ver Bretas (1997b: pp. 79 e ss.). Para São Paulo, Fausto 
(1984) e Decca (1987). 

56  A imprevisibilidade dos encontros com a força policial no Rio de Janeiro é amplamente 
documentada em Chalhoub (2001), em especial pp. 247 e ss. A repressão policial, para o 
autor, era “generalizada e desmesurada” na cidade (p. 282), a morte emergindo como 
resultado bastante provável dos conflitos, individuais ou coletivos. 
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“[O] descaso pela maneira como a ordem era mantida permitiu a expansão de 
um sistema policial muito independente, praticamente sem controle ou 
prestação de contas. (...) A lei era um elemento importante para delimitar seu 
território, mas tinha um impacto muito restrito na definição da maneira como 
os policiais deviam se comportar.” Bretas (1997b: p. 207-09).  

Mas a violência difusa, sempre latente nos ambientes populares, era 
intimidadora também para a polícia, sendo inúmeros os casos de resistência que 
resultavam na morte do policial, não do popular alvo da repressão57. Isso, em tese, 
abria espaços para a resistência e até mesmo a acomodação entre agentes policiais 
e grupos populares, nos diversos ambientes da sociabilidade criminalizados pelo 
poder público (Santos, 2005). Além disso, como vimos antes, os salários da força 
policial paulista não diferiam dos soldos dos operários fabris ou de trabalhadores 
urbanos e rurais não qualificados (Fernandes, 1974). Os policiais provinham do 
mesmo espaço social das classes subalternas, tendo ascendência sobre elas por 
representar o poder estatal, mas estando sempre sujeitos à reação violenta 
daqueles que reprimiam, que em muitos casos simplesmente não reconheciam 
sua autoridade, em grande medida em razão do arbítrio com que era exercida. Na 
verdade, o sistema de administração da justiça como um todo era alvo da 
suspeição popular na aurora do Novecentos e muito adiante. Como afirma um 
editorial do jornal carioca Correio da Manhã, de 26 de janeiro de 1905, citado 
em Chalhoub (2001: p. 281), “[a] falta de confiança na imparcialidade da justiça 
é, não há duvidar, um sentimento profundamente enraizado na alma popular. Os 
tribunais são considerados, geralmente, o inferno dos pobres e humildes”. Isso 
favorecia os ajustamentos violentos, imediatos, entre membros das próprias 
classes subalternas e destas com as forças policiais58. Isso tornava a violência 
aspecto decisivo da sociabilidade, habitante de seus interstícios e de sua dinâmica 
geral, estando sempre disponível como desfecho possível dos encontros 
cotidianos dos populares entre si e deles com a polícia. 

Vendo sob esse prisma, a repressão sistemática ao sindicalismo industrial 
emergente, quase sempre anarquista ou socialista, foi nada mais do que um 
aspecto da repressão mais geral ao inimigo interno encarnado pelo povo, de quem 

                                                 
57  Casos dessa natureza são narrados, dentre outros, em Chalhoub (2001) e Bretas (1997b), 

no caso do Rio de Janeiro, e em Fausto (1977 e 1984), no caso de São Paulo. 
58  Para o caso da consolidação da Força Pública de São Paulo, ver Fernandes (1974) e Santos 

(2005). Para o Rio de Janeiro, Brandão, Mattos e Carvalho (1981: pp. 179 e ss.) e Bretas 
(1997a e 1997b). 
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o Estado oligárquico procurava manter distância higiênica. Mas é possível 
argumentar que a repressão ao trabalho em movimento tinha caráter distinto, ao 
menos em suas consequências para a dinâmica mais geral da ordem oligárquica.  

Neste ponto, gostaria de sustentar a hipótese de que o combate 
discricionário ao crime e à vadiagem, comportamentos siameses do ponto de 
vista da polícia, não tinha necessariamente relação com os processos econômicos 
subjacentes, como quer Chalhoub (2001: p. 257), para quem a repressão revelaria  

“o projeto de vida que a jovem República trazia para esses homens: ao chamá-
los de ‘desordeiros’ e ‘vadios’, enfatizava-se novamente que urgia transformá-
los em ‘morigerados’, ‘trabalhadores’ (...) [como] tentativa de imposição de 
hábitos de trabalho compatíveis com os desígnios burgueses de acumulação de 
capital”.  

Ora, as polícias provinciais tinham grande autonomia de ação, como o 
próprio autor argumenta para o caso do Rio de Janeiro, não respondendo a 
poderes superiores de qualquer tipo59. Logo, não podiam ser tomadas como 
veículos da implementação de uma ética do trabalho em nome de um Estado 
oligárquico que estava a serviço da aristocracia agrária, simplesmente porque a 
gestão desse Estado foi, até pelo menos a final da primeira guerra mundial, 
indiferente ao mercado de trabalho urbano. O “problema da mão de obra” 
discutido no Capítulo I deste trabalho se apresentou para os capitalistas rurais, 
não para os empregadores urbanos. O mercado de trabalho urbano, ao contrário, 
e com raras exceções no tempo, caracterizou-se por monumental excedente de 
braços, o que significava que não havia, e jamais haveria, emprego para todos em 
seu segmento propriamente capitalista, ligado à indústria ou aos serviços de apoio 
à atividade industrial, aqui incluída a administração dos negócios do Estado 
liberal. Mais do que isso, os capitalistas urbanos encontraram seu trabalhador 
ideal: o imigrante estrangeiro que aportou por aqui em busca de ascensão social, 
e que ocupou a maior parte do exíguo emprego existente no segmento capitalista 
da economia urbana. Não precisava do elemento nacional, com o que não 
necessitou recorrer aos poderes públicos para o disciplinamento de seu cotidiano 
como meio de sua educação para o trabalho. Do ponto de vista de boa parte dos 
capitalistas urbanos, o destino dos nacionais era também indiferente, desde que 
não perturbassem a tranquilidade de seus lares. Com isso, a ação discricionária 
da polícia contra o elemento nacional tinha caráter de controle social puro e 

                                                 
59  Para o caso de São Paulo, ver Fernandes (1974). 
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simples, e não de imposição, a eles, de hábitos de trabalho “modernos”, 
burgueses. Tratava-se de assegurar que as distâncias sociais (físicas e 
estatutárias) fossem mantidas, mesmo que ao custo das vidas dos que eram alvo 
do controle. 

É nesse quadro, também, que se deve compreender o assassinato como 
desfecho bastante provável dos encontros entre policiais e homens do povo. O 
padrão de ajustamento no âmbito das classes populares, ou o que denominarei, 
mais adiante, de violência horizontal, tornava a morte violenta um resultado 
sempre presente no horizonte daqueles encontros. Os inúmeros casos de policiais 
que atiram em desordeiros por razões quase sempre banais, narrados pelo mesmo 
Chalhoub (2001), só ganham sentido numa sociabilidade na qual o policial não é 
encarado como autoridade, ou agente da violência estatal legítima voltada para 
o “disciplinamento para o trabalho”. Ele é provocado e desafiado na mesma 
chave que um desafeto qualquer, e reage segundo o mesmo código geral de 
conduta. É porque qualquer desavença pode terminar em morte que tanto o 
policial quanto aquele que ele reprime recorrem à violência desmesurada e 
terminal60. 

Com isso em mente, pretendo argumentar aqui que a repressão ao 
movimento operário teve consequências algo diversas, do ponto de vista da 
reprodução da ordem desigual em construção. Ao opor-se a ela, confrontando-a 
coletivamente e em nome de ideais anticapitalistas de vária estirpe, o 
sindicalismo propunha significados outros para sua própria prática, na busca de 
instituir-se em movimento qualitativamente distinto das demais manifestações 
populares, em seus diferentes matizes culturais. Como afirmou Warren  Dean 
(1971: p. 163) “[o]s operários e seus sindicatos não eram simples rivais 
econômicos por suas pretensões aos lucros; eram também testemunhas e críticos 
do sistema fabril e do capitalismo”. Nesse quadro, o desafio posto ao 
sindicalismo emergente, e que em parte re-atualizava a experiência europeia, era 
o de, a um só tempo, conferir novos significados ao trabalho, longe do 
aviltamento herdado da escravidão; e fazer-se ouvir na cena pública, mais além 
da repressão, forçando o reconhecimento público de sua voz e de sua prática 
coletiva como manifestações legítimas, não como crime. Os encontros entre as 
forças de repressão e o sindicalismo, então, instauravam situações cujo 
significado era intensamente disputado pelas forças em luta, estivessem direta ou 

                                                 
60  Voltarei a este tema mais adiante. 
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indiretamente envolvidas na própria peleja. Se luta de classes ou se desordem, o 
significado da ação coletiva dos trabalhadores dependia inteiramente do lugar 
social onde as opiniões eram formadas, sendo o Estado o agente da percepção 
hegemônica que resultava, em contrapartida, na repressão pura e simples dos 
“desordeiros” como criminosos. Vejamos isso mais de perto. 

Em suas memórias sobre o período por ele qualificado como “heróico” da 
militância anarquista e socialista em São Paulo, Everardo Dias (1962) descreve 
com resignação o ambiente hostil à pregação revolucionária por ele encontrado 
na cidade nos inícios do século XX e até pelo menos 191461. Após lamentar que 
“o egoísmo pessoal predominava no imigrante” estrangeiro (p. 40); que os 
imigrantes brasileiros tinham “tendências atrasadas”, sendo “monarquistas, 
católicos, regionalistas” (p. 41); que não tinham interesse por “ideias exóticas, 
transplantadas de terras distantes”, além de o elemento nacional ser “analfabeto, 
aviltado, cheio de preconceitos e abusões depressores de sua individualidade” 
(ibid.), Dias afirma que “a tendência dos militantes foi a de procurar organizar-
se em Centros de Cultura, que formariam a base para promover a difusão e 
desenvolvimento de núcleos da doutrina socialista.” (p. 42). Nesses centros, 
espalhados pelos bairros periféricos da cidade, as “palestras doutrinárias e de 
crítica social” eram seguidas de baile, “que servia de chamariz à juventude” 
(ibid.), mas a audiência era sempre exígua.  

Essa imagem de uma vanguarda revolucionária sem lastro social, 
comungando ideias em ambientes lúdicos, discutindo reforma ou revolução à 
espera dos fatos, isto é, do inadiável adensamento do operariado resultante do 
desenvolvimento industrial, é decisiva ao expor as condições de possibilidade de 
construção prática de novos significados da ação coletiva dos trabalhadores, para 
além da noção de desordem pública. Num ambiente majoritariamente iletrado 
como o Brasil da Primeira República, as relações pessoais, face-a-face, eram 
essenciais ao processo de construção daqueles significados, tanto no que se refere 
à ação política mais geral quanto à ação pública das classes subalternas em 
particular. A imprensa tinha importância, sem dúvida, tanto os veículos 
“normais” quanto a imprensa operária. Nas primeiras décadas do século XX 
foram inúmeros os veículos impressos voltados ao operariado, sobretudo 

                                                 
61  Everardo Dias era gráfico e maçom, tendo editado o jornal O Livre Pensador entre 1902 

e 1914, convertendo-se ao anarquismo depois de apoiar a candidatura Hermes da Fonseca 
em São Paulo, em 1909. Ver Fausto (1977: p. 72). 
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imigrante. Jornais eram editados em italiano, espanhol ou polonês, estando, 
portanto, voltados a comunidades específicas de imigrantes. Mas é possível 
argumentar que a infinidade de jornais enumerados, por exemplo, pela pesquisa 
de Simão (1966), em lugar de revelar a pujança dessa imprensa, mostra, ao 
contrário, sua fragilidade, já que jornais nasciam e morriam em espaço muito 
curto de tempo62. E essa imprensa,  conquanto importante, eram apenas mais um 
dos muitos elementos alimentadores do debate nos lares, botequins, centros 
culturais, ruas e praças públicas, lugares da repercussão de acontecimentos que 
rasgavam a naturalidade do cotidiano hostil, como uma greve, um conflito 
coletivo de rua, o fechamento violento de uma fábrica ou o assassinato de uma 
liderança sindical. Ao reprimir sistemática e violentamente essas manifestações, 
o Estado oligárquico afirmava imediatamente sua compreensão dos fatos, isto é, 
a violência era decorrência de seu enquadramento prévio como arruaça ou crime, 
interpretação que não padeceria de dissensos importantes no interior da própria 
elite dominante até pelo menos o fim da Primeira Guerra. Já os trabalhadores e 
seus líderes precisavam construir sua própria interpretação sobre sua ação, 
compartilhá-la uns com os outros, transferi-la a outros por convencimento ou 
convocando sua reflexão. Isto é, precisavam constituir espaços de diálogo e 
negociação dos significados de sua ação, e esses espaços estavam em grande 
parte criminalizados, a menos que periféricos e travestidos de “centros de 
cultura”, que para “atrair os jovens” combinavam o “baile”, ou a festa, com o 
proselitismo revolucionário.  

Por outras palavras, no caso dos trabalhadores o processo de construção, 
para si mesmos, dos significados de sua própria ação se desenrolava numa esfera 
pública restrita, fragmentada, ameaçada, policiada, insegura, e por isso mesmo, 
pouco propícia à generalização de perspectivas divergentes daquela alimentada 
pelo poder público, na forma da repressão e do enquadramento da ação coletiva 
como crime comum63.  

                                                 
62  Ver, dentre outros, Fausto (1977: p. 94), Maram (1977 e 1979), Dulles (1977), e Dias 

(1962). 
63  O analfabetismo de boa parte da população brasileira virtualmente impedia a organização 

de algo como a London Corresponding Society (Sociedade Londrina de Correspondência), 
organização que sonhava com “um número ilimitado de membros”, constituída em fins do 
século XVIII na Inglaterra e estudada por Edward Palmer Thompson (1987: vol. 1, p. 15 
e ss.). 
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E a repressão policial não era o único vetor de fragmentação de uma 
possível esfera pública de negociação e construção de interesses coletivos, ou de 
classe. Diferenças étnicas muitas vezes irreconciliáveis foram importantes. 
Sheldon Maram (1979: p. 31), mostrou que as comunidades migrantes “dividiam-
se entre si” de múltiplas formas. Os italianos atualizavam em São Paulo o 
regionalismo que os dividira na Itália, além de não se relacionarem bem com os 
portugueses, tidos por alienados e fura-greves. A propósito de uma organização 
sindical em 1907, o autor escreveu:  

“A língua era um problema. Exemplificando, o sindicato dos pedreiros de São 
Paulo, de predominância italiana, teve dificuldades em manter os não-italianos 
em seus quadros, pois a língua falada em todas as reuniões, e também na 
propaganda, era a italiana” (idem, ibidem). 

No mesmo sentido, Hall e Pinheiro (1985: p. 99) reproduzem passagem do 
jornal Il Pungolo, de 1909: 

“[A] grande coletividade operária é dividida e subdividida… tem guerra latente 
no seu próprio seio… homens brancos, negros, amarelos… A Itália é unificada, 
livre e independente; mas eu sou piemontês, você toscano, vós sois sicilianos, 
calabreses, vênetos, lombardos e não nos entendemos entre nós”. 

Greves eram perdidas e sindicatos destruídos em razão de hostilidades 
étnicas (ibidem). Os estrangeiros reproduziam preconceitos cruzados, reforçados 
pelas barreiras linguísticas, que eram secundados pelas clivagens propriamente 
ideológicas entre socialistas, anarquistas, comunistas, sindicalistas, nacionalistas, 
católicos... É verdade que o mesmo Maram, páginas adiante, mostra que 
condições econômicas favoráveis aumentavam o poder de barganha do 
operariado, que agia coletivamente independentemente das clivagens étnicas ou 
mesmo ideológicas. Teria sido esse o caso das greves de 1917 em São Paulo e de 
1919 no Rio de Janeiro (idem: p. 56). Mas o fracasso das greves, em qualquer 
tempo, resultava em refluxo imediato da disposição do operariado se filiar aos 
sindicatos, que tinham, com isso, vida muito curta. 

É o que mostra também Azis Simão (1966), para quem a industrialização 
de São Paulo, até a década de 1930, deu-se por surtos, sofrendo regulares 
soluções de continuidade (p. 17)64. Isso teria conferido caráter efêmero à 

                                                 
64  Nisso Azis Simão não está sozinho. Como mostrou Boris Fausto (1977), a fraqueza do 

movimento operário na primeira década do Novecentos “integra a consciência dos 
contemporâneos” (p. 121). Em 1914, tentando explicar aquela fraqueza, o jornal Avanti 
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experiência operária (p. 165) que, ademais, marcava-se pela intensa competição 
no mercado de trabalho inundado por nacionais e estrangeiros (p. 109). Estes 
últimos, ainda, migrariam na expectativa de mobilidade social, apresentando 
marcado comportamento individualista, conformista e anti-solidário, infenso à 
ação coletiva sindical (p. 101)65. Em conjunto com o passado agrário dos 
nacionais, também conducente a atitudes de tipo tradicional, paternalista e 
hierárquico; e com disputas ideológicas irreconciliáveis no interior das elites 
sindicais estrangeiras, teríamos a explicação para os repetidos malogros das 
mobilizações, que traziam altos custos individuais para os participantes (em 
especial o desemprego e a miséria), reduzindo a propensão à ação coletiva (p. 
110). As categorias maiores logravam confrontar a repressão, aliando 
organização de tipo anarquista ou socialista com constituição de fundos de greve, 
e por vezes de apoio mútuo, com isso conseguindo financiar-se e permanecer. As 
demais não pereciam por penúria apenas, embora isso fosse certamente 
importante. Pereciam sob o jugo de cassetetes e baionetas. Como afirma Everardo 
Dias, entre 1903 e 1930, “não houve sindicato que tivesse vida regular e livre de 
intervenções policiais” (Dias, 1962: p. 20). Na aurora do Novecentos, o custo 
individual de um revés na mobilização coletiva era altíssimo, o que reduzia a 
propensão organizativa dos trabalhadores industriais em geral, alvo prioritário da 
ação da militância sindical anarquista, e dificultava sobremaneira o proselitismo 
anticapitalista. 

Ora, está claro que o ambiente era hostil à constituição, entre os 
trabalhadores, de interpretações e sentidos comuns sobre sua própria prática. Isto 
é, era hostil à construção de identidades coletivas outras que não aquelas trazidas 
à cena pública pelo passado de cada qual, brasileiro ou estrangeiro. Havia pouco 
espaço (material, ideológico ou intersubjetivo) para a negociação de novos 
significados, e menos ainda para sua afirmação pública, de maneira que 
contribuísse para mudar também o significado da repressão policial, 
transformando-a de “manutenção da ordem” em, por exemplo, repressão 

                                                 
enumera o caráter descontínuo da industrialização, a possibilidade de ascensão social dos 
elementos mais ativos e “as relações muito próximas entre patrão e trabalhador na pequena 
empresa” (apud Fausto, 1977: pp. 121-22). 

65  Os limites à consciência de classe do operariado decorrentes da “consciência de 
mobilidade” já haviam aparecido em Touraine (1961), Dias (1962) e Cardoso (1969), já 
citados, mas têm sua matriz mais importante em Juarez Brandão Lopes (1971a), que 
reedita texto original de 1960. 
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ilegítima ou autoritária da voz de agentes titulares de direitos, individuais ou 
coletivos. Numa palavra, transformar a “desordem” em questão social, digna de 
atenção por parte do poder público na chave dos direitos.  

Nesse quadro, a repressão generalizada aproximava a prática sindical das 
práticas enquadradas como desordem ou crime. Não importava se o imigrante 
fora convocado por ser portador da civilização, isto é, por estar, em princípio e 
idealmente, solidário com os objetivos gerais das elites republicanas. Ao aportar 
na sociedade desigual e hierárquica, que atribuía ao trabalho lugar subordinado e 
a seu executante a pecha de degenerado, o imigrante, mesmo quando vocalizando 
interesses coletivos na cena pública hostil, não foi capaz de forçar, de forma 
relevante, as fronteiras de seu ordenamento de maneira a romper com a 
indiferença das elites republicanas em relação ao destino das massas. Isso só 
começaria a mudar, e muito lentamente, depois da primeira guerra mundial, como 
sugerido no capítulo anterior. 

Não se quer dizer com isso que não houvesse ação coletiva, organização 
sindical, resistência e militância operária. Havia, e muita, como mostrou a já 
alentada literatura sobre o movimento operário na primeira república66. O que 
tento salientar é a enorme dificuldade de as ações coletivas dos trabalhadores 
incidirem na esfera pública de modo a: (i) constituir um ambiente próprio, 
suficientemente inclusivo e duradouro de identificação de um “nós” distinto da 
construção da imagem do povo pelas elites dominantes e pelo Estado, cujo 
conteúdo era o preconceito e o racismo de classe, além do medo puro e simples 
das “hordas desordeiras”; (ii) mudar o significado da ação coletiva de algo 
tachado como “desordem”, para algo compreendido como “luta por direitos”, 
portanto legítimo, social e politicamente aceitável como elemento de uma ordem 
social justa.   

A política, ou sua ausência 

A ordem social hostil do novo século tinha um corolário importante no 
ordenamento político. A institucionalidade republicana em construção, marcada 
por liberalismo de ocasião que, desde cedo, abandonou os nacionais “à sua 

                                                 
66  Ver, dentre muitos outros, Dulles (1977), Bodea (1978), Costa (1982), Hall e Pinheiro 

(1985), Campos (1988), Wolfe (1991), Lopreato (1996), Batalha (2000). 



A construção da sociedade do trabalho no Brasil 

164 
 

própria sorte”67, dada a ausência de políticas sociais para além da repressão pura 
e simples, retardou sobremaneira a instituição da política em lugar de mediação 
e construção de identidades sociais, o Estado não aparecendo, aos nacionais, 
como lugar da construção da vontade geral, mas sim como locus de reprodução 
dos privilégios de oligarquias mais ou menos identificáveis. 

No plano da participação política, o voto era proibido aos analfabetos, às 
mulheres, aos estrangeiros e outras categorias minoritárias, o que reduziu o 
demos do regime oligárquico a menos de 10% da população ao longo de toda a 
primeira trintena do Novecentos, e a efetiva participação eleitoral a 3% ou menos 
desta mesma população, tanto para as eleições presidenciais quanto as 
parlamentares (Nicolau, 2002: p. 272). E o voto da grande maioria dessa diminuta 
parcela não era “livre”, estando sujeito ao controle dos chefes e mandatários 
locais e à fraude, características marcantes do coronelismo, lastro político e social 
da República68. Schwartzman (1970), por exemplo, mostra que, em 1910, o 
candidato vitorioso às eleições presidenciais, Hermes da Fonseca, teve 90% dos 
votos em 16 estados federados que o apoiavam. Em 1914, 96% em 10 estados. E 
o candidato derrotado em 1910, Rui Barbosa, também teve mais de 70% dos 
votos nos dois estados que o apoiavam. O eleito em 1914, Venceslau Brás, teve 
nada menos que 91,6% dos votos, enquanto o candidato derrotado teve 62% dos 
votos em seu estado. Rodrigues Alves teve 99% dos votos em 1918… A fraude 
eleitoral em larga escala, juntamente com os “currais eleitorais” coronelistas, 
explicam esses resultados. O voto nos grandes centros urbanos não estava sujeito 
aos mesmos controles, mas aqui também a fraude era a norma. E aspecto de 
grande relevo, quase nunca atentado pela literatura, a proibição do voto do 
imigrante alienava parte expressiva da população de cidades como São Paulo e 
Rio de Janeiro, composta, como já se disse, por grande contingente alienígena 
que, ademais de ser majoritariamente alfabetizado69, não tinha interesse real em 

                                                 
67  Frase de Emília V. da Costa referindo-se à abolição, que “libertou os brancos do fardo da 

escravidão, abandonando os ex-escravos à sua própria sorte” (Costa, 1982 [1966]: p. 
XLII). 

68  Ver Victor Nunes Leal, já citado, e Cardoso (1977). Volto ao coronelismo mais adiante. 
69  A taxa de alfabetização dos brasileiros natos era de 23% em 1920. No distrito Federal, de 

60%. O interessante é que, entre os estrangeiros, 52% eram alfabetizados em 1920, taxa 
que chegava a 68% no distrito federal. Ver Merrick e Graham (1977: p. 146). 
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se naturalizar70. Alienava sobretudo o operariado fabril, destino privilegiado do 
imigrante que se fixou naquelas cidades.  

A alienação eleitoral do imigrante estrangeiro alfabetizado tinha mão 
dupla, evidentemente. O movimento operário brasileiro, no Rio menos do que 
em São Paulo, tematizava apenas marginalmente a questão da extensão do 
sufrágio, isto é, da participação política nos limites da ordem burguesa. A origem 
da negligência estava nas ideologias que embalaram os primeiros militantes 
operários, sobretudo italianos e espanhóis. Os anarquistas e demais correntes 
sindicalistas não viam na participação institucional um canal para a construção 
de uma ordem social justa. Preferiam a ação direta, que teria ainda o condão de 
despertar a consciência do operariado para a opressão de classe (Maram, 1979). 
Na concepção anarquista, no Brasil como na América Latina, 

“O reino da política não era o campo específico da confrontação dos diferentes 
interesses de classe, mas a área privilegiada de ação dos ‘ricos’, todos eles mais 
ou menos iguais em suas intenções de explorar em proveito próprio e de seus 
afilhados a máquina estatal” (Fausto, 1977: p. 69). 

Em São Paulo desde cedo, e no Rio de Janeiro a partir da década de 1910, 
o anarquismo tornou-se força praticamente exclusiva nos meios operários, sendo 
a ação sindical a forma por excelência de afirmação de voz numa esfera pública 
caracterizada por todo tipo de obstáculo à participação. Para os anarquistas, a 
política era o campo de ação “dos outros”, “dos ricos” 71. 

Se isso é verdade, é difícil aquilatar se a rejeição da política como instância 
de participação era atraente também para a população operária como um todo, ou 
mesmo para a população urbana em geral, como sustenta o mesmo Boris Fausto 
(idem, ibidem). A pesquisa histórica disponível não permite afirmá-lo com 
segurança, embora a imagem da vanguarda sem lastro social recordada por 
Everardo Dias e reproduzida mais acima, bem como o argumento sobre a 
fragmentação e a violência que caracterizavam a sociabilidade popular, sejam 
indicadores de que a capacidade de generalização do proselitismo anarquista (ou 

                                                 
70  “Pelo censo de 1920, somente 6.441 dos 444.374 estrangeiros nas cidades de São Paulo e 

Rio de Janeiro adotaram a cidadania brasileira” (Maram, 1979: p. 33). José Murilo de 
Carvalho (1987: pp. 80-84) sustenta que, à exceção dos portugueses, os estrangeiros 
contavam com a proteção das autoridades de seus países, por isso rechaçavam a 
naturalização, que os igualaria aos nacionais a quem o Estado não só não protegia, como 
ainda reprimia com violência. 

71  Ver também Maram (1979) e Dulles (1977). 
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qualquer outro) era bastante limitada, mesmo nos meios operários72. Isto é, ainda 
que as lideranças anarquistas preferissem a ação direta em detrimento da política, 
isso não quer dizer que fossem bem sucedidos em convencer, de forma 
duradoura, número expressivo de seguidores, tendo em vista tudo o que já se 
disse sobre a efemeridade da experiência operária, a insegurança envolvida na 
participação direta — que poderia resultar no desemprego e na miséria, ou na 
morte —, a violência abusiva da polícia etc.  

Nada disso invalida o fato de que a participação eleitoral era bastante 
restrita no país, por lei e na prática, e isso mesmo no Distrito Federal, como 
mostrou pioneiramente Boris Fausto, que identificou um embrião do 
“trabalhismo” na política local ainda nos inícios da Primeira República, 
caracterizado, ao contrário de São Paulo, pela 

“existência no interior do movimento operário de um núcleo disposto à 
colaboração de classes e a aceitar a dependência com relação ao Estado; [e 
pela] presença de setores sociais propensos a algum tipo de aliança com a 
classe operária” (Fausto, 1977: 41). 

A forte presença de uma classe média diretamente envolvida na gestão dos 
negócios do Estado, incluindo-se os militares, muitos deles não egressos das 
oligarquias agrárias; e de estratos médios professando ideologias socialistas de 
caráter reformista, que acenavam ao operariado emergente em busca, mais das 
vezes, de apoio a seus próprios projetos de poder, teriam permitido que o 
“trabalhismo” sobrevivesse no Rio de Janeiro mesmo depois da consolidação da 
hegemonia anarquista nos meios sindicais. É assim que as teses aprovadas no 4º 
Congresso Operário convocado para agosto de 1912 pelo tenente Mário Hermes, 
filho do Presidente da República (ao qual não compareceram os sindicatos 
anarquistas do Rio nem sindicato algum de São Paulo, sendo, portanto, uma 
reunião esvaziada, contando apenas com sindicalistas do interior desses estados), 
dão a dimensão do que propunha esse embrião do “trabalhismo”73. Segundo elas, 

                                                 
72  Indicador importante da disposição do eleitorado participar efetivamente das eleições, 

embora tardio em relação ao momento histórico em análise, foi a eleição para a 
Assembleia Constituinte em 1933. Ali, a taxa de comparecimento dos eleitores habilitados 
foi de espantosos 85%, embora isso representasse apenas 3,3% da população total. Ver, 
uma vez mais, Nicolau (2002: p. 278 e p. 273, respectivamente). 

73  Para Carone (1973: p. 244), com esse congresso iniciava-se no Brasil “a política 
‘peleguista’, que fica, no momento, restrita a este simples ato”. 
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a conquista de direitos sociais não se podia restringir à ação direta, sendo a 
política o caminho preferencial. Negligenciar os direitos políticos  

“conduz inevitavelmente ao predomínio dos elementos mais conservadores e 
plutocráticos que não duvidam em servir-se da formidável máquina 
governamental para esmagar impiedosamente qualquer agitação, mesmo legal 
e ordeira” (idem: p. 57) 

Entre as resoluções deste congresso encontra-se, ainda, um programa 
bastante amplo de legislação trabalhista que, contudo, teria ressonância muito 
restrita ali onde o grupo queria intervir, o parlamento republicano, como vimos 
no capítulo anterior. 

A presença de vertentes abertas à participação política nos meios sindicais 
no Rio de Janeiro pode ter contribuído para explicar o maior comparecimento 
eleitoral dos cariocas, em comparação com o restante do país e com São Paulo 
em particular. Em 1912, por exemplo, 4,7% da população do Distrito Federal 
compareceram para votar nas eleições para a Câmara dos Deputados, maior 
porcentagem no país, acima do Pará (4,2%), do Paraná (3,6%) e sobretudo de São 
Paulo (2,1%)74. É certo que o maior comparecimento proporcional era 
característico da capital desde o Império, e tinha a ver, também, com a maior 
proporção de pessoas habilitadas a votar entre os habitantes da cidade75. Mas se 
a renda (ou mais tarde a alfabetização) habilitava ao voto, o comparecimento não 
era decorrência necessária, sendo fruto também de uma cultura da participação 
que remontava ao Império e que não foi denegada por certas correntes sindicais 
na República, como o “trabalhismo” embrionário já mencionado. 

De todo modo, cerca de 97% da população brasileira estavam excluídos do 
processo eleitoral, e a política devia mesmo parecer, aos nacionais, como coisa 
“dos outros”, extrínseca ao cotidiano popular. Nesses termos, nas cidades 
grandes, onde os laços tradicionais de dominação já não tinham vigência, a 
política não podia servir de elemento de identificação, nem mediar a construção 
de preferências, interesses ou ideologias, menos ainda servir de lastro da 
legitimidade das instituições que davam sustentação ao próprio jogo político, 
dentre elas, de modo muito especial do ponto de vista popular, a polícia. 

                                                 
74  Dados em Nicolau (2002: p. 296). 
75  No Império a habilitação para votar era função da renda anual, equivalente, depois de 

1846, a 200 mil réis para votantes e 400 mil réis para eleitores, nas eleições em dois turnos 
que caracterizavam o sistema eleitoral de então. Ver Nicolau (2002: p. 256). 
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É preciso insistir neste ponto: isso era assim nas cidades mais do que no 
campo. Aqui, o coronelismo e o clientelismo eram mecanismos efetivos de 
incorporação subordinada da população que, mesmo de maneira heterônoma e 
desde que submissa às hierarquias da dominação de tipo tradicional, encontrava 
um lugar dotado de significado na ordem social. O clientelismo é certamente uma 
relação assimétrica de favor, mas é uma relação de favor, isto é, exige prestações 
recíprocas, de sorte que o coronel dependia de seus eleitores tanto quanto estes 
esperavam do coronel as contrapartidas litúrgicas da dominação tradicional. 
Esperavam garantia de vida para si e sua família, longevidade para o mesmo 
ordenamento social que lhes assegurava algum bem estar material em meio à 
pobreza generalizada, atenção na doença, apoio financeiro nas emergências, além 
de recompensas simbólicas de todo tipo, dentre elas as relações de compadrio, as 
festas religiosas e as promoções na ordem estatutária dos clãs76. E apesar de 
guerras como as de Canudos e do Contestado77, esta foi uma ordem longeva, em 
parte em razão da eficácia dos vínculos hierárquicos de subordinação das massas, 
mas em parte porque havia válvulas de escape para a dominação tradicional. 

Com efeito, não é exato que as populações rurais estivessem todas 
condenadas à sua condição subordinada em teias clientelísticas irrecusáveis. 

                                                 
76  Sobre isso, ver Fukui (1979), Souza (1979) e Queiroz (1965 e 1976). 
77  Para visões diferentes sobre o Contestado, ver Monteiro (1974) e Queiroz (1965 e 1966). 

Para esta última, o messianismo brasileiro resultou, quase sempre, da busca de ordem por 
parte de uma população cansada da vida anômica característica do mundo rústico. Essa 
abordagem não explica por que o desejo de ordem resulta em uma ordem religiosa, e não 
política (como o Leviatã em Hobbes). Nesse sentido, a análise de Duglas T. Monteiro me 
parece mais promissora ao sugerir que a visão de mundo nos sertões do Contestado era 
intrinsecamente mágica, ou religiosa, com o que a resposta à crise do mundo tradicional 
(visto como bastante mais estruturado do que em Queiroz) foi um necessário 
“reencantamento” místico. A religiosidade como constitutiva do mundo rústico está, 
obviamente, presente em M. I. P. de Queiroz, mas não como explicação para o 
messianismo, que foi a forma da ordem pós-crise. Vale notar que a Autora é convincente 
ao mostrar que os movimentos que se adaptaram à ordem coronelística (Padre Cícero no 
Ceará, Pedro Beato na Bahia, o primeiro João Maria no Contestado), apoiando-se nos 
esquemas tradicionais de poder local, permaneceram no imaginário popular, enquanto os 
que negaram aquela ordem pereceram (Canudos, Contestado, os Mucker). Essa 
constatação reforça, a contrario, o argumento de Monteiro, já que a ordem coronelística 
mostrou-se bem mais coesa e enraizada do que a própria Queiroz estava disposta a 
reconhecer. Quanto a Canudos, desde os clássicos de Euclides da Cunha e Manuel Benício 
(testemunhas oculares, com visões bastante diferentes do conflito), o episódio foi bastante 
estudado, incluindo a mesma Queiroz (1965). Facó (1965) é análise marxista bastante 
limitada, mas que resume os momentos marcantes do conflito com base em Euclides. Boa 
análise do ponto de vista militar pode ser encontrada em McCann (2004). 
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Certo, o destino do camponês, fosse agregado, parceiro ou “morador”78, estava 
fortemente condicionado pelo de seu chefe, e num ambiente marcado pela 
pobreza e pela insegurança física, a lealdade cega podia reduzir o risco de penúria 
ou de morte. Mas as rusgas políticas entre famílias ricas, ocorrendo quase sempre 
em torno da posse dos recursos materiais de poder, como a terra e o aparato estatal 
municipal, amiúde obrigavam aliados a abandonar as vilas e bairros rurais, 
expulsos ou de moto próprio. Do mesmo modo, lealdades transitórias, não raro 
mercenárias a chefes locais, eram elementos constantes de desestabilização da 
ordem, incorporados como parte inescapável de sua dinâmica global. O mais 
saliente desses mecanismos desestabilizadores foi sem dúvida o recurso 
recorrente a jagunços e milícias privadas (como o cangaço), que no Nordeste, em 
Minas Gerais, em São Paulo ou no Centro Oeste contribuía para a redefinição de 
arranjos de poder, da distribuição da propriedade da terra e mesmo das lealdades 
entre coronéis e destes com seus subalternos79. Mas não era o único. Num 
ambiente regulado por obrigações recíprocas, conquanto assimétricas e muitas 
vezes instáveis, os trabalhadores rurais exerciam sua lealdade desde que as 
contrapartidas senhoriais se cumprissem. Abandonar o coronel era estratégia 
sempre disponível, embora muitas vezes isso significasse a obrigatoriedade de 
submissão a outro coronel em outro lugar, em geral bem distante. 

É importante salientar, ainda, que a intensa migração e o nomadismo 
caracterizavam as populações rurais. Era característico do modo de exploração 
das culturas de exportação, como a cana e o café, o uso predatório do solo, que 
levava à constante expansão da fronteira agrícola e o contínuo deslocamento dos 
camponeses que, sem lugar na ordem senhorial privada que sucedera a 
escravidão, se haviam instalado nas terras menos férteis do interior do país como 
posseiros das áreas devolutas. Isto é, a ordem privatista do coronelismo 
estruturava um núcleo relativamente coeso de sujeitos sociais, mas deixava de 
fora proporção não desprezível de camponeses, sempre prontos a novas aventuras 
nas fronteiras agrícolas em expansão. Entre 1890 e 1910, por exemplo, centenas 
de milhares de camponeses nordestinos abandonaram suas terras para tentar a 

                                                 
78  Termo que designava o agregado na plantation açucareira de Pernambuco. Ver Sigaud 

(1979). 
79  Ver os trabalhos clássicos de Queiroz (1977), Amoroso Netto (1949), Machado (1969), 

Vilaça e Albuquerque (1978). Sobre o banditismo social, ver Hobsbawn (1976), para quem 
Lampião foi exemplar de um tipo social mais amplo e universal. 
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sorte na Amazônia, trabalhando na extração da borracha. Como salientou José de 
Souza Martins,  

“Esse nomadismo do camponês brasileiro foi e ainda é muito característico. Às 
vezes nomadismo restrito a uma área de perambulação na realização da 
agricultura de roça; às vezes, o nomadismo mais extenso, na tentativa de 
encontrar um novo lugar” (Martins, 1981: p. 49)80.  

Isso conferia grande fluidez às suas condições de vida e à sua sociabilidade, 
tornando-os disponíveis para o proselitismo messiânico, para o banditismo, para 
a colonização de terras cada vez mais distantes do interior ou, enfim, para a 
migração para as cidades81. Numa palavra, tornando-os indisponíveis para a 
subordinação de caráter senhorial. Não por acaso, eram vistos com desconfiança, 
e combatidos com violência82. 

No vasto Brasil rural, pois, a “política” enquanto o lugar da construção 
negociada dos fins da ação pública, a rigor, não existia. Ou melhor, ela existia 
como disputa entre grupos privados (quase sempre familiares) pela 
instrumentalização dos parcos recursos do Estado (em especial as forças públicas 
e a Guarda Nacional), usados em seu próprio proveito e benefício contra inimigos 
também privados em disputa pelos mesmos recursos. Nesse sentido, e 
paradoxalmente, tudo era política, embora num sentido muito restrito: todo o 
mundo privado dos coronéis e seus subordinados era organizado no interior de 
campos agonísticos nos quais oponentes e aliados, quase sempre ancorados em 
parentelas e redes de compadrio, delimitavam seus oponentes como inimigos, o 
resultado da ação pública podendo ser, e frequentemente o era, seu extermínio 
puro e simples. Nesse quadro, mobilizados com as migalhas do clientelismo, aos 
subalternos abria-se pouco espaço para a reflexividade propriamente política, 
descolada das grades do cotidiano tradicionalista, e quando isso ocorria, era na 
forma, também frequente, do messianismo mais ou menos estruturado, mais ou 
menos violento. Nas cidades grandes dava-se algo diverso, mas de consequências 
semelhantes. Excluídos do jogo político mais amplo, e tendo suas esferas de 

                                                 
80  Ver também Souza (1979) e Monteiro (1974). 
81  Ver Velho (1976: p. 137 e ss.), para quem essas características teriam impedido a 

constituição de um campesinato livre no país. 
82  As referências mais importantes aqui, uma vez mais, são as guerras de Canudos e do 

Contestado. Mas o messianismo e o banditismo eram características marcantes do 
ordenamento violento da sociedade extra-urbana em todo o Brasil. Ver Queiroz (1965: pp. 
138 e ss.). 
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construção identitária restritas pela feroz repressão, aos nacionais e aos 
estrangeiros restavam oportunidades muito estreitas para a desnaturalização da 
ordem desigual, isto é, para o questionamento dos fundamentos mais gerais do 
ordenamento social que os subordinava. O passado ainda cobrava um preço 
muito alto aos nacionais, e os imigrantes foram incorporados nesta mesma chave, 
no campo e na cidade. 

Religiosidade popular 

O messianismo e o banditismo agrários encontraram contrapartida na 
religiosidade popular do mundo urbano, e na violência que o constituía. Na 
verdade, os cultos religiosos eram, talvez, os únicos ambientes onde os 
ajuntamentos populares eram tolerados pela polícia, desde que confinados às 
igrejas, capelas, oratórios, casas de promessas, casas de rezadores ou outros 
ambientes a eles dedicados, oficiais ou populares83, católicos ou não. Os cultos 
africanos eram criminalizados, como já se disse, mas não eram menos 
importantes como elementos da cultura popular que, alienada da “grande 
política”, construía visões de mundo profundamente referenciadas no sagrado e 
assombradas pelo aspecto mágico de sua manipulação pelos ministros mais ou 
menos oficiais dos cultos, seitas ou igrejas. 

O que é interessante nesse arranjo, para meu argumento, é que a 
religiosidade popular não era organizada, todo o tempo e de forma global, pela 
ortodoxia da Igreja Católica, embora isso tenha sido importante ao longo de toda 
a história brasileira, na Colônia e depois. A simbiose entre Igreja e Estado no 
império português fez da Igreja o veículo da civilização dos “selvagens”, em 
especial pelo trabalho missionário dos Jesuítas, e fez do Rei suporte e último 
repositório da legitimidade da catequese violenta dos povos indígenas e, depois, 
dos escravos e homens livres da ordem escravocrata, baseada na moral 
inquisitória que aqui sobreviveu até às portas do Oitocentos84. A expulsão dos 

                                                 
83  A distinção entre religião oficial e religião popular é característica da literatura sobre o 

tema no Brasil e na América Latina, e não se restringe ao catolicismo. Ver, dentre outros, 
o importante e pioneiro trabalho de Azevedo (1955), além de Queiroz (1965), Brandão 
(1980), Ortiz (1980), Zaluar (1983), Levine (1989), Pierucci e Prandi (1996), Gaeta 
(1997), Abreu (1999), Vainfas e Souza (2000), Araújo (2008). 

84  Sobre a Inquisição em Pernambuco, ver Feitler (2007). Para o caso do Rio de Janeiro, 
Silva (1995). Para a Bahia, Novinsky (1972). Vainfas (1989) é importante estudo sobre a 
moral inquisitória, bem como Mott (1988). 
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Jesuítas por Pombal e o anticlericalismo de parte da elite colonial, transferida ao 
Império e mais ainda à República, não teve impacto duradouro sobre a atividade 
da Igreja como mediadora da salvação, ou como a instituição religiosa entre nós. 
Mas num país analfabeto o culto religioso católico oficial, bem como o 
proselitismo dos clérigos nas festas também oficiais, como os dias santos, eram 
em grande medida “coisa de rico”, não apenas por congregar as classes 
dominantes nos espaços físicos oficiais, mas também por serem celebrados em 
latim ou em linguagem inacessível à maioria dos fiéis. Isso fez com que desde 
muito cedo o catecismo católico fosse apropriado e reprocessado pela cultura 
popular, num processo dinâmico de construção de significados religiosos 
sincréticos, que passaram a compor o universo das coisas sagradas tanto quanto 
os signos e ritos oficiais católicos.  

Parte dessa religiosidade era “de urgência”, no dizer de Thales de Azevedo, 
em cujo sincretismo “faz-se apelo em determinadas circunstâncias aos orixás do 
animismo de origem africana, aos espíritos dos panteons aborígenes e às almas 
desencarnadas do espiritismo; também se recorre a ‘santos’ vivos, isto é, a 
sacerdotes e leigos aos quais se atribui a capacidade de fazer ‘milagres’ ou de 
aliviar o mal por meio de bênçãos, rezas, invocações.” (Azevedo, 1955: p. 49). 
Vivendo as penúrias de um cotidiano marcado pela escassez, pela violência, pelas 
doenças, pelo desamparo, a população dos campos e das cidades estabelecia uma 
relação pragmática com o sagrado, invocando as divindades (Deus, santos e por 
vezes demônios) em busca não apenas de conforto espiritual ou salvação da alma, 
mas de vingança contra inimigos, de solução para questões familiares, sexuais ou 
matrimoniais, de salvaguarda contra o malfeito dos outros em relação a si, de 
proteção para a lavoura, a família, um amigo, um político, um coronel ou um 
doente, tudo isso numa relação nem sempre mediada por operadores terrenos das 
coisas da fé85. Numa relação não propriamente individual com o sagrado, já que 
quase sempre processada em cultos de vários tipos, mas nos quais os signos 
sacros eram mobilizados como instrumentos mágicos da ação divina em 
benefício de si ou dos seus. Isso não quer dizer que a religiosidade popular fosse 
carente dos preceitos morais típicos do oficialismo católico, como queria Thales 
de Azevedo. Como argumentou Queiroz (1957), contemporaneamente àquele 
autor, a religiosidade ordenava as expectativas recíprocas da gente do povo 

                                                 
85  Para os acertos de contas em questões sexuais, feitiços de vários tipos, proteção contra 

mal-feitos dos outros etc., ver Harris (1956). 
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quanto ao certo e ao errado, quanto às hierarquias de conduta e à ordem social 
mais geral. 

É preciso insistir: a Igreja Católica era a intérprete legítima e indubitável 
da palavra de Deus. Era, ademais, ciosa de sua posição, e suas armas contra os 
hereges e as ovelhas desgarradas não eram menos temidas: a excomunhão, a 
violência inquisitória, a exposição pública ou a simples expiação dos pecados no 
confessionário, mecanismos diversos de uma hierarquia punitiva e expiatória que 
servia para reafirmar sua posse legítima da violência simbólica propriamente 
religiosa86. Porém, essa institucionalidade totalizante, ainda que fundamental para 
o ordenamento global da sociedade brasileira, estava, na verdade, presente de 
modo muito fragmentado no cotidiano popular. Como a política, o culto oficial 
católico ocorria num espaço fora da cotidianidade que, por desventurada e pejada 
de carências de todo tipo, tinha suas urgências. Para estas o pároco podia ser 
eventualmente acionado, mas a rezadeira, o milagreiro, o preto velho, a mãe de 
santo estavam mais próximos, física e socialmente. Eram parte do ambiente da 
sociabilidade das classes populares. 

Somos seres simbólicos, e por muito tempo isso quis dizer, simplesmente, 
que éramos seres religiosos. O sagrado sempre foi instrumentalizado 
cotidianamente como aspecto inescapável do arsenal cognitivo de homens e 
mulheres. Ele referenciava sua compreensão do mundo e sua ação nele, e o 
mundo, por isso mesmo, tinha um inarredável componente mágico e 
transcendente87. As desventuras da vida apresentavam um núcleo opaco, 
inacessível à compreensão de homens e mulheres, aquele construído como 
desígnio divino pela própria compreensão mágica do mundo. A invocação de 
intermediários nos cultos (vigários, pastores, pretos velhos, orixás...) visava 
justamente abrir um canal de comunicação com aquele núcleo, não para 
compreendê-lo, mas para submetê-lo à manipulação mágica, cujos resultados, 
por opacos, se favoráveis ou negativos, eram vistos como obra de Deus.  

Essa religiosidade profundamente arraigada, referenciada no catolicismo 
mas múltipla em suas formas e em seus conteúdos, era componente indisputado 
do horizonte cognitivo das camadas populares no Brasil republicano. Era ela, e 

                                                 
86  Sobre a luta da Igreja para se tornar hegemônica na intermediação da salvação, contra as 

irmandades leigas da religião popular no fim do Oitocentos e inícios do Novecentos, ver 
Benedetti (1983). 

87  Ver Zaluar (1983). A literatura sobre o milenarismo e o messianismo brasileiros, citada 
antes, também pode ser lida nesta chave. 
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não a política, que organizava o modo de compreensão do mundo da maior parte 
daquelas camadas88. O que os homens queriam, faziam ou deixavam de fazer era 
irrelevante diante da vontade divina. A principal consequência desse arranjo, para 
meu argumento, é que a Igreja e seu oficialismo eram percebidos como estando 
na mesma órbita dos outros poderes públicos, ainda que não fosse veículo do 
controle violento da sociabilidade em nome de um ideal de ordem pública que 
estava claramente delineado, dentre outras coisas, nos códigos civil e penal. Ela 
chamava seus congregados à obediência, e o fazia em nome de alguma coisa 
transcendente, portanto de algo mais do que o bem público, mas não raro em 
favor do bem-estar privado do mandarim da hora. Com isso, por coisa de rico, 
dela o melhor era manter distância respeitosa, por via das dúvidas. Comungar, ir 
à missa às vezes, seguir os santos oficiais nas procissões etc. No mais, a relação 
com Deus era mediada por outros operadores das coisas da fé.  

Nesses termos, a religião apartava, mais do que aproximava os estilos de 
vida das classes populares e das classes dominantes. A criminalização estatal do 
sincretismo e sua condenação pela Igreja eram faces da mesma moeda, que 
obrigavam as classes populares a negociar constantemente suas crenças com o 
padre e a polícia. Do mesmo modo, o mundo da religiosidade popular era em 
grande medida opaco para as classes dominantes. A oficialidade católica não 
permitia espaços de interlocução a respeito dos fundamentos da fé, seus dogmas 
e seus ritos. E tudo o que não era dogma ou rito oficial era heresia, bruxaria ou 
superstição. A religiosidade popular e seu sincretismo com outras crenças, nesse 
quadro, era vista com suspeição tanto quanto as ideologias alienígenas que 
aportavam no país com os estrangeiros, dentre elas as novas crenças protestantes, 
que passariam aos poucos a disputar com o catolicismo a lealdade dos 
subalternos. 

                                                 
88  O operariado organizado, em especial socialista e anarquista, não deixava de perceber a 

associação da Igreja com os patrões e, portanto, via-a como parte do conjunto de 
instituições que o oprimiam. Ver, dentre outros, Rago (1985: p. 181); Decca (1987: p. 88, 
nota 93). Para posições de jornais como A Plebe, A Terra Livre, A voz do Trabalhador, O 
Despertar e outros da imprensa anarquista, ver Maram (1979: pp. 73 e ss.). E também 
Fausto (1979). Os dois autores despendem alguma energia tentando desvendar os dilemas 
e limites do ideário anarquista no Brasil republicano, incluindo seu anticlericalismo. 
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Advertência necessária 

A discussão empreendida até este ponto pode suscitar armadilhas 
interpretativas que cabe evitar. Não se tentou opor um Brasil agrário, católico, 
tradicional, a um Brasil urbano, moderno, também católico mas com suas elites 
abertas a novas e modernas ideologias, algumas anticlericais, heréticas ou mesmo 
ateias, por materialistas, como o positivismo e o evolucionismo. Como sói, 
perspectivas analíticas polares mais escondem do que revelam os processos 
sociais reais. Tradicional e moderno caracterizavam a sociabilidade capitalista 
em construção, mas não como perspectivas polares, nem mesmo antagônicas. 
Elas estavam imbricadas em cada momento dos encontros cotidianos, em cada 
novo ambiente de sociabilidade. Mesmo ali onde a tradição falava mais alto, em 
parte por inércia, em parte pelo desejo de segurança material e ontológica em 
meio à penúria geral, que levava à adesão mais ou menos voluntária dos 
subalternos a chefes de todo tipo, mesmo ali a perspectiva de superação da 
penúria pela negação da ordem estava dada aos brasileiros, fosse pelo efeito 
demonstração do mundo urbano em crescimento, fosse pelas rusgas entre os 
superiores, que revelavam, a contrario, a insegurança estrutural da posição 
subalterna, fosse, ainda, pelas diversas formas da utopia, terrenas ou religiosas. 

Além disso, as elites agrárias locais, paulistas, gaúchas, mineiras, 
pernambucanas ou baianas, controlavam suas clientelas de olho nos favores do 
centro republicano, e isso tanto mais quanto mais o poder republicano se 
consolidava. O local estava, de modo irrecorrível, mediado pelo nacional, e a 
descentralização republicana não era um caos carente de coordenação, que 
enclausurasse a sociabilidade rural nos horizontes estreitos do tradicionalismo. A 
sociedade rural era tradicional, isso é inegável, mas o espelho do coronel regional 
era seu superior hierárquico mais ou menos distante, no poder estadual ou 
nacional, que criava seus filhos com os olhos na Europa e que vez por outra, pai 
e filhos, tomavam um navio para Lisboa ou Paris. Essa tensão entre uma prática 
tradicional, baseada no favor e na violência privada, e uma ideologia moderna, 
liberal, que abria o horizonte das expectativas e dos desejos à fruição de 
concepções de mundo construídas em outras plagas, e aqui aportadas pela 
literatura, pela arte, pelas experiências dos membros das elites econômicas e 
políticas e, sobretudo, de seus filhos, era marca irrecusável da sociabilidade das 
classes superiores brasileiras, tornando ruidoso o embate entre as práticas e seu 
ideário.  
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Numa palavra, a elite social, política e econômica no Brasil consolidou, na 
república que nascia, uma práxis de má fé: o mesmo evolucionismo (para ficar 
apenas com ele, por ora) que negava Deus era também aquele que via como 
degenerada a prole mestiça brasileira, com isso recusando o presente em nome 
de um ideal científico construído pela observação sistemática do passado 
geológico e biológico do planeta, e que lobrigava futuro sombrio, como diria um 
contemporâneo de Machado de Assis ou Euclides da Cunha, a menos que o povo 
fosse substituído, ou branqueado, ou europeizado, portanto negado como povo 
brasileiro com um passado seu, com uma história, ambos manchados pela nódoa 
indelével da escravidão. Essa práxis era de má fé porque transferia a outros, na 
verdade ao próprio povo brasileiro, o ônus de sua tragédia, como se fora ele, 
povo, que se escravizara a si mesmo, que se degenerara a si próprio. Nessa práxis 
olímpica, auto-referente, o tradicional e o moderno estavam visceralmente 
imbricados, no campo e na cidade, sendo que aqui, no mundo urbano, as 
contradições oriundas dessa imbricação eram mais evidentes, e apresentavam 
resultados mais perversos do ponto de vista das classes populares, porque a 
pobreza, ao contrário do campo, era desassistida.  

A discussão nas sessões anteriores pode dar a errônea impressão, ainda, de 
que o Brasil republicano era formado da sobreposição de estratos sociais rígidos, 
com estilos de vida completamente imunes a fluxos de ascensão ou descenso, a 
ações capazes de surpreender pessoas irremediavelmente imersas em seu 
universo enclausurado. Os estilos de vida da elite e das classes subalternas eram 
incomensuráveis, isso é inegável. A penúria que uniformizava a maioria 
contrastava de forma gritante com a abastança da pequena camada social que 
usufruía dos bens de civilização importados da Europa ou produzidos em escala 
muito diminuta no país, tendo em vista seu tamanho e suas necessidades materiais 
mais básicas. Mas inércia social não quer dizer rigidez, nem denota um mundo 
sem história. Inércia remete a um ambiente certamente estratificado, hierárquico 
e resistente à mudança de sua estrutura geral. Mas não supõe nem a 
inquebrantável rigidez dessa estrutura, nem a imobilidade das pessoas nela. 
Inércia quer dizer simplesmente que as mudanças, que ocorriam e eram visíveis 
aos contemporâneos, obedeciam a uma lógica que era a da permanência dos 
padrões de dominação, que asseguravam o controle dos meios de reprodução 
econômica, social, política e cultural nas mãos de poucos, mesmo que esses 
poucos fossem cada vez mais numerosos ao correr do Novecentos. A ordem 
social brasileira era menos uma pirâmide de camadas sedimentares estanques do 
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que um tubo de ensaio cuneiforme contendo fluidos de viscosidade variável, a 
base sendo muito espessa e volumosa, e o topo, muito mais leve e rarefeito, 
embora nem por isso volátil ou efêmero, apartado da viscosidade da base pelas 
camadas médias em lenta mas constante expansão. 

Esse comentário prudente não deve, porém, toldar uma conclusão 
importante da análise empreendida antes: a ordem social em consolidação era tal 
que oferecia muito poucos elementos de diferenciação às classes populares. Fazia 
conviver, no mesmo espaço geográfico da pobreza, ex-escravos ou seus 
descendentes, imigrantes ou brasileiros natos, fossem eles operários fabris, 
funcionários públicos, policiais ou militares de baixa patente; vendedores 
ambulantes, mendigos, prostitutas, jogadores, malandros ou gatunos de todo tipo; 
prestadores de serviços pessoais, pequenos comerciantes locais ou empregados 
domésticos; todos eles definindo-se como povo por oposição a uma elite 
econômica e política que não demarcava seu espaço de dominação, 
preferencialmente, pela exploração de sua força de trabalho, mas sobretudo pelo 
controle social de sua vida cotidiana89. Isso era assim no Rio de Janeiro e em São 
Paulo igualmente, embora nesta última cidade a oposição de classe típica da 
modernidade capitalista se desenhasse de forma levemente mais nítida quanto 
mais entrávamos no quinto século. 

Mas de novo: não se tratava da oposição entre uma elite efetivamente 
moderna ou modernizante (embora ela professasse ideais deste tipo) e uma massa 
tradicional ou arcaica. O horizonte das expectativas, uma vez derrotada a 
escravidão, já não era dado pela irrecorrível pobreza do escravo, mas pelas 
possibilidades: (i) de ascensão social abertas pelo capitalismo e suas promessas, 
que haviam, por exemplo, mesmerizado e atraído boa parte dos imigrantes 
italianos, espanhóis, portugueses e japoneses ao longo das primeiras décadas 
republicanas; (ii) de mudança social em favor de um ideal qualquer de vida fora 
das amarras do capitalismo explorador, fosse ele anarquista ou socialista ou 
comunista, ideal que embalou outra parte importante dos imigrantes estrangeiros, 
e não poucos brasileiros até pelo menos os anos 1920. Em qualquer caso, o que 
se desenhava não era um embate entre elites modernizantes e massas atrasadas, 
mas ao contrário, entre massas sequiosas por melhores condições de vida, que 
tinham suas expectativas continuamente frustradas pela penúria hodierna, e elites 

                                                 
89  Conclusão semelhante se depreende da análise de Boris Fausto (1984: pp. 34, 91 e passim), 

nesse aspecto divergente das de Chalhoub (2001) e Bretas (1997a e 1997b). 
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profundamente conservadoras e ciosas de sua posição como senhoras dos 
recursos escassos, econômicos e de poder, que a sociedade à pena produzia. Nos 
termos em que a venho tratando, a religiosidade popular operava como uma taxa 
de desconto daquelas expectativas, conferindo ao ambiente inóspito da pobreza 
um significado transcendente e mágico, frequentemente fatalista. Mas o que 
importa é que ambas, religiosidade e expectativas de tipo moderno (ascensão 
social ou igualdade, não importa), habitavam o mesmo ambiente onde se tecia a 
sociabilidade capitalista no Brasil, e eram confrontadas e atualizadas 
cotidianamente nas teias de relações que, como tentei sugerir, apartavam de 
maneira decisiva os estilos de vida de dominantes e dominados. O que está em 
pauta aqui, enfim, é a dialética da permanência e da mudança, uma dialética, 
ademais de aberta, multidimensional, por assim dizer, já que os motores da 
mudança não estavam todos dados no mesmo nível de abstração da própria 
sociabilidade, sendo-lhe ao mesmo tempo constitutivos e estrangeiros, imanentes 
mas distantes do núcleo organizador central (a pobreza e a escassez). Esse ponto 
merece um comentário um pouco mais extenso. 

O espaço da sociabilidade, como já foi dito, pode ser pensado como o da 
afirmação, negociação e ajuste de moralidades mais ou menos estáveis, mais ou 
menos estruturadas, se definimos moralidade como uma práxis que atualiza o 
horizonte da vida em comum, isto é, as expectativas mútuas sobre aquilo que ela 
deve ser. Não há nenhuma razão para pensar que esse horizonte é o mesmo para 
todas as pessoas, nem que é estável e dado de uma vez por todas. Ao contrário, 
ele é constantemente redefinido justamente pelo encontro cotidiano das 
moralidades distintas, construídas nas histórias de vida de grupos inteiros, por 
vezes das classes sociais, e nelas, das pessoas em sua individualidade. Se isso é 
assim, é natural imaginar que a imigração introduzisse, no ambiente conturbado 
do início do século XX, importantes elementos de dissonância, com claro 
potencial para contaminar o conjunto de valores e expectativas prevalecentes, já 
que o ambiente tinha fronteiras muito fluidas, as diferenças entre estratos das 
próprias classes populares não sendo muito bem marcadas senão por signos 
exteriores, como o fenótipo, a penúria relativa da vestimenta, o asseio relativo 
imposto pelo acesso diferenciado a fontes estáveis de água, a maior ou menor 
proximidade com a fome crônica, sobretudo nos grandes centros urbanos. É nessa 
chave que se deve compreender o potencial transformador dos imigrantes na 
sociabilidade brasileira. Isto é, a esfera pública popular era fragmentada, como 
procurei marcar, e a violência que a constituía não era elemento adequado à 
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negociação de identidades, sendo, antes, caldo de cultura a atitudes defensivas, 
evasivas ou ostensivamente agressivas. Isso reduzia em muito o potencial 
transformador da práxis dos imigrantes, e também sua capacidade de galvanizar 
identidades. Mas não anulava uma coisa ou outra. Apenas impunha barreiras ao 
contágio dos horizontes de expectativas negociados no cotidiano das classes 
populares, com isso reduzindo seu potencial transformador e ditando ritmo lento 
à mudança. 

Outro aspecto do mesmo problema precisa ser salientado, para a correta 
compreensão do que se tem em mente aqui. Os ajustamentos violentos são 
comuns em ambientes materialmente indiferenciados, em que os contendores não 
reconhecem uns nos outros direitos diversos de seus próprios, nem estão 
dispostos a transferir a um terceiro a mediação de suas diferenças étnicas, de 
gênero ou mesmo de classe, que de fato opunham os vagabundos aos operários, 
estes aos artesãos, quase todos aos donos de bar e aos policiais, ainda que todos 
vivessem em patamar muito próximo de renda (portanto, de pobreza). Aquele 
tertius pode ser um ente abstrato, como uma máxima moral qualquer (a 
reciprocidade, o dom, a humildade, a caridade), ou o Estado enquanto um 
conjunto de interditos intersubjetivamente reconhecidos (ou, alternativamente, 
garantidos pela força), mas sua instituição em estruturador da sociabilidade é ela 
mesma fruto da reiteração dos encontros cotidianos numa direção tal que resulte 
na estabilização das expectativas mútuas quanto ao que deve ser a vida em 
comum. Portanto, requer a consolidação do próprio Estado ou das instituições de 
administração do sagrado e da moral daí derivada, ambos muito frouxos no Brasil 
urbano da aurora republicana. Nesse quadro, afirmar-se sobre o corpo (e muitas 
vezes a vida) do outro era maneira eficiente de demarcar diferenças, fronteiras e 
hierarquias, agora de força, estabelecendo distâncias sociais entre pessoas que as 
condições econômicas gerais tornavam muito curtas, aqui incluído o policial 
oriundo das mesmas classes populares. Mas essas distâncias eram efêmeras, 
sujeitas a se diluírem no próximo encontro pela recorrência da própria violência, 
e então as hierarquias de força podiam se inverter, ser reforçadas ou 
simplesmente suprimidas, mesmo que momentaneamente.  

O que me interessa neste ponto é sugerir, de outra perspectiva, que a 
violência cotidiana intraclasse, à qual provisionalmente denominei horizontal, 
era elemento importante a dificultar a construção de identidades coletivas 
duráveis. Com efeito, um dos aspectos importantes da sociabilidade capitalista 
em construção no Brasil, nos inícios do século XX, foi justamente a 
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criminalização de múltiplos aspectos da cotidianidade popular, como vimos, 
porém associada à relativa largesse do Estado em relação a violência entre os 
próprios pobres, ou intrapopular. Essa largesse se contrapunha à intolerância 
exorbitante do Estado com respeito à violência dirigida aos grupos dominantes 
(como as greves, os ajuntamentos ou os tumultos em reação a políticas públicas, 
como a Revolta da Vacina), à qual, por homologia, denominarei vertical. Ora, a 
indiferença do Estado em relação ao destino “do populacho” se expressava 
também em sua virtual ausência como intermediário (real ou intersubjetivamente 
valorado) dos encontros cotidianos entre os membros das classes populares, que 
buscavam constantemente afirmar e recusar distinções (de etnia, cor da pele, 
pobreza ou qualquer outra) por meio da violência privada. É nessa chave que se 
devem compreender os conflitos entre negros e italianos, entre italianos e 
espanhóis, entre estes e brasileiros e destes entre si, no Rio de Janeiro ou em São 
Paulo90. Eles eram o resultado mais conspícuo da ausência do Estado como 
elemento de identificação, e como agente da pacificação de relações sociais 
conturbadas pelas transformações impostas pelo lento enraizamento da 
sociabilidade capitalista no mundo urbano, e também pelo aprofundamento da 
imigração. 

É verdade que a violência horizontal, embora estabelecesse diferenças e 
distâncias entre iguais, era ao mesmo tempo uma maneira de igualar a todos em 
seus atributos humanos mais básicos. Mas essa igualdade era um resíduo, vazia 
de significados modernos, porque o Estado quase nunca estava presente como 
elemento de triangulação, como um alter no qual os contendores se espelhassem 
para se verem a si mesmos como membros de uma mesma comunidade moral. A 

                                                 
90  Os casos são amplamente estudados nos já citados Maram (1979), Chalhoub (2001), 

Bretas (1997a e 1997b) e Decca (1987). Os ajustamentos violentos marcaram o período 
de construção da sociabilidade urbana em toda parte, e de forma muito especial em 
sociedades com multiplicidade étnica e em rápida mudança social, fruto das migrações. 
Três interessantes estudos sobre cidades norte-americanas são Gans (1962), Bodnar, 
Simon e Weber (1982) e Hoffman (1994). Para o caso de Nova York, ver ainda Headley 
(1971) e o clássico de Ernst (1949). De Kusmer (1976) e Philpott (1978) fica a sugestão 
de que, nos Estados Unidos, a violência interétnica foi aos poucos sendo contida pela 
guetificação (ou a segregação espacial) dos negros. Para o caso de Paris, ver Farge (1993); 
para Londres, Shoemaker (2000); para a Antuérpia, Lis (1986). Abordagem alternativa é 
Ellis (2001), que mostra, como sugiro no texto, de que modo a estabilidade secular dos 
laços vicinais contribuiu para a adesão dos citadinos britânicos à ordem urbana nos séculos 
XVII e XVIII. Importante comparação entre revoltas populares no Rio de Janeiro e Nova 
York na consolidação da ordem republicana é Pamplona (2003). 
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igualdade que a violência mais confirma do que produz é uma igualdade primal, 
não é uma igualdade moral. Não é mediada pelo direito. 

Mas, como venho insistindo, o Estado não estava ausente do cotidiano 
popular. Sua presença era mesmo conspícua. A violência vertical não tinha, como 
sugeri, o intuito primeiro de domesticação dos corpos para o trabalho. A 
dissuasão no cotidiano tinha mais o sentido de manutenção da ordem pública (ou 
de proteção das classes possuidoras e das classes médias em ascensão contra as 
“classes perigosas”) e menos o de afirmação do Estado como detentor legítimo 
do monopólio do uso da força vis-à-vis o poder das elites locais dominantes. 
Desse ponto de vista específico, o processo de construção do Estado republicano 
brasileiro não teve nada de civilizador, no sentido de Norbert Elias. A 
consolidação do aparato repressor estatal centralizado não se deu como 
contrapartida ao esvaziamento do poder dos potentados locais, mas sim em 
associação com eles contra as classes perigosas, fossem elas rurais (os 
desgarrados da ordem tradicional) ou urbanas (a multidão desconhecida do 
senador Siqueira Campos, discutida no capítulo I). Se isso faz sentido, então essa 
violência vertical, afirmadora e garantidora das hierarquias mais do que 
promotora do Estado como tertius nas contendas entre os subalternos, aparecia 
imediatamente como violência de classe, mesmo que num sentido bastante lato, 
opondo dominantes e dominados e não necessariamente “a burguesia” e “o 
proletariado”. 

 
 

*** 
 

Em suma, a sociabilidade urbana, até muito tarde na Primeira República, 
era tal que apartava de forma decisiva as classes populares, amplamente 
majoritárias, e as elites políticas e econômicas. A identidade política e social das 
classes dominantes não era construída por oposição a um outro, subalterno, em 
que se reconhecessem e no qual projetassem sua própria humanidade. 
Subalternidade era sinônimo de degradação, vício, superstição, preguiça, 
degeneração e era, portanto opaca, inacessível, impura91. Certo, no campo e no 
interior do país as classes subalternas eram parte irrecusável do ordenamento 

                                                 
91  Sobre a impureza dos pobres no Rio de Janeiro ao longo do Século XX, na visão do poder 

público e também no imaginário acadêmico, ver Valladares (1991 e 2005). A 
pureza/impureza no processo de construção da alteridade está em Douglas (1966). 
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econômico e social, mas só interessavam se, e enquanto parte do próprio corpo 
social das classes dominantes, isto é, enquanto parte do “nós” característico das 
clientelas políticas dos sistemas tradicionais de dominação92. Fora desse âmbito 
elas ou eram parte do corpo do outro, inimigo político e portanto sempre em risco 
de vida, isto é, em risco de ser negado como outro; ou então não eram nada, 
porque fora dos esquemas de reprodução das clientelas. Nas cidades grandes 
ainda mais, porque a dependência de tipo clientelista se havia estiolado, não 
restando dos subalternos senão a imagem em negativo do outro como um perigo, 
porque opaco. A indiferença moral quanto ao destino das massas decorria 
exatamente disso: elas não eram importantes para a construção da auto-imagem 
de boa parte das elites dominantes, à exceção parcial da igreja católica e sua ética 
da caridade. Aquela auto-imagem era em grande medida auto-referente, fechada 
em si mesma, ou melhor, aberta a um outro que não estava no Brasil, mas sim na 
Europa civilizada. Um outro, portanto, que era a projeção idealizada da própria 
imagem da classe dominante.  

Tem-se, então, configurada a tragédia da sociabilidade na ordem que 
emergia: aos subalternos restava pouca alternativa além de construir sua 
autoimagem referenciada nos signos, símbolos e práticas dominantes, fossem 
eles católicos, policiais, patrimoniais ou clientelistas. As identidades coletivas 
referenciadas na própria condição subalterna eram brutalmente reprimidas. Nesse 
sentido, a subalternidade tinha um viés totalizante, que obrigava os que estavam 
nesta condição a levar constantemente em conta a razão dos dominantes, o 
contrário não sendo verdadeiro na maior parte do tempo. Para boa parte dos 
dominantes a subalternidade era indiferente. Em consequência, a marca da ordem 
era a incomensurabilidade dos estilos de vida e das práticas cotidianas, 
incomensurabilidade que era reafirmada e reforçada nos ritos que vez por outra 
aproximavam dominantes e dominados, como as festas e cultos religiosos, mais 
raramente as eleições e, de modo muito especial, o trabalho precário e aviltante. 

 

                                                 
92  Para uma análise (em outra chave) da visão de Machado de Assis sobre os obstáculos à 

construção, entre as classes dominantes, de alteridade referenciada nos subalternos no 
Brasil, ver Schwarz (1990). 

 

 
 
 
 

CA P Í T U L O  IV:  UM A  U T O P I A  B R A S I L E I RA  

 
 

“Getúlio foi tudo para o nosso povo, foi 
tudo pro pessoal da lavoura. (...) Antes de 
Getúlio não tinha lei, nós éramos bicho. A 

Princesa Isabel só assinou, Getúlio foi 
quem libertou a gente do jugo da 

escravatura” 
 

Cornélio Cancino, descendente de escravos, em 
depoimento ao projeto “Memórias do Cativeiro”, 

reproduzido por Rios e Mattos (2005: p. 56). 
 

 
Da discussão nos capítulos anteriores resulta claro por que a questão social 

não pôde emergir durante o Império senão muito tardiamente: a ordem social 
como um todo estava ancorada no trabalho escravo, e quando a questão social foi 
verbalizada como antiescravismo ou abolicionismo, aquela ordem já estava em 
busca de alternativas para o problema da mão de obra, equacionado, em São 
Paulo, então em vias de tornar-se o carro chefe da nação, pela massiva imigração 
estrangeira. O antiescravismo, enquanto reconhecimento da questão social, ao 
realizar-se produziu um paradoxo, ou uma miragem: finda a escravidão, o 
problema simplesmente pareceu evaporar. À elite escravista ocorreu de 
demandar ao Imperador indenização pela perda de sua propriedade, o escravo. 
Mas a pouca gente, aqui incluída parte apreciável dos abolicionistas, ocorreu de 
demandar indenização para os libertos pelos anos de cativeiro. Importava a 
liberdade, e que os ex-escravos fizessem dela o que bem entendessem. De uma 
penada, o Brasil se pôs a termos com a civilização ocidental, ao transformar em 
cidadãos os que, antes, conscientemente coisificara1.  

Por seu lado, o Estado raquítico construído à pena ao longo de todo o 
período, só muito longe no V século brasileiro se imporia às elites dominantes 

                                                 
1  Sobre a coisificação consciente do escravo pela elite paulista, ver cap. I deste livro, em 

especial a citação de Bernardo Ellis na p. 51.  
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como uma ordem relativamente autônoma, que, obrigada a gerar bens públicos 
transcendentes a cada interesse privado em particular, tornaria cada vez mais 
complexa e difícil a acomodação do conflito intra-oligárquico pela eliminação 
pura e simples da oposição a quem quer que estivesse no poder. Agentes 
econômicos cada vez mais poderosos passaram a demandar um Estado cada vez 
mais responsivo a seus próprios interesses, apresentados, porém, como o 
interesse de todos os brasileiros. Isso, obviamente, legitimou o interesse dos 
cafeicultores como o interesse nacional, defendido por um Estado que se dirigia, 
mais e mais, a toda a nação, ainda que com os pés plantados nos cafezais paulistas 
e fluminenses. Ao colocar adiante de tudo o mais o interesse nacional, 
momentaneamente representado por cafeicultores, o Estado, em suas estruturas 
burocráticas e em sua dinâmica política interna, ganhava legitimidade para 
encarnar outros interesses e, por assim dizer, mudar de lado se o café já não 
representasse a nação. Há um aprendizado teórico neste passo. O paradoxo das 
convicções (ou imposturas) ideológicas é que, quando encarnadas por Estados, 
ganham dinâmica própria, uma vez que todas as forças sociais, menos ou mais 
subalternas, são instadas a se posicionar em relação ao que o Estado tematiza 
como interesse da Nação. Isso quer dizer que a defesa explícita dos interesses de 
uma fração da burguesia, os plantadores de café, teve por consequência nem 
sempre antecipada pelos que assim se posicionaram, produzir, no ambiente onde 
incidiu, um processo de negociação, disputa e construção de significados e 
identidades cujo objeto foi, precisamente, a Nação. Isso não representou 
problema enquanto os que vocalizaram seu interesse particular como interesse 
nacional eram também seus beneficiários, e enquanto a luta política (e muito 
particularmente a violência política) impediu a entrada em cena de antagonistas 
de relevo. Mas sugeri que antagonistas deste tipo emergiram no interior da 
própria elite cafeeira, à medida que os interesses de parte dela se diversificaram. 
Ademais, eventos internos e externos se somaram a essa força irresistível, dentre 
eles a demanda por participação no esforço de guerra, que gerou sentimentos e 
práticas nacionalistas nas forças armadas e além2; as revoltas internas, de 
Canudos a Contestado e aos tenentes e à Coluna Prestes, que carrearam ao centro 
do poder oligárquico federado a legitimidade para atuar em nome de toda a 
federação; e, como no Império, mesmo passada a Primeira Guerra, os militares, 

                                                 
2  Como mostraram Beattie (2001), McCann (2004), Carvalho (2005) e, marginalmente, 

Coelho (1976). 
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a quem continuou desgostando a frouxidão dos elos que costuravam a Nação. A 
lenta capacitação das forças armadas, na verdade, também jogou contra o caos 
ordenado artificiado por Campos Sales, e às demandas da ordem econômica cada 
vez mais complexa somaram-se as demandas de diversos artífices da ordem 
burocrática estatal, cada vez mais complexa por sua vez. Parte destes últimos 
traduziu e verbalizou na arena pública, se bem que lentamente, mas por vezes 
com vigor, as pressões das classes subalternas urbanas. A ordem oligárquica 
permeabilizou-se muito lentamente a essas pressões à medida que novas elites 
buscavam novas bases de apoio para seus projetos de Nação, ou simplesmente 
para seus interesses particulares, apresentados na arena pública como o novo 
interesse nacional, fazendo com isso avançar o processo de construção estatal. 

A Revolução de 1930, ao ungir outro artífice virtuoso (no sentido de 
Maquiavel, como, aliás, o fora Campos Sales), deu a essas pressões, que de outro 
modo talvez tivessem potencial para desestabilizar a ordem desigual, uma 
expressão institucional que, de maneira que o próprio Vargas anteciparia, 
converteu-se em poderoso mecanismo de reprodução das desigualdades entre nós 
e, ao mesmo tempo e agora surpreendentemente, de legitimação, no sentido de 
justificação, dessas mesmas desigualdades. Ao ordenar apenas o mercado urbano 
de força de trabalho, contemporizando com a elite agrária, a quem delegou o 
destino dos subalternos do campo, o Estado capitalista brasileiro construiu uma 
utopia irresistível num ambiente de grande vulnerabilidade socioeconômica das 
massas: a utopia da proteção Estatal representada pela legislação social e 
trabalhista. Essa utopia disputou o espaço identitário dos coletivos subalternos 
urbanos com a utopia socialista ou comunista, uma ou outra avassalada pela 
repressão estatal e pela maré montante do movimento migratório interno pós 
1940, que inundou as cidades de pessoas em busca, dentre outras coisas, das 
múltiplas dimensões da utopia varguista, encontrando nela um horizonte para 
suas aspirações e projetos de vida. Restrita a parcela diminuta da população, essa 
utopia, ganhando objetividade na história, a um tempo cumpriu e negou 
conhecido vaticínio de Tocqueville em A Democracia na América, segundo o 
qual todos servem, queiram ou não, ao “desenvolvimento gradual da igualdade”. 
Vargas não preconizou a igualdade, apenas a justiça social, ancorada em 
máximas morais que, ao fim e ao cabo, cobravam sua justificação a um conjunto 
de ideias e valores de complexa armadura, e a uma práxis típica das grandes 
sociodiceias, nas quais os projetos de transformação social têm que se haver com 
heranças que os engenheiros sociais preferiam desdenhar.  
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É sobre alguns aspectos centrais (mas muito selecionados) do programa 
varguista de incorporação dos trabalhadores, e alguns elementos da resposta 
destes, que disserto a seguir. Peço ao leitor alguma condescendência com caráter 
quase ensaístico do capítulo. Não apresento a obra legislativa de Vargas, nem 
investigo seus impactos nos processos miúdos de construção da sociabilidade. 
Apresento, inicialmente, os parâmetros da interpretação do Brasil moderno 
propostos por Juarez Brandão Lopes nos anos 1960, e as derivações mais 
importantes do debate que se seguiu à publicação de seus estudos empíricos com 
operários fabris em Minas Gerais e São Paulo. Sugiro que, se lido em chave 
menos preconceituosa, informada pelos achados da historiografia mais recente 
produzida no país, esse corpo interpretativo tem grande poder explicativo sobre 
a dinâmica das desigualdades entre nós, bem além do que imaginavam seus 
autores originais. Trato, em seguida, da justificação do programa varguista pelo 
discurso apologético de Oliveira Vianna e do próprio Vargas, para sugerir, em 
segundo lugar, que o raquitismo do Estado — que permaneceu como marca de 
nosso processo de construção estatal — foi um dos elementos responsáveis por 
minar no berço as possibilidades de sucesso do empreendimento estadonovista. 
Ainda assim, e esse é o terceiro aspecto, a instituição da legislação social e 
trabalhista mudou inteiramente a relação do Estado brasileiro com seu povo. 
Sustento que a “cidadania regulada” gerou nos trabalhadores a expectativa de 
proteção social, alimentando uma promessa de integração cidadã que, se bem que 
não se efetivou, cumpriu a tarefa de incorporar, finalmente mas não de uma vez 
para sempre, os trabalhadores como artífices do processo de construção Estatal 
no Brasil. A partir de Vargas, os nacionais descobriram que valia à pena lutar 
pela faticidade do Estado enquanto ordem jurídica que lhes prometia proteção e 
bem estar social. Essa luta moldou, por sua vez, sua identidade social e política, 
uma vez que, num país com 80% da população situada abaixo da linha da 
pobreza, a promessa dos direitos sociais e do trabalho era uma promessa utópica, 
capaz de disputar corações e mentes com outras promessas (como a socialista ou 
a comunista) em posição bastante privilegiada, porque corporificada em 
instituições e na ordem jurídica estatal, sobretudo em sua capacidade de reprimir 
legitimamente a dissidência. Enquanto promessa jamais universalizada, a 
cidadania regulada revelou-se importante, multidimensional e institucionalizado 
mecanismo de reprodução de desigualdades, e também de sua legitimação. 
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“O ajustamento do trabalhador à indústria” 

É provável que o estudo de maior impacto na sociologia do trabalho 
brasileira da primeira metade dos anos 1960 tenha sido “O ajustamento do 
trabalhador à indústria: mobilidade social e motivação”, artigo de Juarez Brandão 
Lopes escrito com base em pesquisa realizada em 1957 e publicado em livro 
organizado por Bertram Hutchinson em 1960, intitulado Mobilidade e Trabalho. 
O artigo seria reeditado em 1964 num livro divisor de águas, Sociedade Industrial 
no Brasil. Não é difícil aquilatar o impacto desse artigo e, depois, do livro, na 
interpretação da sociedade do trabalho entre nós, já que boa parte da literatura 
social dos anos 1960 e 1970 no país tomou-os, de um modo ou de outro, como 
referência. No que se segue, recupero essa tradição para propor reflexão mais 
geral sobre a incorporação dos trabalhadores na dinâmica capitalista brasileira, 
tomando em conta evidências trazidas pelo próprio Juarez, às quais agrego outras, 
para propor leitura alternativa, na verdade bem diversa, dos processos por ele 
apresentados como aspectos da “crise do Brasil arcaico”. 

No texto em tela, Juarez Brandão Lopes se filia desde logo à tradição 
weberiana, tal como apropriada por Parsons nos Estados Unidos, e realiza um 
estudo clássico de mudança social. Seu interesse são os ajustamentos de 
comportamento exigidos dos trabalhadores migrantes do campo quando 
incorporados à indústria, num processo que combina, em geral, mobilidade 
geográfica e mobilidade social, tendo, portanto, grande potencial para afetar a 
totalidade da vida das pessoas envolvidas.  

Juarez opera com um conjunto de pressupostos muito sólidos, embora nem 
sempre explícitos em seu texto. Para ele, o Brasil estava às portas de se 
transformar numa sociedade industrial. Portanto, era essencial à sociologia 
compreender os mecanismos dessa transformação, sobretudo seu impacto nas 
populações que viviam do trabalho, no campo ou na cidade. Dominando com 
maestria a produção sociológica, em especial a norte-americana sobre o 
industrialismo, seus males e dilemas organizacionais e sociais, ele estava seguro 
de que a industrialização tinha vindo para ficar, e que transformaria para sempre 
a realidade brasileira e os padrões de incorporação de sua população à dinâmica 
capitalista. 

Seu arcabouço explicativo era simples e elegante, como de resto o eram as 
teorias da modernização. Ele partia de um tipo ideal de sociedade tradicional, na 
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qual “os fatos econômicos derivam de um sistema de relações pessoais” (p.25)3, 
e os princípios básicos que sustentam as trocas são a reciprocidade e a 
redistribuição, e não o mercado. A matriz da explicação é Karl Polanyi e sua ideia 
de que a economia, nas sociedades tradicionais, está “submergida nas suas 
relações sociais” (ibid.), tradução de Juarez para a conhecida categoria 
polanyiana de “embededness”. Nessa sociedade o trabalho é assegurado pela 
obrigação moral das pessoas às normas da sobrevivência da comunidade, das 
quais dependem a autoestima, a satisfação das necessidades e a sobrevivência 
individual. 

Essa sociedade contrapõe-se a outra, na qual o mercado é o fato central dos 
sistemas econômico e social. Nesta, a “atividade aquisitiva é aprovada; a 
expectativa social é que as pessoas procurem a consecução dos seus interesses 
econômicos individuais. A conduta econômica (…) deve ser racional” (p. 27). O 
sistema econômico é aberto, já que cada qual busca sua própria satisfação 
individual, por contraposição ao relativo ensimesmamento da sociedade 
tradicional, e os preços de mercado, e não normas sociais, são o principal 
elemento de coordenação das ações. 

O problema de pesquisa, então, está de antemão delineado: a vinda de 
pessoas das zonas rurais para as cidades é a passagem sem mediações de um 
ambiente próximo das sociedades tradicionais para outro onde impera a 
economia racional de mercado. Isso gera um problema de ajustamento de 
expectativas e padrões de comportamento, característico dos primórdios da 
industrialização no Brasil e do processo de construção da classe operária entre 
nós. 

Para estudar esse problema Juarez elege uma fábrica de porte médio em 
São Paulo, na qual apenas 7,5% dos trabalhadores eram paulistanos. Outros 28% 
eram estrangeiros e os restantes 63% eram migrantes nacionais, 21% dos quais 
do Nordeste. Em razão da grande concentração de nordestinos, Juarez reconstrói 
rapidamente a sociabilidade no meio rural de origem dos operários, para mostrar 
que eles de fato provinham de uma sociedade de tipo tradicional. E sustenta que 
haveria, nas classes rurais, em especial as oriundas do Nordeste, “um valor 
cultural de trabalhar por conta própria, ser independente, valer-se da própria 
iniciativa e não submeter-se diretamente a ninguém” (p. 36). Além disso, poucos 

                                                 
3  Nesta análise utilizo a versão do texto publicada em Lopes (1971a: pp. 22-95). As citações 
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tinham intenção de permanecer em São Paulo. Seu sonho era juntar algum 
dinheiro e retornar ao campo, onde tinham deixado suas famílias. Esse padrão se 
distinguia apenas em parte do caso dos migrantes do interior de São Paulo, que 
ficariam no destino “se desse certo”, mas voltariam caso contrário (pp. 38-9). 

A partir desse ponto, o trabalho de Juarez poderia ter sido escrito como 
dedução pura e simples das teorias da modernização. Depois de mostrar que o 
migrante nordestino acaba se fixando na cidade — porque o trabalho em fábrica, 
apesar de tudo, é mais leve do que o eito, e a comparação entre a vida atual, vista 
como difícil, com a vida anterior, vista como muito mais difícil e insegura, é 
favorável à cidade — Juarez insiste que “[a] orientação psicológica dos 
entrevistados de origem rural é claramente para fora do sistema industrial” (pp. 
44-5), e o desejo de todos é o de “trabalhar por conta própria”, porque não se 
depende de horário, não se depende de chefe. Mas então ele oferece uma 
evidência interessante, da qual ele mesmo não tira as devidas consequências, mas 
que terá impacto duradouro sobre a sociologia brasileira posterior. Um cearense 
entrevistado por ele diz, a certa altura, que “Homem que pica cartão não tem 
futuro; pessoa que trabalha por conta própria é que pode melhorar” (p. 46). Juarez 
vê nessa fala a expressão cabal do desajustamento do trabalhador rural de 
migração recente à sociedade industrial, e atribui a esse desajustamento a 
dificuldade (na verdade, impossibilidade) de constituição de uma solidariedade 
de classe tipicamente operária, isto é, tal como a que se desenvolveu no modelo 
clássico de capitalismo industrial. 

Talvez a mais provocadora análise alternativa das consequências desses 
achados de Juarez Brandão Lopes tenha sido formulada por Alain Touraine, num 
texto também muito influente, denominado “Industrialização e consciência 
operária em São Paulo”, publicado em 1961 na Revista Sociologie du Travail. 
Tendo por referência os trabalhos de Juarez, Fernando Henrique Cardoso (que 
por sua vez se baseava em Juarez) e o Florestan Fernandes de Mudanças Sociais 
no Brasil, Touraine sustenta que o desejo de melhorar de vida, ao contrário do 
que queriam Juarez, Florestan ou F. H. Cardoso, é uma conduta de mobilidade 
(p. 396)4, expressão de atitudes modernas de certo tipo, que configuram o que ele 
denominou “consciência de mobilidade”. Touraine concorda que o peso das 
tradições pré-industriais impede que esses trabalhadores se identifiquem com a 
classe operária. Mas ao lado da tradição, mais importante é “a crença, que pode 

                                                 
4  As páginas se referem à edição original, Touraine (1961).  
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ser utópica, nas chances que lhes oferece[m] a vida urbana e o trabalho industrial, 
uma vontade de mobilidade que não se satisfaz com um trabalho instável e não 
qualificado e que os conduz a esperar que um dia eles superarão a condição 
presente” (p. 396). Essa consciência de mobilidade é prenhe de consequências 
para a dinâmica social e política da classe operária, segundo Touraine, porque ela 
“se acompanha de uma relativa integração das atitudes, nas quais o aspecto mais 
frequente pode ser o não-conformismo utópico, isto é, a união da submissão 
tradicional com a esperança nas possibilidades de ascensão do indivíduo e mais 
ainda de seus filhos” (p. 397). Nesse processo, a situação pretérita e a presente 
são reinterpretadas em função da esperança de melhoria de vida. E como essa 
consciência liga estreitamente a mobilidade individual e o desenvolvimento 
coletivo do país, a consequência é a legitimação da sociedade global, que fica, 
assim, protegida contra uma sublevação revolucionária. 

Touraine agrega ainda outros argumentos importantes, igualmente 
apropriados pelo debate posterior, como a ideia de que no Brasil a urbanização 
precedeu a industrialização, e com isso as massas vindas do campo não 
encontraram na indústria seu destino primordial. O processo, ademais, gerou 
marginalização e pobreza de grandes contingentes de trabalhadores, além de 
desigualdade e competição pelos poucos postos de trabalho industriais, 
contribuindo para manter os salários sempre baixos etc.  

Os trabalhos de Juarez Brandão Lopes e Alain Touraine influenciaram 
fortemente a pesquisa posterior, se bem que de maneira talvez não antecipada 
pelos dois autores. Leôncio Martins Rodrigues, por exemplo, em estudos muito 
influentes realizados em fábricas de multinacionais de automóveis5, então 
tratadas como empregando o setor mais moderno do operariado, encontrou 
atitudes operárias tradicionais, consciência de mobilidade e aversão ao trabalho 
industrial, além de incapacidade de ação coletiva solidária e ausência de 
consciência de classe. Fernando Henrique Cardoso, com base nos mesmos 
estudos, sustentou ideia ainda mais forte no seu “Proletariado no Brasil: situação 
e comportamento social” publicado originalmente em 1962. Para ele, os 
trabalhadores rurais deixaram o campo menos em busca de ascensão social do 
que para fugir da miséria (Cardoso, 1969[1962]: p. 116), com o que seriam mais 
conformados diante do destino, e mais dispostos a aceitar as condições precárias 
de trabalho na indústria. A intensa migração do campo para a cidade, concentrada 

                                                 
5  Muito especialmente, Rodrigues (1966 e 1970). 
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no tempo, teria produzido um “‘efeito de amortecimento’ sobre o grau de 
consciência da situação (…) e, consequentemente, sobre as possibilidades de 
empreendimento de ações reivindicatórias no plano da empresa e da sociedade 
global” (idem: p. 117). Por essa razão, ademais das apontadas por Juarez e 
Touraine, esse operariado dificilmente chegaria a agir conforme seu interesse 
específico de classe, não se colocando “a questão do Poder como a pedra de toque 
de uma ação proletária historicamente consciente de seu papel” (idem: p. 121). 

A historiografia brasileira poria por terra esses argumentos nos anos 1980. 
A partir do estudo fundador de Paoli et al. (1983), o encontro dos migrantes com 
o mundo do trabalho industrial deixou de ser tratado como inautêntico, por não 
resultar em atitudes revolucionárias de uma classe “consciente de seu papel”6. 
Segundo essa interpretação, a classe operária no Brasil seria definida, por aqueles 
estudos, na negativa: não tinha consciência de classe, não agia politicamente para 
transformar a sociedade, não era moderna etc. Impossível não concordar com 
essa crítica. Contudo, parece-me que ela tampouco pode ser levada longe demais. 
Os estudos mencionados acima, embora carreguem a marca da inautenticidade 
que a crítica posterior identificou, por outro lado trazem elementos que, lidos em 
outra chave, de meu ponto de vista expressam o que de fato ocorreu no Brasil 
depois de 1930. Refiro-me muito especialmente ao que em Touraine aparece 
como “crença utópica” nas possibilidades de mobilidade social abertas pela 
sociedade brasileira em mudança. Aqui, sugiro que essa ideia tem muita força, se 
lida em perspectiva algo diversa, isto é, se referida ao programa varguista de 
integração social baseado na promessa da “cidadania regulada”. Senão, vejamos. 

Aspectos de uma construção utópica 

A utopia varguista ganhou muitos tradutores ao longo dos primeiros 15 
anos de poder de Getúlio Vargas, mas poucos foram tão sistemáticos e incisivos 
quanto Oliveira Vianna. Sua obra não é vasta, mas é muito consistente, em 
especial aquela dedicada a propagandear os feitos da Revolução de 1930. Limito-
me aqui ao conjunto de conferências, ensaios e artigos de jornal trazidos a público 
entre 1932 e 1940 (período em que participou diretamente da gestão do que ele 
mesmo denominou “Governo revolucionário”), depois reunidos em Oliveira 
Vianna (1951). Nesse extraordinário libelo de propaganda, somos expostos ao 

                                                 
6  Ver também Gomes (1988). 
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sumo da ideologia da promoção do homem brasileiro por meio da política social 
da Revolução, que vinha enfim resgatar a nacionalidade de seus quatro séculos 
de história. Para O. Vianna, a obra social de Vargas tinha um sentido corretivo, 
ou saneador dos males de uma civilização que, por imposições da natureza hostil 
do vasto território onde vicejou, consolidou-se como carente de ossatura e de 
mecanismos promotores de solidariedade social. Oliveira Vianna, na verdade, 
avalia a obra varguista, de que ele também era artífice, sob a ótica de sua própria 
interpretação do Brasil, presente em trabalhos seminais como Instituições 
Políticas Brasileiras e, muito particularmente, Populações Meridionais do 
Brasil. Segundo essa interpretação, o povo, até 1930, havia sido esquecido pelas 
instituições civilizatórias, abandonado à própria sorte num ambiente hostil à vida 
coletiva, o que o obrigava à vinculação individual e submissa ao poder privado 
de caudilhos locais, senhores dos escassos recursos materiais e simbólicos da 
vida comunitária: 

“O homem que não tem terras, nem escravos, nem capangas, nem fortuna, nem 
prestígio, sente-se aqui, praticamente, fora da lei. Nada o ampara. Nenhuma 
instituição, nem nas leis, nem na sociedade, nem na família, existe para a sua 
defesa. Tudo concorre para fazê-lo um desiludido histórico, um descrente 
secular na sua capacidade pessoal para se afirmar por si mesmo. (...) O que os 
quatro séculos de nossa evolução lhe ensinam é que os direitos individuais, a 
liberdade, a pessoa, o lar, os bens dos homens pobres só estão garantidos, 
seguros e defendidos, quando têm para ampará-los o braço possante do 
caudilho local. Essa íntima convicção de fraqueza, de desamparo, de 
incapacidade se radica na sua consciência com a profundeza e a tenacidade do 
instinto” (Oliveira Vianna, 1922[1918]: p. 151). 

A eloquência da formulação não deve deixar dúvidas, a sociabilidade nos 
inícios do V século brasileiro era vista como caudatária dessa herança, radicada 
no povo brasileiro com “a tenacidade do instinto”, portanto passada de uma a 
outra geração através dos séculos. Mas por que esse povo desamparado se 
submetia aos poderosos locais? Por necessidade, obviamente, mas também 
porque esse povo era bondoso, indulgente, pacífico, “feito de amabilidade, 
generosidade e doçura cristã” (Oliveira Vianna, 1951: p. 58). A consequência 
óbvia é que do povo não se devia esperar movimentos violentos para a melhoria 
de sua própria penúria e fraqueza. Entre nós a luta de classe não encontrou terreno 
fértil, apesar de seus efeitos em geral benéficos em termos de construção da 
solidariedade social, quando resultante de dinâmica social diferente da brasileira. 
É assim que, em Populações meridionais do Brasil, O. Vianna vê na luta de 
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classes um poderoso agente de solidariedade social, muito “eficiente na 
organização dos povos ocidentais” (p. 157). Fazendo eco a Marx, afirma que  

“[t]oda a evolução grega, toda a evolução romana, toda a evolução medieval, 
toda a evolução moderna se fazem sob a influência fecunda da luta de classes. 
Em nossa história, tais conflitos são raríssimos (...). Duram tempo brevíssimo. 
Desdobram-se em áreas restritíssimas” (p. 157-58),  

não sendo, portanto, promotor da solidariedade, trazendo, ao contrário, 
efeitos negativos “à evolução política e social da nacionalidade” (ibid.). Libertar 
o povo do jugo dos poderosos locais e promovê-lo à cidadania plena era tarefa 
civilizatória que cabia ao Estado, para o que este não precisou “lutar contra linhas 
de cor, contra antagonismos de classes, contra ódios de raças” (ibid.: p. 56). 
Resulta que a tarefa da Revolução, diferentemente dos países europeus, não foi a 
de assegurar a paz social, já de si garantida pela índole do povo, mas sim a justiça 
social, obliterada pela natureza individualizante e degradante de nosso processo 
civilizatório. 

Oliveira Vianna propagandeia um artifício, uma engenharia revolucionária 
voltada à integração do Brasil no “movimento incoercível, de extensão universal, 
que constitui a política de restauração das massas trabalhadoras na posse e na 
consciência da sua nobreza humana” (idem: p. 54). A palavra forte dessa 
engenharia é, não casualmente, inclusão. Tendo estado excluídos da fruição das 
benesses civilizatórias, os trabalhadores sob Vargas teriam sido triplamente 
incluídos: na firma, por meio da estabilidade no emprego, o que gerou 
compromisso mútuo entre as classes pelo bem estar de uns e a prosperidade de 
outros; no Estado, por meio da participação nos sindicatos como órgãos estatais 
e nos mecanismos corporativos de tomada de decisão, que acolhiam também as 
classes superiores; e na sociedade de consumo, aspecto garantido pela instituição 
do salário mínimo (idem, pp. 112 e ss.) e da previdência social, por ele chamada 
de propriedade social disponível aos trabalhadores, que asseguraria bem-estar 
material na velhice e na doença. Aos trabalhadores, então, teriam sido dadas 
“todas as condições materiais e morais de segurança e conforto, de tranquilidade 
e justiça, de independência e dignidade” (idem: pp. 55-56), de tal modo que eles 
“sentem por toda parte o carinho do Estado, a ação vigilante de sua tutela e de 
sua assistência”. Mas essa assistência, importante salientar, não tinha a forma dos 
“óbolos da caridade, que humilhavam o assistido”, e sim a forma das “prestações 
de direito, reconhecidas, asseguradas e ministradas pelo poder público” (p. 50). 
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O autor não tem dúvida: a revolução trouxe aos trabalhadores “segurança 
jurídica” (p. 71), além de ter promovido a  

“elevação e dignificação progressiva das classes trabalhadoras dentro do 
regime capitalista. Isso quer dizer, porém: elevação e dignificação 
conseguidas, não suprimindo as escalas de hierarquia social, não eliminando 
as classes superiores, não nivelando todas as categorias da sociedade (...) mas 
sim, fazendo as classes trabalhadoras partilharem progressivamente das 
vantagens e benesses com que a nossa civilização vem assegurando, há mais 
de um século, o conforto, o bem estar e a dignidade humana e social das classes 
superiores” (p. 106). 

É verdade que, no mesmo conjunto de textos apologéticos de sua própria 
empreitada, Oliveira Vianna reconhece que a “enumeração das benemerências 
ou serviços, prestados pelas nossas instituições de previdência social e sindicais, 
representa um quadro nem sempre conforme aos fatos da realidade atual” 
(Oliveira Vianna, 1951: p. 127). Reconhece que a previdência social paga 
benefícios insuficientes à subsistência; que os serviços médicos e ambulatoriais 
não estão à altura de suas promessas; que o programa de casa própria para 
operários esbarrava em problemas de crédito etc. Mas um “juízo justo dessas 
instituições” devia levar em conta não o fato de sua penúria atual, mas sim as 
“formidáveis possibilidades que elas contêm em potencial” (idem, p. 128). O. 
Vianna não se resigna diante da escassez real de recursos do Estado brasileiro, 
que desenhava instituições incapazes de cumprir suas promessas diante da 
enormidade das carências do povo que o mesmo Estado queria promover à 
cidadania. O desenho legal dessas instituições era justo em si mesmo, e sua 
eficiência se provaria no futuro, para o que o trabalhador devia ter paciência. Os 
limites estruturais à vigência da obra saneadora, pois, eram vistos como 
superáveis pela obra do próprio Estado. 

Mais do que qualquer outro na equipe de Vargas, Oliveira Vianna sabia que 
o direito do trabalho como direito social tinha uma virtualidade particular: ele, 
idealmente, se ancora no princípio de que os trabalhadores estão em posição 
subalterna e subordinada na sociedade capitalista, e que por isso precisam ser 
protegidos por um agente externo à relação de trabalho ela mesma. O direito do 
trabalho, nessa concepção, nasce do reconhecimento da desigualdade de 
condições de mercado entre capitalistas e trabalhadores, desigualdade que precisa 
ser sanada se o que está no horizonte é a promoção da dignidade do trabalhador. 
Isso é o mesmo que dizer que a orientação geral do direito do trabalho, em toda 
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parte, deveria ser o combate à disparidade de poder entre capital e trabalho, 
visando a dar a este último um poder de barganha de certo tipo na contratação 
com o primeiro, qual seja, o poder de negar as condições oferecidas pelo 
contratante se estas não estiverem de acordo com parâmetros definidos pelo 
próprio direito como mínimos civilizatórios, ou, simplesmente, socialmente 
aceitáveis. O direito do trabalho penetraria a relação contratual privada como um 
determinante ex ante de seu resultado, estabelecendo mínimos contratuais 
entendidos, propriamente, como mínimos civilizatórios aquém dos quais nenhum 
contrato é reconhecido como tendo sido firmado entre iguais. O direito definiria, 
ex ante, o que a sociedade estabelece como os limites de sua própria 
sustentabilidade. 

Vargas, muito especialmente o Vargas ditador, esteve sempre consciente 
desse aspecto civilizatório do direito do trabalho, mas tinha melhor clareza do 
que Oliveira Vianna sobre seus limites num país como o Brasil. Em 1941, em 
engenhoso discurso proferido no Primeiro de Maio, momento em que o ditador 
costumava informar aos trabalhadores, anualmente, sobre o andamento de “sua” 
obra social, isto é, os novos direitos “dadivosamente” agregados ao sempre 
incompleto edifício de “promoção do homem brasileiro”, ele pregaria em favor 
da fixação do homem no campo, embora não necessariamente por meio de uma 
reforma agrária. Sem aquela fixação o Brasil correria o risco de  

“assistir ao êxodo dos campos e superpovoamento das cidades — desequilíbrio 
de consequências imprevisíveis, capaz de enfraquecer ou anular os efeitos da 
campanha pela valorização integral do homem brasileiro, para dotá-lo de vigor 
econômico, saúde física e energia produtiva”.  

E diria ainda, dirigindo-se aos milhares de trabalhadores que lotavam o 
estádio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro: 

“Temos a enfrentar, corajosamente, sérios problemas de melhoria das nossas 
populações, para que o conforto, a educação e a higiene não sejam privilégio 
de regiões ou de zonas. Os benefícios que conquistastes devem ser ampliados 
aos operários rurais, aos que, insulados nos sertões, vivem distantes das 
vantagens da civilização. (...)  

“Não é possível mantermos a anomalia tão perigosa como a de existirem 
camponeses sem gleba própria, num país onde os vales férteis como a 
Amazônia, permanecem incultos e despovoados de rebanhos, extensas 
pastagens, como as de Goiás e Mato Grosso. É necessário à riqueza pública 
que o nível de prosperidade da população rural aumente para absorver a 
crescente produção industrial; é imprescindível elevar a capacidade aquisitiva 
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de todos os brasileiros — o que pode ser feito aumentando-se o rendimento do 
trabalho agrícola” (Vargas, 1941: pp. 261-62). 

Como se vê, Vargas tinha exata noção das injunções estruturais a seu 
projeto civilizatório. O Brasil era um país rural, com pouco menos de 3% de 
proprietários de terra apesar dos 70% de brasileiros que viviam no campo, um 
terço dos quais assalariados e dois terços compondo diferentes regimes de 
colonato, parceria, posse ou pequena propriedade da terra (como vimos no 
capítulo anterior), a grande maioria deles disposta a arribar ao menor sinal de que 
a vida poderia ser melhor em outro lugar. Fixar as populações rurais, pois, não 
seria possível se ao trabalhador rural não fossem estendidas as benesses da 
civilização que a Revolução construía nas cidades.  

Na verdade, a impotência diante de inexoráveis e incontroláveis dinâmicas 
populacionais há muito tirava o sono do estadista gaúcho. Em discurso 
pronunciado na Bahia em 11 de agosto de 1933, analisando as consequências do 
fim da escravidão para as populações diretamente afetadas, Vargas diria que, nas 
caatingas, viviam  

“populações rurais empobrecidas, ao léu das circunstâncias do clima e à 
míngua de recursos, vegetam desenraizadas, por vezes quase nômades, 
vivendo, dia por dia, jungidas à voracidade dos novos senhores que lhes 
exploram o trabalho rude, como se fossem compostas de retardatários servos 
da gleba. 

“Agravando semelhante desorganização, verificou-se o êxodo dos habitantes 
do interior, atraídos pelas ilusórias facilidades de trabalho abundante e bem 
recompensado, para os centros urbanos de vida intensa. O proletariado das 
cidades aumentou desproporcionadamente, originando o pauperismo e todos 
os males decorrentes do excesso de atividades sem ocupações fixas” (Vargas, 
1938, vol. II: p. 115). 

Era esse mesmo pauperismo e seus males (dentre eles, obviamente, o risco 
de os pobres sucumbirem ao proselitismo comunista) que Vargas temia em 1941, 
daí a necessidade de se fixar o homem no campo. Ademais, um mundo rural 
pujante constituiria o mercado interno para o produto da indústria nascente, e 
para tanto o projeto não era outro senão colonizar a Amazônia. Isto é, 
impossibilitado de enfrentar o problema da propriedade da terra num país ainda 
refém das oligarquias agrárias (outra restrição importante a seu projeto saneador), 
Vargas via como única alternativa expandir a fronteira agrícola, ocupar a 
Amazônia, área de terras devolutas passíveis de políticas públicas de 
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colonização7. Políticas que não tocassem na estrutura fundiária consolidada no 
restante do país, nem nos interesses agrários ainda fortemente representados no 
aparelho de Estado. O discurso, nesse sentido, é reconhecimento resignado de 
sua própria fragilidade vis-à-vis os poderes agrários ainda prevalecentes.  

É assim que, em 1939, portanto dois anos antes desse discurso, duas 
culturas, café e algodão, tinham respondido por nada menos que 60% do valor 
global das exportações do país (IBGE, 1941: p. 90). Além de medida importante 
da fragilidade do comércio exterior, essa cifra revela a enorme dependência da 
nação em relação a um punhado de grandes produtores de café e algodão, bem 
como a dificuldade de Vargas confrontar diretamente seus interesses. Vale 
lembrar que, em seu discurso de posse na chefia do governo provisório em 3 de 
novembro de 1930, ele enumeraria entre as tarefas do governo revolucionário 
“promover, sem violência, a extinção progressiva do latifúndio, protegendo a 
organização da pequena propriedade”, com isso estimulando o trabalhador a 
“construir com as próprias mãos, em terra própria, o edifício de sua prosperidade” 
(Vargas, 1938, vol. I: p. 73). Em 1941 essa tarefa era ainda uma promessa, e 
assim permaneceria pelas décadas seguintes. 

Vargas tampouco ignorava as injunções materiais do Estado que herdara 
da Primeira República, apesar da recorrente apologia de sua própria obra de 
construção estatal. Ao fazer balanço de 10 anos de governo em discurso proferido 
no Aeroporto Santos Dumont durante banquete oferecido ao ditador “pelas 
classes conservadoras e trabalhadoras” em 11 de novembro do mesmo ano de 
1941, Vargas regozijou-se de ter arrecadado em 1939, em impostos, o dobro do 
que fora extraído em 1930, e de ter despendido quase o dobro de dez anos antes 
(Vargas, 1941: p. 170). Ele não mentia, já que a arrecadação de fato quase 
duplicara em moeda nacional. Mas não dizia propriamente a verdade, se 
deflacionarmos a receita e a ponderarmos pelo tamanho da população que Vargas 
queria promover com suas políticas sociais. Nesse novo quadro, em 1930 a 
arrecadação federal per capita havia sido de 0,90 libras esterlinas, e a de 1939, de 

                                                 
7  Numa amostra de que isso talvez fosse mesmo possível, em 1943 o Japão invadiu a 

Malásia, para onde as sementes da seringueira amazônica haviam sido pirateadas no final 
do século XIX, o que liquidara com o monopólio brasileiro na produção do látex. A 
invasão japonesa provocou súbita carência da matéria prima, e os seringais da Amazônia, 
praticamente desativados desde inícios do século XX, voltaram à ativa pelas mãos dos 
“soldados da borracha”, migrantes nordestinos em sua maioria que responderam ao 
chamado do Estado para a produção de borracha nas florestas do Acre e do Amazonas, 
como parte do esforço de guerra do Brasil. Ver Silva (1982).  
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1,18 libras. Aumento sem dúvida importante, de quase 30% em relação a 1930, 
mas bem longe do dobro propagandeado8. Ocorre que, se em 10 anos a 
arrecadação crescera, a população também, e a taxas altas, o que terminou por 
anular parte dos efeitos da melhoria da capacidade arrecadadora do Estado vis-à-
vis as carências de sua população. Por outro lado, também é verdade que, em mil 
réis, a despesa de 1939 foi quase duas vezes a de 1930 (4.3 milhões de contos de 
réis contra 2.5 milhões), mas em libras esterlinas o valor foi de 61 milhões, contra 
51 milhões de dez anos antes. Ou seja, o aumento foi de perto de 20% em termos 
reais. Mas como a população também cresceu 20% no período, o gasto per capita 
foi exatamente o mesmo em 1930 e 1939: £1.35 por habitante.  

Enquanto isso, as despesas ganhavam novas rubricas, como os Ministérios 
do Trabalho e da Educação e Saúde Pública, criados em 1930. Mas os dispêndios 
com essas novas áreas sociais foram, em geral, magros. Já em 1939, dos 4.3 
milhões de contos de réis gastos pela União (equivalente a 96 mil réis per capita, 
ou 70% do gasto com alimentação de um membro de uma família de classe média 
carioca em um único mês naquele ano9), apenas 7% foram para Educação e 
Saúde, e 3,7% para o Trabalho10. Dizendo de maneira mais clara: dos 20% a mais 
arrecadados pelo Estado em 10 anos, apenas metade foi destinada às novas 
políticas sociais mais importantes11. Tal como no primeiro período republicano, 
a maior parte das despesas ainda correspondia a pagamento de dívida, defesa, e 
viação e obras públicas (totalizando 80% dos gastos), apesar da eloquência do 
discurso apologético varguista quanto ao redirecionamento das prioridades 
estatais12. 

Os temores de Vargas quanto ao possível fracasso de seu projeto 
civilizatório, mercê do que ele encarava como forças incontroláveis (porque 

                                                 
8  Calculado a partir de IBGE (1941: p. 120), com dados para a receita per capita, 

deflacionada pelo valor da libra esterlina em mil réis apresentado na mesma publicação, 
p. 64, tab. II. 

9  Calculado a partir de IBGE (1941: p. 94). 
10  Dados em IBGE (1941: p. 122).  
11  Em 1944 o Ministério do Trabalho consumiu 3,9% do total despendido, e educação e 

saúde ficaram com 8,2%. Os aumentos ocorreram, mas em ritmo lento tendo em vista os 
demais gastos do governo. E não se deve atribuir à guerra esse padrão raquítico de gastos. 
Em 1953, auge do segundo governo Vargas, o trabalho gastou 3% do total das despesas 
da união, contra 11% gastos em educação e saúde. Esses últimos dados foram calculados 
a partir de IBGE (1987: pp. 577-79). 

12  Calculado a partir dos dados em IBGE (1941: p. 120 e 64). 
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politicamente impossíveis de serem enfrentadas) exigem que se tome com 
cuidado a ideia, presente em parte da literatura sobre o tema, de que a legislação 
social instituída depois de 1930 foi “para inglês ver”, ou “de fachada”. Em livro 
de 2002, publicado apenas no Brasil, John French sustentou longamente a ideia 
de que a legislação trabalhista afogou os trabalhadores brasileiros em leis, mas 
não foi instituída “a sério”, já que o legislador sabia que as condições políticas 
eram desfavoráveis à sua observação pelo patronato, que podia escolher não 
cumprir a lei sem que isso resultasse em contestação relevante por parte dos 
trabalhadores, cujos sindicatos eram controlados pela ditadura; e o mercado de 
trabalho e as condições econômicas eram tais que tornavam o cumprimento 
custoso demais para a indústria nascente, portanto improvável. Em versão mais 
alentada do mesmo argumento, publicada em 2004 nos Estados Unidos, o autor 
insiste nessa ideia, além de ressaltar aspecto adicional de relevo: embora 
incompatível com a realidade social brasileira, e embora “quase sempre de 
fachada” (French, 2004: p. 97), a CLT tornou-se instrumento de luta dos 
trabalhadores por sua efetividade nas relações de trabalho. Logo, se foi feita “para 
inglês ver”, os trabalhadores tentaram se apropriar dela como um corpo legal que 
circunscrevia seus direitos de cidadania, pelos quais valia a pena lutar13. Antes de 
desenvolver melhor esse último aspecto, cumpre avaliar o real alcance do 
primeiro. 

Já se disse outras vezes neste estudo que o Estado é, dentre outras coisas, 
uma ordem jurídica em busca de faticidade. Não foi diferente no caso da ordem 
jurídica que Vargas tentava construir. Ao colocar no centro de seu projeto de 
poder o enfrentamento da questão social, Vargas e aliados, sobretudo os tenentes, 
a quem o tema era caro desde os primórdios de suas mobilizações14, não 
inventaram bacharelescamente e de maneira descolada do real (como propôs 
French), a regulação estatal na chave dos direitos sociais. Certo, o movimento 
operário havia perdido todo o ímpeto apresentado em seguida à Revolução 
Bolchevique, tendo chegado às portas do movimento de 1930 fragmentado e 
derrotado15. É pouco provável que conseguisse, por meios próprios, proteção 

                                                 
13  Essa ideia aparece pela primeira vez em Paoli et al. (1983), sendo melhor desenvolvida 

em Paoli (1988). Ver também Gomes (1988). 
14  Como mostraram Tavares de Almeida (1978) e Gomes (1979). Ver também Cardoso 

(2019).  
15  Para a Revolução de 1930 como contrarrevolução, ou derrota de um projeto alternativo de 

ordenamento social, ver Decca (2004). Tavares de Almeida (1978) sustenta a ideia da 
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legal na extensão daquela instituída por Vargas16. Mas a luta sindical prévia à 
Revolução de 30 foi tudo menos inexistente, e todos os institutos legais 
aprovados sob Vargas haviam figurado nas pautas de reivindicação das greves 
gerais de 1917 e 1919, e alguns poucos já eram objeto da ação legislativa da 
Primeira República, como vimos no capítulo II desta investigação. Vargas, desse 
ponto de vista, incorporou as demandas dos trabalhadores em seu projeto de 
construção estatal, traduzindo a seu modo o que deve ser encarado como um 
verdadeiro espírito de época17, cujos principais marcadores haviam sido a 
constituição mexicana de 1917 (a primeira a constitucionalizar o direito do 
trabalho, instanciando os preceitos da Encíclica Rerum Novarum, matriz da 
doutrina social da Igreja Católica), a Revolução Bolchevique do mesmo ano, o 
Tratado de Versalhes e a constituição da OIT, ambos de 1919 e dos quais o Brasil 
era signatário, o que obrigava o país a assumir o compromisso de instituir uma 
política social.  

Além desse espírito de época, nunca será demais lembrar que, mesmo que 
o mundo urbano acolhesse não mais do que 30% da população brasileira, e que, 
desta, porcentagem diminuta se empregasse na indústria, alvo prioritário da 
regulação varguista, esta não se antecipou aos fatos, estando, na verdade, 
perfeitamente ao dia com a ameaça visível do pauperismo que o êxodo rural vinha 
provocando nas grandes cidades. Assim, em 1940, exíguos 7,7% dos brasileiros 
empregavam-se na indústria de transformação. Mas no Distrito Federal a 
proporção era de 11%, considerando-se a população como um todo, e deve ter 
atingido 16% na cidade de São Paulo. Calculada em relação aos economicamente 

                                                 
fragilidade do operariado nos inícios dos anos 1930, mercê da repressão estatal e das lutas 
intestinas entre as diversas correntes políticas e religiosas que disputavam a lealdade dos 
trabalhadores. Na mesma direção, ver Gomes (1979), que enfatiza principalmente a 
repressão estatal e as migrações internas. Ver também Simão (1966), Rodrigues (1974: p. 
102) e Werneck Vianna (1999[1976]). Warren Dean (1971: p. 174) argumenta na direção 
contrária, ao menos para o caso do movimento operário paulista. Todos esses trabalhos 
tinham como objeto o sindicalismo de São Paulo e Rio de Janeiro, e refletem o descenso 
da capacidade de ação coletiva do movimento sindical. Mas Fortes (2004: pp. 241 e ss.) 
sustenta, com base na experiência mutualista dos operários do Rio Grande do Sul, que foi 
importante a organização para enfrentar as agruras da insegurança socioeconômica, 
independentemente da ação coletiva “normal”, ou esperada pelos que veem um suposto 
caminho natural para o movimento operário (por exemplo, a revolução) frustrado no 
Brasil. 

16  Esse aspecto foi pioneiramente sugerido por Rodrigues (1974: pp. 102-104). 
17  Como o reconhecera Oliveira Vianna (1951). 
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ativos a taxa deve ter ultrapassado os 26% no DF e os 38% em São Paulo18, e se 
considerarmos apenas os homens é provável que se chegasse a 30% dos ocupados 
no DF, e mais de 40% em São Paulo19. Ainda no Distrito Federal, e excluindo-se 
os empregados domésticos, 75,6% dos ocupados eram assalariados. A questão 
social especificamente moderna, parteira de revoluções sociais e dos movimentos 
de reforma que desaguaram na legislação social europeia, era visível no Rio de 
Janeiro, capital do país, e em São Paulo, já importante centro industrial, e era a 
ela que Vargas pensava estar respondendo ao propor seu edifício legal de 
proteção social. Como, porém, o Estado em transformação permanecia raquítico, 
uma coisa era instituir normas legais, e outra bem diferente era dar-lhes 
efetividade. Essa tarefa coube, em grande medida, aos próprios trabalhadores, 
tanto individualmente, nos tribunais do trabalho ou na resistência miúda no 
cotidiano das empresas, quanto através de suas instituições representativas, isto 
é, os sindicatos moldados pelo mesmo Vargas. 

A “cidadania regulada” e além 

Como indiquei na apresentação a este capítulo, a obra legislativa de Vargas 
não será objeto de análise aqui. A literatura sobre isso já é bastante alentada, e 
embora haja substancial controvérsia quanto ao significado da legislação, não é 
tanto o caso quanto ao seu conteúdo20. Tampouco há espaço para a análise da 
ação sindical e a luta dos trabalhadores sob Vargas e depois, algo que, sob a 
perspectiva que estou avaliando a construção da sociedade do trabalho no Brasil, 
requer um volume próprio, a sair em tempo oportuno21. Neste passo, gostaria 
apenas de apontar a plausibilidade de uma nova interpretação sobre aquela obra 
legislativa de proteção social, para o que parto da premissa de que o leitor 

                                                 
18  Eram 273 mil operários em São Paulo, segundo Dean (1971: p.127), numa população 

economicamente ativa estimada em 55% dos 1.3 milhão de habitantes. 
19  Os números são aproximados porque os dados publicados dos censos incluíram inativos e 

atividades mal definidas numa mesma categoria. Ver IBGE (2003) para os dados de 
população. 

20  Alguns trabalhos de referência obrigatória são Simão (1966), Dean (1971), Werneck 
Vianna (1999), Tavares de Almeida (1978), Santos (1979), Erickson (1979), Gomes (1979 
e 1988), French (2004) e Fischer (2008). A divergência de conteúdo, quando ocorre, 
refere-se em geral aos institutos que este ou aquele autor inclui (ou deixa de lado) na 
configuração legal de proteção social varguista. 

21  Nesta segunda edição procuro sanar em parte esta lacuna no capítulo seguinte. 
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conhece minimamente suas linhas gerais, que incluem a instituição de um salário 
mínimo, jornada de trabalho, descanso semanal remunerado, férias, proteção ao 
trabalho da mulher e do menor, compensação a famílias com número elevado de 
filhos, crédito subsidiado para a aquisição de moradia, planos de aposentadoria, 
uma justiça do trabalho guardiã da legislação trabalhista, sindicatos regulados 
pelo Estado para representação de interesses em negociações coletivas e muitas 
outras coisas mais. Para essa nova interpretação, esse arcabouço interessa não 
tanto por sua real ou pretensa efetividade (ou faticidade), mas sim por seu 
significado para a dinâmica social mais geral. Tomo como ponto de partida o 
conceito de “cidadania regulada”, para mostrar que ela constituiu uma promessa 
de incorporação social das massas até então desdenhadas pelo processo de 
construção da nação, promessa de grande impacto sobre os projetos, esperanças, 
horizontes de expectativas e sobre a práxis das populações que vivem do trabalho 
no país, de duradouras consequências para a sociabilidade desigual. 

O conceito de “cidadania regulada” é elemento inarredável do arsenal 
analítico disponível sobre a era Vargas, que encapsula, numa ideia forte e ao 
mesmo tempo simples, enorme conjunto de significados. A formulação de 
Wanderley Guilherme dos Santos é muito conhecida, mas vale a pena reproduzi-
la por inteiro, para melhor compreensão do que proponho aqui:  

“Por cidadania regulada entendo o conceito de cidadania cujas raízes 
encontram-se, não em um código de valores políticos, mas em um sistema de 
estratificação ocupacional, e que, ademais, tal sistema de estratificação 
ocupacional é definido por norma legal. Em outras palavras, são cidadãos todos 
aqueles membros da comunidade que se encontram localizados em qualquer 
uma das ocupações reconhecidas e definidas em lei. A extensão da cidadania 
se faz, pois, via regulamentação de novas profissões e/ou ocupações, em 
primeiro lugar, e mediante ampliação do escopo dos direitos associados a estas 
profissões, antes que por expansão dos valores inerentes ao conceito de 
membro da comunidade. A cidadania está embutida na profissão e os direitos 
do cidadão restringem-se aos direitos do lugar que ocupa no processo 
produtivo, tal como reconhecido por lei. Tornam-se pré-cidadãos, assim, todos 
aqueles cuja ocupação a lei desconhece (...). O instrumento jurídico 
comprovante do contrato entre o Estado e a cidadania regulada é a carteira 
profissional que se torna, em realidade, mais do que uma evidência trabalhista, 
uma certidão de nascimento cívico.” (Santos, 1979: pp. 75-76). 

Ou, dizendo simplesmente, “quem tem ofício, tem benefício”, como 
consagrou Angela de Castro Gomes (1988: pp. 189 e ss.). O que pretendo propor 
é que, se, na definição de cidadania regulada, levarmos em conta não apenas os 
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direitos associados à condição de trabalhador inserido no setor formal da 
economia (ou seja, as profissões reconhecidas por lei), mas a totalidade do projeto 
varguista de promoção integral do homem brasileiro, tal como efetivamente 
vivenciado pelos destinatários desse projeto, a cidadania deixa de aparecer como 
um conjunto de direitos que demarcasse, de uma vez para sempre, incluídos e 
excluídos da ordem em construção. Ela passa a denotar, antes, uma ordem 
extremamente porosa e fluida, cujas portas de entrada se abriam e se fechavam 
várias vezes ao longo das trajetórias de vida dos que a ela se candidatavam, de 
tal modo que a inclusão no mundo dos direitos podia ser bem efêmera, assim 
como a exclusão dele, de tal modo que inclusão real, exclusão momentânea ou 
permanente e renovadas expectativas de nova inclusão eram parte do mesmo 
processo geral de regulação da cidadania. 

Como primeira aproximação ao problema, parece-me incontroverso que a 
ideia de que os que não têm profissão são pré-cidadãos denota, a um só tempo, 
exclusão do mundo dos direitos e existência de mecanismos pelos quais, em 
algum momento, os pré-cidadãos podem ser incluídos, tornando-se membros 
plenos da comunidade de direitos. A exclusão, pois, pode ser temporária, isto é, 
a cidadania aparece, para esses pré-cidadãos, como possibilidade. Essa ideia está 
inscrita no conceito de cidadania regulada: para Santos, Vargas delimitou 
cidadãos plenos, e também um conjunto de mecanismos que tornavam esse 
ambiente uma possibilidade talvez crível para os pré-cidadãos22, ou cidadãos em 
processo de vir a ser. Sustentarei aqui que mais do que uma possibilidade, a 
cidadania regulada era uma promessa, e que essa ideia capta com precisão parte 
substancial da dinâmica social brasileira no pós-1930, mais além, talvez, do que 
imaginou Wanderley Guilherme dos Santos. 

Para o trabalhador brasileiro típico, e muito particularmente o trabalhador 
que emigrou dos campos, aldeias e pequenas cidades do interior fugindo da 
pobreza ou em busca de melhores condições de vida, o acesso ao universo dos 
direitos do trabalho foi uma longa e muitas vezes frustrante corrida de obstáculos. 
Mostrar isso em detalhes para o caso dos pobres do Rio de Janeiro é uma das 
grandes contribuições de Brodwyn Fischer (2008) à compreensão da construção 
da sociedade do trabalho no Brasil (ainda que sua pesquisa tenha foco exclusivo 

                                                 
22  O conceito, pois, difere da noção de subcidadania, que recobre o que Souza (2000) 

denomina ralé permanentemente excluída por nosso processo de “modernização seletiva”.  
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no Rio de Janeiro23). Para começar, os brasileiros quase nunca tinham registro 
civil. Parte dessa carência decorria das condições de vida de boa parcela da 
população rural, quase sempre distante dos centros urbanos onde o registro era 
feito. Mas parte não desprezível tinha a ver com sua resistência pura e simples, 
com origem na ideia nada irrealista de que o Estado era inimigo do povo, a quem 
tentava controlar, alistar no exército, escravizar, vacinar, higienizar ou 
simplesmente perseguir de maneira arbitrária24. Contudo, para obter uma carteira 
de trabalho ou qualquer outro documento, bem como para matricular os filhos na 
escola pública (que continuaria, por décadas, incapaz de oferecer as vagas 
necessárias à educação da população) ou ter acesso a serviços de saúde (idem), o 
registro era obrigatório. A obtenção de certidão de nascimento, pois, era o 
primeiro passo numa sempre difícil cruzada pelo acesso aos direitos, e ainda em 
1948, portanto já muito longe no processo de consolidação da cidadania regulada, 
23,4% dos moradores de favelas no Rio de Janeiro não tinham certidão de 
nascimento (Fischer, 2008: p. 124)25. Não há razão para imaginar que a situação 
fosse melhor nos demais grandes centros urbanos do país. Em Rios e Mattos 
(2005) encontram-se vários depoimentos de descendentes de ex escravos que 
tampouco tinham registro formal de nascimento. A carência era comum também 
em comunidades quilombolas (Gomes, 2006) e em comunidades de migrantes 
nordestinos nas cidades do sudeste (Perlman, 1977; Durham, 1973). 

Obtido o registro civil, conseguir a carteira de trabalho, a “certidão de 
nascimento cívico” de Santos, exigia esforços adicionais. Como mostrou a 
mesma Brodwyn Fischer, O trabalhador precisava prestar um conjunto completo 
de informações ao Departamento Nacional do Trabalho, incluindo estado civil, 
nível educacional, ocupação, endereço, nomes dos pais, além de levar uma 

                                                 
23  A frágil faticidade do direito do trabalho é sistematicamente investigada também por 

French (2004), embora, como veremos mais adiante, eu considere incompleta sua 
compreensão daquela faticidade. 

24  As populações do século XIX e inícios do XX tinham razões de sobra para desconfiar das 
tentativas de ingerência do Estado em suas vidas cotidianas. Revoltas como as da 
Cumbuca, contra a lei do sorteio militar obrigatório, de 1874, ou a da Vacina no Rio de 
Janeiro em 1904, tiveram como motivo principal a percepção de que o Estado estava indo 
longe demais em sua tentativa de ordenar a vida dos mais pobres. Essa ideia explica a 
resistência, também, ao recenseamento e à cobrança de impostos (nas comunidades 
rurais), e às políticas de saneamento sanitário nas cidades. Para o recenseamento e os 
impostos, ver Queiroz (1965: p. 216). Para as medidas sanitárias, ver caps. I e III desta 
publicação. 

25   
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fotografia. Ali, as impressões digitais eram registradas, e os demandantes tinham 
de informar os nomes, atividades e localização de seu empregador atual e dos 
antecessores, além de salários recebidos e data de admissão e demissão. Eram 
exigidos também os nomes, atividades e datas de nascimento de todos os 
dependentes, além dos sindicatos de que o trabalhador fosse eventualmente 
membro. Até aqui, tratava-se de informação, em princípio, simples de fornecer, 
não fosse o fato de que todas deviam ser provadas documentalmente, ou então 
por duas testemunhas portadoras de carteira de trabalho. Trabalhadores com 
vínculos precários de emprego, vida empregatícia errática (que não pudesse ser 
provada documentalmente) ou vida doméstica desviante (por exemplo, pessoas 
com parceiros consensuais ou mães solteiras) sabiam de antemão que o 
documento dificilmente seria emitido, e sendo o caso, era pouco provável que os 
beneficiasse, isto é, que servisse de passaporte a um emprego formal, pois trariam 
o registro do desvio pretérito. Mas havia mais. Se homem, o candidato precisava 
provar que estava ao dia com o serviço militar. Candidatos analfabetos 
precisavam de três testemunhas, uma das quais disposta a assinar a papelada que 
compunha o prontuário do pedido do documento. De todos os candidatos 
exigiam-se diplomas ou cartas de empregadores provando suas habilidades 
profissionais, ou então, de novo, o testemunho de dois portadores de carteira de 
trabalho. Por fim, a carteira custava 5,00 cruzeiros, um valor excessivo para 
desempregados e trabalhadores que recebiam um salário mínimo ou menos (ibid.: 
pp. 127 e ss.). A muitos essas exigências se afiguravam como verdadeiras 
barreiras à entrada no mundo dos direitos, aspecto recorrentemente lamentado 
por profissionais do serviço social público, para quem as regras para obtenção da 
carteira eram “muito pesadas” para os mais pobres26. 

Esse breve quadro impõe ao menos duas especificações importantes ao 
conceito de cidadania regulada. Em primeiro lugar, como sugerido, o processo 
de instituição da legislação social gerou, por muito tempo, não uma divisão clara 
entre incluídos e excluídos, mas um continuum que fez da inclusão uma promessa 
mais ou menos distante segundo o lugar que o trabalhador ocupava na estrutura 
de distribuição de recursos monetários, bens, serviços, recompensas e, 
obviamente, direitos. Num extremo estavam os muito pobres,  

                                                 
26  Boletim do SOS citado por Fischer (2008: p. 129). 
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“categoricamente excluídos da cidadania social e econômica; em seguida 
vinham aqueles teoricamente elegíveis, mas incapazes de conseguir carteiras 
de trabalho ou vê-las assinadas; passando àqueles legalmente empregados, mas 
incapazes de se sindicalizar, se associar a institutos de previdência social, ou 
de outro modo habilitar-se para o conjunto das proteções e benefícios; 
terminando com aqueles legalmente empregados, totalmente sindicalizados e 
titulares de direitos, que, entretanto, amiúde precisavam lutar para transformar 
todos os direitos no papel em benefícios concretos” (Fischer, 2008: p. 135). 

Brodwyn Fischer conclui, com base nesse arrazoado, que os direitos eram 
um “privilégio” dos que conseguiam cruzar o mar bravio da burocracia envolvida 
na obtenção dos documentos que habilitavam a um emprego formal, sem falar no 
próprio emprego27. Mais do que isso, como havia meios de se chegar ao 
“privilégio”, bastando para isso que o trabalhador seguisse normas que ao Estado 
pareciam formalmente impecáveis, como ter uma certidão de nascimento, ser 
bem casado e provar suas habilidades profissionais, a não obtenção do registro 
civil ou, depois, da carteira de trabalho era vista como fracasso pessoal, sobretudo 
porque outros (vizinhos, parentes ou amigos do fracassado) conseguiam. Não era 
o Estado que aparecia como impondo barreiras burocráticas a trabalhadores 
pobres e analfabetos. Estes é que não se apresentavam como estando à altura das 
normas do Estado enquanto artífice, segundo sua própria ideologia, de uma nova 
cidadania ali onde ela jamais existira. 

Esse último aspecto não foi atentado por Fischer, o que limita sua fina 
análise, e é ele que me interessa mais de perto. Ora, o trabalhador dos sonhos de 
Oliveira Vianna, Getúlio Vargas ou Marcondes Filho28 era o homem arrimo de 
família, alfabetizado, higienizado, saudável, senhor de uma profissão e titular de 
direitos sociais cuja origem seria sua vinculação a uma profissão regulamentada 
pelo Estado29. Esse homem, os três ideólogos sabiam muito bem, não existia, daí 
que a tarefa da Revolução seria, justamente, forjá-lo. A cidadania regulada era 

                                                 
27  A ideia do privilégio será matizada em seguida, mas povoou a interpretação sobre o acesso 

aos direitos desde cedo. Ver por exemplo Touraine (1961: p. 402); Lopes (1971a: p. 72, 
nota 39); Cardoso (1969). 

28  Alexandre Marcondes Filho, Ministro do Trabalho nos últimos anos do Estado Novo, foi 
um dos grandes responsáveis pela consolidação do mito da dádiva dos direitos por Vargas, 
com sua fala radiofônica semanal de 10 minutos, na Hora do Brasil. As mais de 200 
palestras proferidas entre 1942 e 1945 foram analisadas por Gomes (1988: pp. 229-256), 
embora eu tenha dificuldade em compreender a relação de Vargas com os trabalhadores 
na chave maussiana da dádiva, que orienta sua interpretação. 

29  Ver ainda Weinstein (1996) e Dávilla (2003). 
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um projeto para toda a nação, a ser, porém, estendido aos nacionais à medida que 
cada qual se qualificasse, ou se enquadrasse no ideal de pessoa que o Estado 
queria promover. Nesse sentido, o Estado não estava, de seu próprio ponto de 
vista, criando privilegiados. Estava acenando aos brasileiros que a segurança 
socioeconômica era acessível a qualquer um, desde que ele ou ela se pusesse à 
altura do que lhe estava sendo demandado e que, afinal, “era para seu próprio 
bem”. E desde, obviamente, que houvesse emprego regulamentado para todos. 
Mas o emprego era apenas um dos múltiplos aspectos do projeto varguista de 
inclusão cidadã. 

A segunda consequência desse arranjo para o conceito de cidadania 
regulada é que esta era em processo, e num sentido muito próprio do termo. Não 
apenas a ordem se apresentava aos brasileiros como um mundo possível, como 
ainda legitimava a luta por sua efetividade. Antes de 1930 a luta por direitos 
sociais e trabalhistas esbarrava, como sugerido no capítulo II, na Constituição 
liberal de 1891. Qualquer medida que limitasse a liberdade de contrato entre 
pessoas livres e iguais era vista como inconstitucional, e a demanda por proteção 
do trabalhador como simplesmente subversiva. Ou seja, a própria questão social 
era inconstitucional. Sob Vargas, ao contrário, os direitos estavam ali, completos, 
à mão dos que se dispusessem a se enquadrar nos requisitos definidos pelo 
Estado. O trabalhador já não precisava, como acontecera no modelo clássico de 
construção estatal tal como analisado por Oliveira Vianna, lutar pelos direitos. 
Bastava a ele encontrar os meios para se titular aos benefícios sancionados, meios 
que o próprio Estado oferecia. E, muito importante, se ainda assim o empregador 
se negasse a seguir a lei, o trabalhador podia recorrer ao Estado para garantir sua 
efetividade, ao menos idealmente.  

Isso quer dizer que, malgrado o discurso apologético de justificação do 
regime varguista, a legislação trabalhista e social terminou por instaurar, no 
ambiente em que incidiu, um campo legítimo de disputa por sua própria 
faticidade, cuja matriz de legitimação era o próprio Estado. Com isso, o horizonte 
da luta por direitos tornou-se, legitimamente, o horizonte da luta de classes no 
país. A cidadania regulada, nesse sentido, tornou-se a forma institucional da luta 
de classes entre nós: uma luta por efetividade dos direitos existentes; uma luta 
por extensão dos direitos a novas categorias profissionais; e uma luta por novos 
direitos. Isso quer dizer, ademais, que, se os direitos sociais e do trabalho (e os 
serviços sociais de saúde e educação) precisaram ganhar faticidade por meio da 
luta regulada de classes, então a cidadania regulada precisou ser conquistada 
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pelos candidatos a ela, e isso tanto individual quanto coletivamente. Tendo ou 
não sido outorgada por Vargas (discussão que tantas energias consumiu dos 
estudiosos do trabalho no Brasil)30, o fato é que, no processo de tornar-se real no 
mundo, a legislação social foi apropriada pelos trabalhadores, e a cidadania 
regulada não era outra coisa senão o modo dessa apropriação em seu processo 
mais miúdo, mais cotidiano. 

Revela-se, aqui, o sentido mais profundo da categoria de pré-cidadão, 
complemento necessário do conceito cunhado por Santos: no processo de 
instituição da legislação social, todos os trabalhadores eram, no ponto de partida, 
pré-cidadãos; à medida que se tornavam titulares de direitos aos poucos 
garantidos pelo Estado, deixavam apenas em parte aquela condição, já que 
precisavam lutar para vê-los ganhar efetividade em sua vida pessoal e coletiva. 
Essa luta, por fim, não estava aberta a todos da mesma maneira, e foi tal que não 
conseguiu nem universalizar os direitos, nem dar-lhes a faticidade pretendida por 
seus ideólogos e, depois, pelos próprios trabalhadores, organizados ou não.  

A promessa e o Brasil real 

Os limites à universalização da cidadania regulada, tal que incluísse todos 
aqueles que ela mesma definia como pré-cidadãos, eram portentosos, e estavam 
muito além da capacidade de intervenção dos próprios trabalhadores. Antes de 
mostrar por que, cumpre reconhecer que parece paradoxal que a cidadania 
regulada, definida como restrita a determinada parcela da população, se pudesse 
universalizar. Mas é da natureza do direito social e do trabalho delimitar titulares 
específicos de seus regulamentos31. Por exemplo, o seguro desemprego não faz 
sentido para proprietários dos meios de produção, crianças ou pessoas inativas. 
O descanso semanal remunerado idem. A aposentadoria, em todo o mundo, só 
muito tardiamente incluiu outros que não os trabalhadores assalariados32. Para 

                                                 
30  O mito da outorga (ou da dádiva) dos direitos trabalhistas foi desconstruído pela primeira 

vez por Moraes Filho (1952). Rodrigues (1974) sustentou que os trabalhadores, sozinhos, 
não teriam conquistado o que Vargas instituiu, com o que não concorda, dentre outros, 
Weffort (1978). Jorge Ferreira (1997) e equipe tentaram resgatar a ideia de que Vargas de 
fato inovou na concessão dos direitos sociais. French (2004) pretende ter colocado uma 
pá de cal na controvérsia. Do ponto de vista da discussão deste capítulo, ela é irrelevante, 
pois o que importa é a dinâmica social e política à qual deu origem. 

31  Ver, sobre isso, Supiot (1994). 
32  Ver Rosenvalon (1981), Titmuss (1963) e novamente Castel (1998). 
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que o conceito de cidadania regulada faça sentido, o problema relevante não é 
reconhecer que o direito social nunca é universal, no sentido de delimitar uma 
comunidade de titulares coextensiva à população como um todo, mas sim saber 
se ele está universalmente disponível ou é universalmente efetivo para as 
categorias populacionais que ele titula. É esse o significado do pré-cidadão da 
cidadania varguista: sua condição de trabalhador o tornava, imediatamente, 
potencial titular de direitos, mas para isso ele precisava se qualificar e conseguir 
um emprego regulamentado, como vimos acima. O pré-cidadão é constitutivo do 
conceito de cidadania regulada porque, se todos os potenciais titulares do direito 
social se qualificassem, isto é, se todos deixassem de ser pré-cidadãos, então a 
cidadania já não seria regulada, e sim cidadania social sem mais, indistinta do 
conceito clássico de Marshall. Nossa cidadania era regulada porque, na maior 
parte do tempo, permaneceu como uma possibilidade, ou, mais propriamente, 
uma promessa de inclusão pela qual, sustento aqui, passou a valer à pena lutar.  

Dito isso, a dinâmica social brasileira depois de 1930 foi tal que atualizou 
os piores temores de Vargas quanto aos riscos do êxodo rural para seu projeto de 
elevação moral, econômica e social do homem brasileiro. A extrema 
vulnerabilidade das condições de vida da grande maioria da população — 
estivesse ela lotada no mundo agrário, nos bairros rurais ou nas aldeias e 
pequenas cidades interioranas, nas periferias das grandes cidades ou em seu 
centro de gravidade —, tornava-a predisposta à busca de condições mínimas de 
sobrevivência em outra parte, sempre que a vida atual se lhe afigurasse 
insuportável, por qualquer motivo. A literatura sobre migrações no Brasil nunca 
se cansou de marcar que catástrofes naturais, a fome momentânea ou estrutural 
ou mesmo a desagregação rotineira ou violenta de formas tradicionais de vida 
não representaram motivos especiais para a migração das populações rurais33. 
Quando muito, apressavam ou antecipavam movimentos que ocorreriam de 
qualquer modo. A mobilidade geográfica foi, sempre, característica dessa 
população vulnerável34, que tentou extrair seu sustento de um ambiente social 

                                                 
33  Ver, de perspectivas bastante diferentes, mas com o mesmo resultado, Durham (1973), 

Perlman (1977), Sales (1977), Coutinho (1980), Alvim (1997), Linhares e Teixeira (1998) 
e Fontes (2008). Uma resenha, ainda que limitada, é Hasenbalg (1991). Para os 
mecanismos de herança como fonte regular de expulsão dos filhos de pequenos 
proprietários de terra, ver Willems (1961) e Moura (1978). 

34  “Numa cultura de mínimos vitais, qualquer variação nas condições de trabalho, expressa 
em diferenças climáticas ou de solo, ou mesmo em variantes de benevolência ou 
severidade do patrão, representa frequentemente a diferença fundamental entre a 
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caracterizado por grande restrição de aspirações, projetos e possibilidades reais, 
malgrado importantes diferenças regionais. 

Pois bem, a partir de determinado momento no V século brasileiro, o 
mundo urbano passou a exercer irresistível força gravitacional sobre essa 
população, gerando movimento avassalador de pessoas e famílias na direção das 
cidades em espaço muito curto de tempo. Isso também já foi muito estudado, mas 
é preciso dar uma ideia dos montantes envolvidos, para a correta compreensão 
do ponto em tela aqui. Ao longo da década de 1950 deixaram o campo o 
equivalente a 24% da população rural contada no início da década. Isto é, um em 
cada 4 moradores do campo procuraram as cidades naquela década. Nos anos 
1960 saíram 36% dos rurícolas existentes no início (mais de 1 em cada 3 pessoas), 
e ao longo da década seguinte, nada menos que 42% (ou mais de 2 em cada 5) da 
população rural contada em 1970 (Merrick, 1986: p. 62). Entre 1920 e 1960 
Minas Gerais foi o estado com maior emigração interna líquida (1.8 milhão de 
pessoas deixaram o estado em 40 anos), seguido da Bahia, com quase 900 mil, e 
de Alagoas, com perto de 450 mil (Villela e Suzigan, 2001[1973]: p. 284). Esse 
montante correspondeu ao total de imigrantes estrangeiros entrados no Brasil 
entre 1871 e 1920 (Maram, 1977: p. 178). Considerando o Brasil como um todo, 
5.5 milhões de pessoas emigraram de seus estados de origem para outras regiões 
nesses 40 anos, sendo que São Paulo recebeu 1.5 milhão dos migrantes, o Rio 1 
milhão e o Paraná, quase 1.4 milhão (Villela e Suzigan, ibid.). 

Impossível argumentar, contrafactualmente, que os desgarrados do campo 
ou das vilas do interior do Brasil não teriam procurado as cidades se nestas o 
mercado de trabalho não tivesse sido ordenado e regulado, tornando-se atrativo 
e alimentando a utopia integradora dos direitos sociais e trabalhistas. A 
dificuldade com argumento dessa natureza está em que os milhões de pobres e 
miseráveis que habitaram o campo ao longo dos séculos fizeram-no porque era 
este o horizonte da vida de todos. Isto é, não havia alternativa para eles senão a 
escolha entre um chefe fazendeiro ou outro e, não havendo espaço aí, entre uma 
situação precária e miserável ou outra em algum lugar do imenso território 

                                                 
sobrevivência e a fome. É esse fator que torna a mobilidade uma característica tão 
generalizada da vida rural brasileira” (Durham, 1973: p. 120). Nos séculos XVI e XVII o 
nomadismo das populações rurais foi fortemente combatido na Europa, como mostrou 
Castel (1998). E a destruição dos laços que prendiam esses trabalhadores à terra no século 
XVIII e sua migração em massa para as cidades está na origem do capitalismo ocidental, 
como mostrou Marx em sua memorável análise do que ele denominou “acumulação 
primitiva”. Ver ainda Thompson (1987). 
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brasileiro. É razoável imaginar que uma pessoa nessa situação teria preferido 
migrar para a cidade assim que nela vislumbrasse uma saída para sua penúria, do 
mesmo modo que centenas de milhares deixaram o Nordeste em direção à 
Amazônia nos dois grandes ciclos da borracha, e assim como retornaram a sua 
região, também às centenas de milhares, em seguida ao esgotamento dos mesmos 
ciclos ou em resposta à melhoria das condições de vida em suas regiões de 
origem35. A atração pela cidade não diferiria da atração pelo Eldorado amazônico. 
A cidade seria, como argumentara Vargas, o lugar de “ilusórias facilidades”. 

Mas há fortes evidências em favor da atratividade dos direitos sociais. 
Iniciemos pelo lamento de um funcionário do Departamento Nacional de 
Imigração, que estudava casos de imigrantes que passaram pelo Serviço de 
Encaminhamento de Trabalhadores no Rio de Janeiro, em 1949. A força 
irresistível da cidade é por ele posta nesses termos:  

“No Nordeste, J.B.S., em atividade agrícola como jornaleiro, recebe 10 
cruzeiros por dia, de sol a sol, no eito. Do Rio, chega-lhe uma carta do 
compadre solteiro, revelando o seguinte: o ajudante de pedreiro (...) ganha 43 
cruzeiros, trabalhando das 7 às 16 horas, com uma hora para almoço” (apud 
Fontes, 2008: p. 51).  

A carta do parente não tentava seduzir J.S.B. apenas pelo salário bem mais 
vantajoso. Mencionava também as horas de trabalho e de descanso, aspectos 
centrais da regulação do mercado de trabalho, e era o conjunto da informação que 
parecia configurar, para o burocrata ministerial, o que estou denominando 
“atratividade dos direitos”.  

As promessas de direitos sociais (muito especialmente o salário mínimo), 
além, é claro, de acesso a serviços públicos de educação e saúde, sempre 
valorizados pela população pobre, parecem ter atraído, além das populações 
desgarradas do campo, muitos daqueles antes submetidos aos padrões 
tradicionais de dominação — padrões que eram, ao mesmo tempo, veículos de 
segurança socioeconômica, ainda que subordinada, como vimos no capítulo III 
— que, de outra maneira, talvez tivessem permanecido ali. Os direitos dos 
trabalhadores urbanos, nessa interpretação, estabeleceram um parâmetro contra 
o qual os trabalhadores rurais passaram a julgar sua condição atual, mudando 
com isso, e de maneira profunda, o patamar da aceitabilidade de sua tradicional 

                                                 
35  Para as migrações em massa no Brasil durante os ciclos da borracha, ver Silva (1982), 

Costa Sobrinho (1992) e Martinello (2004). 
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penúria e subordinação. Garcia e Palmeira (2001: p. 61) certamente tinham casos 
como esse em mente ao escrever que, “[a]s grandes cidades industriais passaram 
(...) a significar o universo onde havia direitos, diante do qual o mundo rural só 
podia aparecer como ‘universo de privação’ e reino do arbitrário, mundo da 
sujeição e do cativeiro”.  

Na mesma direção, em 1973, em pesquisa junto a moradores de favelas em 
Campos do Jordão, Schühly (1981: p. 97) encontrou que apenas 18% dentre 190 
entrevistados tinham carteira de identidade. Porém, dos 195 trabalhadores da 
amostra, 82% possuíam carteira profissional, embora apenas 61% tivessem um 
emprego registrado. Os pobres favelados preferiam a carteira profissional à de 
identidade, mesmo que a posse daquele documento não garantisse acesso ao 
mercado formal de trabalho, sendo, para muitos, apenas a insígnia de uma 
promessa. Do mesmo modo, dos 134 migrantes que responderam à pergunta 
sobre as razões para a migração, 42% mencionaram a busca de “melhores 
empregos”, sendo que 48% tinham deixado sua cidade ou vila natal por “falta de 
empregos”. Quanto da promessa de direitos estará escondida na busca por 
“melhores empregos” é difícil aquilatar. Mas parece plausível supor que esta 
motivação estava presente em boa parte dos trabalhadores que, em busca de 
melhores empregos, traziam consigo sua carteira profissional36. 

Evidências esparsas como essa, mas não menos robustas, povoam a farta 
literatura sobre migrações do campo para a cidade no Brasil e sobre a 
consolidação do mundo urbano, estando muitas vezes invisíveis aos próprios 
pesquisadores. Para isso, voltemos ao trabalho de Juarez Brandão Lopes (1967: 
p. 34). Ao analisar as motivações migratórias de operários fabris de duas 
pequenas cidades no interior de Minas Gerais, aponta que  

“[o] meio urbano dessas comunidades, os seus maiores recursos quer 
educacionais, quer médico-sanitários, ou ainda a segurança do trabalho, 
exercem perceptível atração sobre os trabalhadores rurais e pequenos sitiantes, 
cujos meios de subsistência na roça entram em crise” (grifo meu). 

Um pouco mais adiante no mesmo parágrafo o Autor afirma que “um 
[trabalhador] declara que veio com sua família ‘para pagar instituto e dar 
educação aos filhos’”, enquanto outros mencionam adicionais “motivos desta 
ordem”. Ora, “pagar instituto” e outros “motivos desta ordem”, no caso de 

                                                 
36  Ver ainda Lopes (1976). 
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operários fabris em 1957, ano da pesquisa de campo realizada por Lopes, queriam 
dizer a associação do trabalhador a um dos institutos de previdência oficiais. A 
atratividade da cidadania regulada passa virtualmente despercebida pela análise 
sempre fina do autor, e é secundada, na mesma fala, pela segunda promessa mais 
importante do desenvolvimentismo brasileiro, como veremos na segunda parte 
deste estudo, aquela relativa à educação dos filhos como meio de ascensão social. 
Do mesmo modo, e um pouco mais adiante, o mesmo Lopes sustenta que os 
operários valorizam o emprego fabril vis-à-vis as outras ocupações urbanas, “não 
só em função do salário, como também pela maior segurança que oferece 
(assistência médica, aposentadoria etc.)” (idem: p. 51). Uma vez mais o “etc.” 
revela a pouca importância atribuída na análise à promessa integradora dos 
direitos do trabalho, como o salário (naquele tempo, em geral o salário mínimo) 
que, tudo indica, tinha centralidade nas motivações dos que buscaram as cidades 
ao longo das décadas. 

Essas evidências sobre a adesão dos brasileiros à promessa integradora dos 
direitos sociais sugerem que, se o processo de inclusão dos nacionais no universo 
desses mesmos direitos foi desigual e intermitente, por outro lado a crença na 
possibilidade de inclusão na cidadania regulada parece ter sido universal. Em 
1976 os trabalhadores titulares de direitos, porque ocupantes de empregos 
registrados em carteira ou servidores públicos, eram 59% da força de trabalho 
urbana no país37. Contudo, tudo indica que a imensa maioria dos trabalhadores, 
empregados ou não, ativos ou não, se havia titulado para o acesso a um emprego 
formal, caso ele aparecesse. 

É o que sugere o Gráfico 2, que apresenta as curvas do crescimento da 
População Economicamente Ativa urbana (ou trabalhadores de dez anos ou mais 
que estavam empregados ou procurando emprego); do número de carteiras de 
trabalho emitidas pelo governo; e do número de contribuintes para a previdência 
entre 1940 e 1976. A contribuição para a previdência, na ausência de indicadores 
mais precisos, funciona aqui como medida aproximada da proporção de 
trabalhadores lotados no segmento regulado da economia, aproximação, de resto, 
bastante acurada, pois até pelo menos 1971 o acesso à aposentadoria estava 

                                                 
37  Ver Tabela 6, na apresentação à Segunda Parte deste estudo. 
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restrito a trabalhadores com carteira assinada e funcionários públicos38. Os 
valores no gráfico expressam o acréscimo de novos membros da PEA, titulares 
de carteiras ou direitos previdenciários em cada período. Os montantes são 
portentosos. Em 1940 a PEA urbana era composta por pouco mais de 5 milhões 
de pessoas. Até ali, o Ministério do Trabalho emitira menos de um milhão de 
carteiras de trabalho, e os contribuintes para a previdência eram pouco menos de 
2 milhões de pessoas, ou perto de 38% dos ocupados. Logo, o trabalho regulado 
e protegido pela legislação social e trabalhista não atingia 40% dos ocupados nas 
cidades. Isso representava meros 12% da população ocupada global, já que 70% 
dela ocupavam-se no campo. Entre 1940 e 1950 a PEA urbana seria acrescida de 
1,8 milhão de pessoas, enquanto aos contribuintes para a previdência somaram-
se menos de 1,2 milhão de trabalhadores. Contudo, o Ministério do Trabalho 
emitiu 2,7 milhões de carteiras de trabalho no mesmo período. Ou seja, foram 
emitidas 150% mais carteiras do que o crescimento da PEA, e 230% mais do que 
beneficiários da previdência social. Isso parece indicação bastante forte de que 
os trabalhadores acreditavam na possibilidade de sua incorporação pelo mercado 
formal em consolidação, já que se habilitaram para isso (isto é, tiraram sua 
carteira de trabalho) em proporção muito superior à própria oferta de postos de 
trabalho (aqui mensurada pela PEA urbana). Mais do que isso, a titulação foi 
muito superior à capacidade de regulação pelo sistema previdenciário, isto é, à 
capacidade de incorporação dos novos citadinos pelo mundo dos direitos sociais 
e do trabalho, e isso num ambiente de enormes restrições burocráticas à titulação. 
Ao que parece, a crença na promessa dos direitos deve figurar entre as 
explicações para a habilitação sempre muito superior à disponibilidade desses 
mesmos direitos por parte dos trabalhadores que migravam do campo para a 
cidade.  

Essa dinâmica se aceleraria nas décadas seguintes. Entre 1950 e 1960 
seriam emitidas 36% mais carteiras do que o crescimento da PEA urbana, e nada 
menos do que 377% mais do que o crescimento no número de contribuintes 
previdenciários. Entre 1960 e 1970, as carteiras emitidas superaram o 
crescimento da PEA urbana em 213%, e em 271% nos seis anos posteriores (até 
1976). 
 

                                                 
38  Nesse ano é criado o Prorural, programa de aposentadoria para os trabalhadores rurais. 

Em 1972 as empregadas domésticas são incluídas no sistema, e em 1973, os trabalhadores 
autônomos. Ver Santos (1979: pp. 35-36). 
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Gráfico  2: 
Evolução da PEA urbana, do número de carteiras de trabalho expedidas pelo Ministério 

do Trabalho e do número de contribuintes para a previdência social:  
Brasil, 1940-1976 

 
Fonte: IBGE: Anuário Estatístico do Brasil, vários anos; e IPEADATA para estimativas da PEA urbana e 
dos contribuintes para a previdência social. Os dados foram cotejados com os de IBGE (2003) e podem 
apresentar pequenas diferenças, que não influem no movimento geral. 

 
No período considerado aqui (1940-1976), foram titulados com a carteira 

de trabalho 2,78 vezes mais brasileiros do que aqueles efetivamente acolhidos 
pelo sistema previdenciário, e 1,92 vezes mais do que os que figuraram na própria 
PEA39. Isso quer dizer que o crescimento de contribuintes à previdência social 
correspondeu a apenas 38% do aumento dos que se titularam com a carteira de 
trabalho no período. Nesse quadro, aquele primeiro valor (2,78 vezes) deve ser 
tomado como a medida mesma da inflação da crença dos trabalhadores 
brasileiros na promessa dos direitos, que gerou uma esperança de inclusão quase 
3 vezes superior às possibilidades reais do mercado formal de trabalho urbano ao 
longo de mais de três décadas. Lendo os mesmos números de outra maneira, 
pode-se dizer que a taxa objetiva de desconto das esperanças de proteção social 
foi de 62%, proporção de titulares de carteiras de trabalho que excedeu à de 
contribuintes previdenciários ao longo dos anos, atualizando, assim, os piores 

                                                 
39  Parte importante da explicação da titulação tão superior à própria PEA terá a ver com a 

habilitação das mulheres a um emprego formal, não necessariamente efetivada ao longo 
de seu ciclo de vida, como veremos no capítulo V. 
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temores de Vargas quanto aos riscos que a migração rural/urbana representava 
para seu projeto civilizatório. 

Cabe notar que, se as promessas de proteção sofreram substancial taxa de 
desconto pelos fatos, parece incontestável que o emprego registrado no Brasil 
representou, para parcelas crescentes dos trabalhadores urbanos (e, tudo indica, 
também para parte dos trabalhadores rurais40), um ponto de referência normativo 
para a estruturação das expectativas individuais e coletivas quanto aos padrões 
do que se poderia denominar “mínimos civilizatórios”, aquém dos quais o 
mercado de trabalho não poderia operar de forma legítima. Salário mínimo, 
direito a férias regulares, descanso semanal remunerado, abono de natal (igual ou 
próximo ao salário percebido) etc., tornaram-se parâmetros que passaram a 
operar, também, em segmentos do mercado assalariado informal, no âmbito de 
acordos tácitos entre empregadores informais e assalariados sem carteira, que 
tomavam esses direitos como justos. Mesmo que nunca se tenha universalizado, 
o mercado formal estruturava um conjunto de relações sociais e econômicas que 
ocorriam ao seu largo, pela razão mesma de que os assalariados urbanos 
esperavam, cedo ou tarde, integrar-se a ele. E essa expectativa era de fato 
atendida vez por outra no curso da vida empregatícia de homens e mulheres, em 
razão das sempre muito altas taxas de rotatividade da economia urbana brasileira, 
sobretudo nas ocupações menos qualificadas41.  

São extraordinárias, a esse propósito, algumas trajetórias ocupacionais de 
migrantes sumariadas pelo mesmo Juarez Brandão Lopes em outro estudo 
fundador (1971b: p. 41): um trabalhador foi operário por um ano e meio, retornou 
a seu sítio por 21 dias, foi vendedor em porta de loja por um ano e novamente 
operário por quatro anos; outro foi lavador em empresa de ônibus por três meses, 
operário por oito anos, trabalhou em sítio por dois anos, outra vez operário por 
dois meses e de novo operário por mais dois anos; um terceiro foi servente de 
pedreiro por dois meses, aprendiz de padeiro por duas semanas, operário por um 
ano e meio, vendedor na base de comissão por tempo não informado, operário 

                                                 
40  Rios e Mattos (2005: pp. 55-57 e 248) sugerem que Vargas, ao combater o coronelismo 

no campo, sobretudo depois de 1937, teria gerado expectativas de direitos contratuais 
também entre a população de trabalhadores rurais. Não por acaso, na memória de muitos 
descendentes de escravos a periodização de sua cidadania tem dois momentos fundadores: 
a Lei Áurea e a legislação trabalhista varguista. 

41  A rotatividade no Brasil é longamente estudada em Cardoso (1999 e 2000). Ver também 
Barros e Mendonça (1996).  
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por quinze dias e novamente operário por dois anos e meio. Essas trajetórias 
erráticas são a expressão mais cabal da insegurança sócio-econômica de 
trabalhadores urbanos pouco qualificados, sujeitos a dinâmicas de mercado 
inteiramente fora de seu controle, já que a carência de especialização de qualquer 
tipo reduzia seu poder de barganha num mercado de trabalho hiper-saturado42. 
Mas o que importa marcar aqui é que o trânsito regular, ainda que efêmero, por 
um emprego formal e protegido terminava por gerar expectativas de retribuição 
equivalente no mercado assalariado informal, e estas eram por vezes atendidas43. 
E ao que tudo indica, os trabalhadores acreditavam que o mercado formal os 
acolheria novamente em algum momento de sua vida empregatícia44. 

A promessa e a desigualdade 

Apesar da adesão dos trabalhadores à utopia varguista, e de sua luta por dar 
faticidade à cidadania regulada, as recompensas a ela associadas foram, quase 
sempre, insuficientes para assegurar a “valorização integral do homem 
brasileiro”. Tomemos, apenas a título de exemplo, a fixação do salário mínimo, 
propagandeado pelo Estado Novo como um dos principais instrumentos dessa 
valorização. Como também já fartamente estudado, aquele salário foi definido 
pelo Decreto Lei 399, de 1938, como “a remuneração mínima devida a todo 
trabalhador adulto, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, e capaz de 
satisfazer, em determinada época e região do país, às suas necessidades normais 
de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte”. Esse texto foi mais 
tarde incorporado à CLT e aprimorado pela Constituição de 1946, que incluiu as 
necessidades do trabalhador e de sua família.  

O Decreto Lei 2.162, que definiu o primeiro valor do salário mínimo em 
maio de 1940 a partir de estudos regionais específicos realizados ao longo de 
1938 e 1939, estabeleceu-o em 240 mil réis para o Distrito Federal (cidade do 

                                                 
42  O caráter errático das trajetórias de trabalhadores não especializados, maioria da força de 

trabalho migrante, não ficou na história. Como mostram Cardoso (2000), Guimarães 
(2004), Cardoso, Comin e Guimarães (2007) e Guimarães (2009), a instabilidade do 
vínculo empregatício marca a dinâmica do mercado de trabalho ainda hoje. 

43  A literatura sobre o “efeito farol” do salário mínimo e outros direitos trabalhistas é 
abundante no Brasil. Para uma boa resenha, ver Ulyssea (2005). Lopes (1976) e Sigaud 
(1979) são estudos clássicos sobre a importância dos direitos na estruturação das 
identidades sociais dos trabalhadores da cana e dos engenhos de açúcar em Pernambuco. 

44  Ver uma vez mais, Fontes (2008). 



A construção da sociedade do trabalho no Brasil 

218 
 

Rio de Janeiro). Esse foi o maior valor arbitrado no país. São Paulo foi 
contemplado com 220,6 mil réis, enquanto em certas regiões interioranas no 
Norte e do Nordeste o valor não ultrapassou os 90 mil réis45. Já vimos que este 
último montante equivalia, em 1939, a menos de 70% do gasto mensal com 
alimentação de um só membro de uma família de classe média no Rio de Janeiro. 
Isso quer dizer que o salário mínimo de 240 mil réis dava para alimentar 2,6 
membros da mesma família por mês e nada mais46. O simples aluguel de uma 
casa para essa família, por sua vez, requeria 2,6 salários mínimos. É claro que a 
renda mínima não se destinava a famílias de classe média, que gastavam apenas 
com criados, em 1939, 200 mil réis em média. Mas essa constatação dá a medida 
do poder de compra da renda arbitrada por Vargas e divulgada com grande alarde 
nas comemorações do 1º de maio de 1938. Dá uma medida, também, da 
tolerância com a desigualdade social embutida na legislação do salário mínimo: 
aquela família de classe média carioca gastou por mês, em média em 1939, nada 
menos do que 10 vezes o mínimo arbitrado em 194047. Se considerarmos que 
mulheres de classe média raramente trabalhavam e que, portanto, esse gasto 
muito provavelmente era assumido pelo chefe da casa, então é possível imaginar 
que o ganho mensal de um profissional de classe média fosse muito superior a 10 
vezes o salário mínimo em 1940 (considerando os gastos correntes e alguma 
poupança). 

Definido em patamar muito baixo, o valor nominal do salário mínimo 
permaneceu, ademais, congelado entre julho de 1940 e maio de 1943, o que 
representou perda real de poder de compra de perto de 40%, inflação acumulada 
no período. Os 25% de reajuste concedidos por Vargas em maio de 1943 não 
repuseram as perdas, que foram compensadas em dezembro do mesmo ano com 
mais 27% de reajuste, contra inflação adicional de 12%. Ou seja, a inflação global 
de 1940 a 1944 foi de pouco menos de 57%, e o reajuste do salário mínimo de 

                                                 
45  Ver estudo de Montali (s/d) em http://www.dieese.org.br/cedoc/007171.pdf (acessado em 

agosto de 2018), e também Lowenstein (1942). Montali sustenta que a fixação do mínimo 
não levou em conta os gastos reais das famílias, como previa a lei de 1938, mas apenas a 
média dos rendimentos inferiores a 420 mil réis. 

46  A inflação medida pelo IPC-Fipe entre janeiro e junho de 1940 para a cidade de São Paulo 
foi de 7,2%, segundo série disponível em www.ipeadata.gov.br. Como o salário mínimo 
passou a viger em julho de 1940, o custo de vida para essa mesma família havia se alterado 
em comparação com 1939, mas não a ponto de mudar qualitativamente os montantes.  

47  Dados em IBGE (1941: p. 94). O gasto total médio de uma família como essa na capital 
federal foi de 2,4 contos de réis em 1939. 
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pouco menos de 59%. Mas embora a legislação comandasse revisão trienal de 
seu valor, a partir de janeiro de 1944 e até dezembro de 1951, portanto já no novo 
governo Vargas, não haveria novos reajustes, e o salário mínimo, corroído pela 
inflação, atingiu seu valor mais baixo em muitas décadas, equivalente a 40% da 
cifra do início do período48.  

Ainda assim, para determinados setores da economia urbana o salário 
mínimo pode ter representado ganhos de renda, obviamente condicionais a sua 
efetiva adoção pelos empregadores, algo sempre problemático num Estado que 
contou, historicamente, com parcos recursos para fiscalizar a vigência da 
legislação trabalhista, como mostrou, à farta, John French (2004)49. De qualquer 
modo, há indícios de que, com o passar do tempo, o valor depreciado do mínimo 
tornou-se referência, não como remuneração mínima, mas como teto para grande 
parte das ocupações assalariadas urbanas, inclusive na indústria.  

Com efeito, em 1939 o salário médio mensal pago a um operário industrial 
foi de 177 mil réis50. Nas indústrias modernas o valor foi mais alto: 238,4 mil na 
metalurgia, 284,4 mil na mecânica e 300,9 mil na de material de transporte, 
indústrias concentradas no eixo Rio/São Paulo. Em 1940 o salário mínimo foi 
decretado acima de 177 mil réis justamente para os estados de São Paulo (220 
mil), Distrito Federal (240 mil), além de Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul (200 
mil) e Bahia e Paraná (180 mil), conforme Montali (s/d: p. 2). Para uma parte da 
indústria, pois, o mínimo excedeu o salário médio efetivamente pago em 1939, 

                                                 
48  Os cálculos foram todos feitos com base nos valores reais do salário mínimo encontráveis 

em 
http://www.ipeadata.gov.br/exibeserie.aspx?serid=37667&module=m&chart=chartsimag
e (acessado em agosto de 2018). Em janeiro de 1944 o salário mínimo valia o equivalente 
a R$761 (em Reais de julho de 2018). Em dezembro de 1951, R$301, ou 60% menos. 

49  Erickson (1979: pp. 104-05) sustenta que, entre 1934 e 1941, o Ministério do Trabalho, 
responsável pela inspeção da legislação trabalhista e por toda a regulação das relações de 
trabalho, gastou apenas 0,9% do orçamento federal, em média. Esse valor pode estar 
subestimado, já que, segundo dados de IBGE (1987: p. 574-76), a cifra foi de quase 4% 
em 1939, ainda assim um valor muito baixo: nesse ano, havia no Brasil 1,8 milhão de 
contribuintes para alguma caixa de previdência. Esse deve ser tomado como o tamanho 
aproximado do setor formal da economia, regulado pelo Estado. Os 160 mil contos de réis 
gastos pelo Ministério do Trabalho, então, corresponderam a 8,9 mil réis por pessoa 
formalmente ocupada naquele ano, preço aproximado de uma lata de azeite, ou dois quilos 
de banha em 1937 (cf. IBGE, 1941: p. 93)Os dados sobre contribuintes à previdência são 
da mesma fonte do Gráfico 2, mais acima. 

50  Calculado com base em IBGE (1987: pp. 347 e 348, tabs. 7.10 e 7.12). A remuneração 
total paga a operários de produção no ano foi dividida pelo pessoal ocupado e dividida por 
12. 
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mas não nos setores emergentes e mais dinâmicos51. Estes continuaram 
“descolados” da remuneração arbitrada ainda por algum tempo. Mas o 
descolamento, contrariamente ao que se deveria esperar em setores de mão de 
obra mais especializada e escassa, não se deu na direção de remunerações mais 
altas. 

De fato, em dezembro de 1943 o salário mínimo foi arbitrado em Cr$360 
no Distrito Federal e em Cr$340 em São Paulo (o milréis havia deixado de existir 
em 1942). O salário médio pago na indústria nessas duas localidades em julho 
daquele mesmo ano fora de Cr$417 e Cr$354, respectivamente, portanto superior 
ao salário mínimo praticado até ali, congelado desde 1940 em Cr$240 e Cr$220. 
O novo valor mínimo, portanto, se aproximou do que a indústria efetivamente já 
praticava em termos médios, e deve ter forçado um ajuste dos menores salários 
em direção ao novo preço arbitrado nessas duas regiões, o que, contudo, é difícil 
demonstrar com as evidências disponíveis52. Ainda assim, é muito pouco 
provável que esse ajuste tenha ocorrido nos demais estados da federação, já que 
em todos eles os operários recebiam, em média em dezembro de 1943, menos do 
que o Estado arbitrara como o salário de subsistência, por sua vez definido em 
patamar muito abaixo das necessidades reais de uma família operária típica53. 

Vargas não daria novos reajustes ao mínimo no Estado Novo, e o governo 
Dutra simplesmente não aplicou a legislação que obrigava à revisão trienal de 
seu valor (prevista para dezembro de 1946). Com isso, entre 1944 e 1951, quando 
a inflação superou os 182%54, configurou-se o maior arrocho imposto ao salário 
base até ali e por algumas décadas posteriores. A consequência foi novo 
descolamento da remuneração média dos operários fabris do valor artificialmente 

                                                 
51  O salário médio no comércio foi de 420,7 mil réis no Distrito Federal e de 341 mil réis em 

São Paulo, cf. Tavares de Almeida (1978: p. 244). 
52  Os dados com salários médios na indústria por estado podem ser encontrados em IBGE 

(Anuário Estatístico do Brasil 1941-1945: p. 326). Ver também Tavares de Almeida 
(1978: p. 247), que, contudo, oferece cifras discordantes com as do IBGE, com o que fico 
com o valor oficial. A mesma autora (que polemiza com Francisco de Oliveira sobre o 
efeito do salário mínimo sobre as remunerações industriais, sustentando que houve ganhos 
para os trabalhadores de menor remuneração, enquanto Oliveira sustenta a ideia de que o 
mínimo puxou para baixo os maiores salários) adverte que os salários médios na indústria, 
captados pelo IAPI, estavam superestimados. Logo, eram ainda mais baixos do que as 
figuras aqui transcritas. Werneck Vianna (1999) toma partido de Francisco de Oliveira. 

53  A penúria do trabalhador industrial no Distrito Federal no período foi captada, dentre 
outros, por Fischer (2008). 

54  Cf. dados de inflação em www.ipeadata.org.br. 
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arbitrado em patamar muito baixo, como, aliás, era intenção do governo Dutra, 
que tentava anular o papel do salário mínimo na regulação da economia55. Em 
1949 um operário médio recebeu 835 cruzeiros por mês, para um salário mínimo 
congelado em 380 cruzeiros no Distrito Federal56. Os trabalhadores industriais 
parecem ter conseguido, apesar da enorme repressão e da intervenção em quase 
todos os sindicatos identificados com Vargas ou dominados pelos comunistas57, 
repor ao menos parte das perdas inflacionárias do período58. Mas em 1959, depois 
de nova política de recuperação iniciada no segundo governo Vargas e levada 
adiante por Juscelino Kubitschek, o mínimo foi novamente arbitrado em 
consonância com o salário médio pago a um trabalhador de produção, que era de 
6 mil cruzeiros. Uma vez mais, parte substancial dos trabalhadores industriais 
recebia abaixo do mínimo legal, e uma vez mais os salários gerais parecem ter 
convergido apenas parcialmente para aquele patamar, configurando o já 
mencionado “efeito farol” desse preço arbitrado enquanto teto de boa parte das 
remunerações. 

Assim, em 1960 nada menos do que 56% dos trabalhadores urbanos 
ganhavam até um salário mínimo59. Desagregando esse valor pelos ramos 
industriais, descobre-se que 83% dos empregados na indústria de transformação, 
91% dos operários da construção civil e 95% daqueles lotados em indústrias 
extrativas encontravam-se nessa faixa de renda60. Em 1966, quando o salário 
mínimo valia 36% menos do que em 1959, a remuneração na indústria se havia 
descolado novamente, mas apenas em parte: 46% dos operários paulistas que 
tinham carteira assinada, 49% dos cariocas, 70,5% dos pernambucanos, 70% dos 
mineiros (para média de 53% dos brasileiros) recebiam até um salário mínimo. 

                                                 
55  Conforme argumentaram Werneck Vianna (1999) e Skidmore (2003). 
56  Cálculo do salário médio efetuado segundo a mesma metodologia exposta na nota 50. No 

Anuário Estatístico do Brasil de 1950, do IBGE, o salário médio pago em julho de 1949 
teria sido de Cr$926, calculado com base em informação dos contribuintes dos I.A.P.I. (v. 
p. 328). Essa fonte, porém, superestima o valor real pago a operários de produção, por 
incluir também pessoal administrativo. IBGE (1987) permite separar os operários dos 
demais ocupados. 

57  Ver Gomes (1988). 
58  Para a reposição total da inflação o salário médio no DF deveria ser de 1.15 mil cruzeiros. 
59  Segundo dados do censo demográfico, tabulados para este estudo. 
60  Idem. No serviço público, 65% dos ocupados ganhavam até um salário, 69% no comércio. 
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Considerando até 2 mínimos, tínhamos 78% dos trabalhadores formais urbanos61. 
Como afirmou Francisco de Oliveira, em análise clássica, “o leque da 
remuneração dos trabalhadores urbanos não é um leque, mas um pobre galho com 
apenas dois ramos”, os que ganham até um salário mínimo e os poucos que 
ganham mais do que isso (ibid.). E o autor acrescentaria: 

“a fixação dos demais salários, acima do mínimo, se faz sempre tomando a este 
como ponto de referência e nunca tomando a produtividade de cada ramo 
industrial ou de cada setor como parâmetro que, contraposto à escassez 
específica, servisse para determinar o preço da força de trabalho. A 
institucionalização do salário mínimo faz concreta, ao nível de cada empresa, 
a mediação global que o mesmo desempenha ao nível da economia como um 
todo: nenhuma empresa necessita determinar o preço de oferta da força de 
trabalho específica do seu ramo, pois tal preço é determinado para o conjunto 
do sistema” (Oliveira, 1981: p. 54). 

A afirmação é um tanto exagerada, já que, como vimos, quando o mínimo 
perdia muito valor diante da inflação, os salários das indústrias mais dinâmicas 
se descolavam, denotando poder de barganha dos trabalhadores e/ou preço 
determinado pela “oferta da força de trabalho específica do seu ramo”, nos termos 
de Francisco de Oliveira. Seja como for, a arbitragem do salário mínimo em 
patamares quase sempre muito baixos teve efeitos importantes sobre o padrão de 
expectativas da população que migrou dos campos para as cidades ao longo das 
décadas, como veremos na segunda parte deste estudo. Ela impactou, também, a 
distribuição de renda no país, ao aprofundar, no tempo, as distâncias sociais entre 
os muito ricos e os muito pobres. Em 1960, os 10% mais ricos se apropriavam de 
39,6% da renda nacional. Em 1970, 46,7%, e 51% em 198062. Esse resultado 
dificilmente pode ser atribuído unicamente ao salário mínimo, mas já não há 
controvérsia sobre o fato de que, sobretudo durante os governos militares, quando 
aquele preço arbitrado foi novamente depreciado, num momento em que o Estado 
voltou a controlar os sindicatos e a definir políticas oficiais de reajuste salarial, o 

                                                 
61  Dados em Souza (1971: p. 123). 
62  Ver IBGE (1987: p. 75). Trata-se da renda do trabalho, tal como declarada pelas pessoas 

nos censos demográficos. Subestima, portanto, a distribuição real da riqueza, que é 
certamente mais concentrada do que isso. Um experimento comparando a renda declarada 
na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) com aquela medida pela 
Pesquisa de Padrão de Vida (PPV) encontrou que a renda do trabalho declarada subestima 
a renda efetivamente recebida em perto de 40%. Ver Barros, Cury e Ulyssea (2007). Para 
a concentração da riqueza, ver Souza (2016). 
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“efeito farol” do mínimo vigorou com toda força, no sentido de comprimir os 
salários dos segmentos mais dinâmicos, ou ao menos de impedir que eles fossem 
definidos pelo que Oliveira denominou “escassez específica” de força de 
trabalho. 

Há muitos outros indicadores da incapacidade de o Estado Novo e mesmo 
o segundo governo Vargas cumprirem suas promessas. Por exemplo, o número 
de matrículas nos diversos níveis de ensino cresceu apenas 20% entre 1934 e 
1945, ao passo que, entre 1946 e 1950, interregno que precedeu nova 
administração Vargas, o crescimento foi de 47% em relação a 1945, isto é, duas 
vezes mais matrículas em espaço de tempo duas vezes menor63.  Na verdade, entre 
1942 e 1945 o gasto real em educação foi decrescente (10% de queda), e em 1951 
o Estado despendeu, em termos reais, pouco mais da metade do que havia gasto 
em 1942, ou o equivalente a 9 cruzeiros por habitante. É verdade que em 1954 o 
gasto per capita cresceu pouco mais de 80% em cruzeiros em relação a 1942, mas 
em dólares o gasto por habitante foi apenas 15% maior64. O rastreamento dos 
gastos com saúde ou transporte público levará a conclusões semelhantes.  

No caso do salário mínimo, importa que, mesmo depreciado, ou talvez por 
causa disso, ele foi, quase sempre, simples promessa de renda de subsistência. 
Em boa parte de sua história esteve abaixo desse nível, e a maioria dos 
trabalhadores era, por sua vez, remunerada abaixo do valor arbitrado pelo Estado. 
Mas isso não anulou seu aspecto civilizatório, na medida em que aos 
trabalhadores foi sinalizado que uma renda digna era direito seu, e que, portanto, 
era o caso de se lutar por ela, mesmo que, por injunções políticas ou econômicas, 
o Estado se abstivesse de manter o poder de compra do salário que 
unilateralmente determinava. Isso vale para esse preço arbitrado, os serviços de 
saúde e educação, o valor das aposentadorias e tudo o mais que a obra de 
“valorização integral do homem brasileiro” tornara um direito, legitimando, com 
isso, a luta por dar-lhes faticidade. 

                                                 
63  Computado a partir das tabelas sobre matrículas escolares encontráveis em IBGE (2003). 
64  Todos os cálculos feitos com base em IBGE (2003). O gasto em cruzeiros foi deflacionado 

pela inflação na cidade de São Paulo, para a qual há dados a partir de 1939. 
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Palavra final 

Mesmo que, para boa parte dos brasileiros, o mundo dos direitos construído 
ao longo da Era Vargas tenha permanecido uma promessa — pois até pelo menos 
o final da década de 1960 nunca menos de 50% dos trabalhadores urbanos, e em 
geral bem mais do que isso, tinham vínculos empregatícios extrínsecos à 
legislação trabalhista —, o que importa para a discussão em tela neste livro é a 
ideia de que aquele mundo passou a fazer parte inarredável do horizonte de 
expectativas das populações que viviam do trabalho como a insígnia mesma da 
“boa vida”, medida contra um parâmetro de grande e multidimensional 
vulnerabilidade e insegurança socioeconômica: a vida no campo. Para boa parte 
das massas rurais e urbanas, cuja vida cotidiana e cujos processos de 
diferenciação, como vimos nos capítulos anteriores, eram espontâneos, miúdos, 
instáveis, em grande parte invisíveis ao Estado ou ao capital, o mundo dos 
direitos sociais e do trabalho, ou a cidadania regulada, ofereceu um referencial 
poderoso para a construção de suas identidades individuais e coletivas. Agora, o 
horizonte das aspirações e expectativas já não estava demarcado pela penúria de 
todos, e sim pelo sonho da autopromoção pessoal pela via do trabalho protegido 
pelo Estado.  

Dizendo de outro modo, durante a maior parte da história recente do Brasil, 
o sentimento de privação relativa, de tão importantes consequências para a 
dinâmica social em sociedades desiguais em processo de acelerada mudança65, 
não encontrou terreno fértil no Brasil, porque os estilos de vida de dominantes e 
dominados eram incomensuráveis, e aos dominados parecia impensável aspirar à 
posição dos poderosos, simplesmente porque ela estava longe demais. A 
cidadania regulada, ao contrário, estava ao alcance de todos, desde que cada qual 
se habilitasse a ela. Isso estabeleceu uma distinção irresistível entre brasileiros 
do campo e da cidade, tornando a cidade um destino irresistível por sua vez. Essa 
foi uma das razões do fracasso do projeto varguista, e aqui é preciso insistir. Não 
importa se esse projeto era “para valer” ou se parte da elite dirigente em torno de 
Vargas via nele apenas um meio de controle das massas ou de sustentação de seu 
próprio projeto de poder66. É provável que motivações dessa natureza animassem 
muita gente. Mas do ponto de vista que interessa ao argumento aqui defendido, 

                                                 
65  Como explorou Santos (2006). 
66  A má fé de parte da elite dirigente sob Vargas, incluindo o próprio, foi sustentada por 

French (2004) e Levine (1998). 
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o que importa é que, uma vez instituída, a legislação social tornou-se objeto real 
de aspiração das massas despossuídas de recursos e direitos, simplesmente 
porque foi apresentada como, justamente, um conjunto de direitos, e não como 
privilégios. A literatura mais recente sobre o tema tem parcialmente razão em 
sustentar que, a muitos trabalhadores, aqueles que conseguiram se titular para 
aceder ao mundo da cidadania regulada pareciam privilegiados67. Mas como essa 
posição estava acessível, idealmente, a qualquer um que conseguisse sua carteira 
de trabalho, então o privilégio se transformava, imediatamente, em aspiração 
legítima, e o acesso àquela posição, em uma conquista, agora em ambiente regido 
pelo direito, não pelo privilégio. E isso apesar da via crucis que podia se tornar o 
trâmite pela burocracia estatal para a obtenção dos documentos de acesso aos 
direitos. É toda uma nova concepção de Estado que está em jogo aqui. Até 
Vargas, a questão social era inconstitucional, e o rosto do Estado para os 
nacionais era a polícia. É claro que French (2004) tem razão ao afirmar que 
Vargas foi tão ou mais violento em relação ao trabalho organizado do que 
Washington Luis ou Arthur Bernardes. A questão social, sempre que emergiu por 
fora da cidadania regulada (por exemplo, na forma do proselitismo comunista ou 
socialista, ou da luta por um sindicalismo autônomo), foi combatida de forma 
sangrenta depois de 193568. Mas ao apresentar-se diante dos nacionais como um 
projeto, como uma ordem jurídica carente ainda de faticidade, o Estado varguista 
afirmou-se como o Estado de sua Nação e não como uma instituição a serviço 
dos poderosos. Vargas (e aqui eu o tomo como personificação de um projeto de 
construção estatal) enunciou, diante de uma nação até ali em grande medida 
alheia a seu Estado, que havia um projeto em curso de construção nacional e que 
nele havia lugar para os trabalhadores. Ademais, e ao menos no discurso 
apologético da ordem, um lugar de destaque. Isso representou novidade completa 
na história brasileira até ali, uma história na qual o Estado foi construído contra 
o inimigo interno representado pelo povo miserável, mestiço, perigoso. Verdade 
ou não, ideologia ou não, o fato é que isso fez da efetividade da ordem em 
construção um interesse daqueles a quem a ordem dizia querer incluir, e, a partir 
de então, lutar pela vigência dos direitos sociais tornou-se aspecto central do 

                                                 
67  Como o fazem Levine (1998), French (2004), Fischer (2008) e, em menor medida, 

Weinstein (1996). 
68  Como afirmou Werneck Vianna (1999), o Estado Novo, para os trabalhadores, começou 

depois do fracassado levante da Aliança Nacional Libertadora em 1935. 
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processo pelo qual o Estado ganhou efetividade no Brasil. Com Vargas, os 
trabalhadores ganharam um centro de identificação de caráter geral e, muito 
importante, no interior e nos limites da ordem capitalista que o Estado varguista 
também tentava transformar. A partir de então, qualquer projeto de superação da 
penúria a que os trabalhadores continuaram submetidos pelas décadas seguintes 
ao primeiro período Vargas, precisou competir com essa sólida aspiração dos 
trabalhadores por inclusão na chave dos direitos sociais69. A consciência de classe 
dos trabalhadores brasileiros foi, por muito tempo, a consciência do direito a seus 
direitos, cuja efetividade esteve sempre em processo, e nesse sentido, foi sempre 
e renovadamente, utópica. 

Aspecto também pouco atentado pela literatura corrente sobre o tema tem 
a ver com o fato de que Vargas iniciou o processo de civilização do capital, ao 
impor-lhe trabalhadores não como corpos dos quais os capitalistas se desfaziam 
com a sem cerimônia dos senhores de escravos, mas como pessoas em relação às 
quais tinha obrigações definidas em lei. O Estado varguista impôs à elite em 
grande medida indiferente, massas trabalhadoras dotadas de humanidade, e 
portanto dignas de ser reconhecidas em sua individualidade, em sua autonomia, 
em sua liberdade. Mesmo que o empresariado brasileiro tenha resistido 
profundamente a dar efetividade à regulação do mundo do trabalho, ele perdeu 
para sempre a prerrogativa da indiferença. Depois de 1945 esta seria substituída 
pela desconfiança, pelo medo e pelo preconceito de classe, mas a indiferença 
substantiva em relação ao destino das massas, fruto de seu não reconhecimento 
como “outro” digno de um “eu” autorreferente, já não tinha espaço na 
sociabilidade em mutação. 

Tudo isso se deu, repita-se, à custa da restrição das aspirações e dos projetos 
de parte importante dos trabalhadores. O trabalho organizado teve, em Vargas, a 
afirmação de seu direito à construção de identidade e, ao mesmo tempo, a 
negação de vias autônomas a essa mesma construção. Vargas enquadrou, pela 
violência física e simbólica, o horizonte de expectativas e a vida cotidiana dos 
trabalhadores, limitando-os às fronteiras mesquinhas da sociabilidade capitalista, 
ao prometer acesso ao mundo do consumo e aos bens da civilização liberal, muito 
especialmente os direitos sociais. Os símbolos da identidade operária passaram a 
ser o “operário padrão”, o “pai dos pobres” e a CLT. Embora, porém, 
mesquinhas, aquelas fronteiras deram significado real à vida da maioria, e razões 

                                                 
69  A esse propósito, ver Paoli (1988), Weinstein (1996), Negro (2004) e Santana (2001). 
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para lutar por sua efetividade. Até pelo menos a década de 1980, nenhuma força 
política articulada posteriormente à morte de Vargas foi capaz de opor projetos 
alternativos viáveis de construção identitária para as populações que vivem do 
trabalho. Apenas nos anos 1980 aqueles símbolos foram eficazmente 
circunscritos por um renovado movimento operário como herança a ser superada. 
Lula, como líder sindical, dizia que “a CLT é o AI-5 do trabalhador”, referindo-
se ao controle dos sindicatos e da negociação coletiva pelo Estado, não à 
legislação de proteção do trabalhador individual. Mas o projeto do “Novo 
Sindicalismo” de superação do legado varguista seria atropelado pelo 
neoliberalismo dos anos 1990, e os trabalhadores brasileiros viram-se na situação 
de precisar defender a CLT e os direitos que o Estado passou a querer extinguir 
ou flexibilizar. Este é o tema do capítulo seguinte. 

O projeto varguista de inclusão pelo direito social revelou-se, por fim, 
poderoso instrumento de reprodução das desigualdades sociais no Brasil. A 
imensa onda migratória, montante a partir dos anos 1940, gerou longeva inércia 
social no processo de inclusão dos migrantes no mundo do trabalho, restringindo 
de maneira importante, como foi dito, a efetividade da promessa varguista. Mas, 
como veremos mais adiante, o efeito demonstração das não poucas trajetórias 
individuais ascendentes mostrou aos brasileiros que, embora difícil de alcançar, 
as promessas da integração ao mundo dos direitos e de acesso às benesses 
civilizatórias à brasileira eram não apenas críveis, mas possíveis a quem fizesse 
por isso. Isso gerou um processo retroalimentado de legitimação da ordem 
desigual de grande alcance para a sustentação de sua estrutura mais geral, 
malgrado os enormes custos sociais e pessoais da permanência da desigualdade. 
Sobre esses temas debruço-me na segunda parte deste estudo. 
 
 



  

 
 
 
 

CA P Í T U L O  V:  “AM AN H Ã  V O C Ê S  S E R Ã O  O  GO V E R N O” 
 

“As pessoas não agem ideologicamente no Brasil. Elas reagem de acordo com 
a quantidade de informação que recebem.”  

 
Luis Inácio Lula da Silva, em evento no antigo IUPERJ,  

na campanha eleitoral de 2006. 

 
Decorre do capítulo anterior a ideia de que a inclusão dos trabalhadores na 

dinâmica social e no regime político brasileiros deu-se, principalmente (embora 
não exclusivamente), pela regulação multidimensional das relações de classe, e 
muito particularmente do mercado de trabalho1. Organização política, 
mobilização social, cooptação ou controle das classes trabalhadoras e seus 
representantes ao longo da história não pode ser adequadamente compreendido 
fora do quadro da instituição de direitos e garantias legais ao trabalhador 
individual e seus representantes sindicais, o que lhes deu visibilidade perante o 
Estado, assegurou-lhes voz na arena pública, enquanto um nascente e precário 
sistema de seguridade social forneceu alguma rede de proteção social para eles e 
suas famílias. No Brasil, como em outros países da América Latina, a regulação 
do mercado de trabalho e das relações de classe foi o veículo de inclusão dos 
trabalhadores no modelo de industrialização por substituição de importações, e 
eles parecem ter alimentado a expectativa de se beneficiar da estrutura regulatória 
garantida pelo Estado. É verdade que o mercado formal de trabalho e suas 
instituições nunca incluíram a todos, como vimos. A informalidade foi e ainda é 
expressiva no país. Mas o ponto que procurei salientar é que a expectativa de 
inclusão sempre desempenhou papel, justamente, inclusivo, especialmente entre 
aqueles que fugiram do mundo rural em busca de melhores condições de vida nas 
áreas urbanas a partir sobretudo da década de 1930. Essa expectativa foi 
ocasionalmente satisfeita, em razão das altas taxas de rotatividade que 
caracterizaram a dinâmica do mercado de trabalho no país, e isso ajudou a 
universalizar a experiência de um emprego formal, embora na maioria das vezes 

                                                 
1  As principais ideias apresentadas aqui apareceram pela primeira vez em Cardoso (2015b). 

Esta é uma versão revista e ampliada. 
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curta demais para garantir alguma segurança socioeconômica. Por essa razão, o 
mercado de trabalho formal e seus regulamentos (incluindo a estrutura sindical) 
tornaram-se cruciais mecanismos inclusivos no país. A Era Vargas denota esse 
processo duradouro de incorporação subordinada, mas ao mesmo tempo 
desejada, dos trabalhadores e seus representantes nas arenas social, econômica e 
política brasileiras. 

Nosso sistema de regulação das relações de classe apresentou notável 
longevidade, e parte de sua persistência deve ser atribuída ao fato de que a 
legislação trabalhista era (e em parte ainda é) constitucionalizada, instituindo a 
autoridade pública (ou o Governo Federal) em ator central e poderoso daquelas 
relações. A constitucionalização ajudou a consolidar, ainda, uma série de atores 
organizados interessados na reprodução da ordem constitucional assim criada, 
alimentando retroativamente todo o sistema. Refiro-me ao judiciário trabalhista 
(com suas centenas de milhares de juízes, funcionários administrativos e 
advogados trabalhistas2); ao Ministério do Trabalho (com dezenas de milhares de 
servidores públicos3) e seu Ministério Público próprio; aos líderes sindicais e 
trabalhadores administrativos dos sindicatos e assim por diante4. A proteção 
constitucionalizada compreendeu: (i) padrões formais de negociação coletiva, 
incluindo representação de interesses e mediação de conflitos; (ii) direitos 
substantivos relacionados a condições de trabalho, padrões de saúde, salários e 
muitos outros5; e (iii) o papel tutelar do Estado, que reconheceu a posição mais 

                                                 
2  Em 2017 a Justiça do Trabalho contava com 3.093 juízes ativos, 557 desembargadores e 

quase 43 mil servidores ativos. Os aposentados das três categorias superavam os 10 mil 
(dados em 
http://www.tst.jus.br/documents/26682/0/Relat%C3%B3rio+Anal%C3%ADtico+e+Indi
cadores+Reduzido.pdf/04476e8c-2f5b-9d81-e6c9-de581099b8e2, acessado em agosto de 
2018). Um representante da Organização dos Advogados do Brasil por mim entrevistado 
estimou que metade dos mais de 700.000 advogados credenciados no Brasil em 2010 eram 
da área trabalhista. 

3  Em 2010 o Ministério do Trabalho estava classificado em quinto lugar no orçamento 
federal, acima de Defesa, Justiça, Administração e outros 20 ministérios. 

4  Em 2016, os 12,800 sindicatos existentes (incluindo empregadores e empregados) que 
declararam a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), registro administrativo do 
mercado formal de trabalho mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 
empregavam 110.000 funcionários formais. Isso não incluía os próprios líderes sindicais, 
cuja inclusão elevaria os números para mais de 500.000 pessoas diretamente envolvidas 
em atividades reais de representação de interesses de empregadores e trabalhadores. 

5  As normas constitucionalizadas pela primeira vez em 1934 e ampliadas nas constituições 
de 1937, 1946 e 1988 incluíram: jornada de trabalho; proibição do trabalho noturno para 
mulheres e jovens; idade mínima de trabalho; direito a um dia de folga por semana; direitos 
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fraca (hipossuficiente) dos trabalhadores no capitalismo e, ao mesmo tempo, 
controlou a estrutura, as ações e o alcance da representação sindical. 

A regulação estatal concedeu ao sindicato de uma categoria profissional 
reconhecida pelo Estado o monopólio da representação numa determinada 
jurisdição (cujo tamanho mínimo era o município) e os sindicatos eram (até a 
reforma trabalhista de novembro de 2017) financiados por um imposto 
compulsório cobrado sobre todos os trabalhadores dessa jurisdição (o “imposto 
sindical”)6. A filiação sindical não era necessária para que os trabalhadores se 
beneficiassem dos resultados da negociação coletiva. Durante os períodos 
autoritários as greves foram controladas ou proibidas pela autoridade pública e, 
embora o controle estatal sobre a ação sindical tenha variado intensamente ao 
longo da história, a negociação coletiva foi proibida em muitos momentos, 
substituída pelo controle repressivo dos sindicatos por funcionários do Estado; 
por negociação judicial nos tribunais do trabalho; e também por políticas salariais 
impostas pelo governo federal. Por essas razões, a principal característica do 
sistema brasileiro de relações de trabalho sempre foi o fato de que a lei, e não a 
negociação coletiva, desempenhou o papel principal na regulação das relações 
Estado/trabalho/capital. A negociação coletiva foi importante em alguns 
momentos cruciais (especialmente a negociação salarial), mas tendeu a 
desempenhar papel subsidiário até muito recentemente. Como argumentou 
Noronha (2000), a legislação trabalhista é a característica mais duradoura do 
sistema brasileiro de relações de trabalho. 

Essas disposições foram consequência direta dos compromissos 
decorrentes do golpe de Estado de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. O 

                                                 
especiais para mulheres durante e após a gravidez; definição de um salário mínimo com 
base nas necessidades básicas da família do trabalhador; salário igual para trabalho igual; 
progressão salarial; limites de horas extras; direito à moradia e à escola; responsabilidade 
do empregador por acidentes e doenças relacionadas ao trabalho; padrões mínimos de 
segurança e saúde ocupacional; direito de associação para trabalhadores e empregadores; 
direito à negociação coletiva; direito de greve; órgãos tripartidos para resolução de 
conflitos; tribunais trabalhistas; indenização por dispensa sem justa causa; e o caráter não 
renunciável dos direitos trabalhistas. 

6  O imposto representava um dia de salário por ano cobrado de todos os trabalhadores 
formais do país. O fundo resultante era administrado pelo Ministério do Trabalho, que 
redistribuía entre os sindicatos (60%), as federações (15%) e as confederações (5%) 
oficialmente reconhecidos pelo Estado. O próprio ministério retinha os restantes 20%. Em 
2008 e até a abolição do imposto em 2017, as centrais sindicais passaram a fazer jus a 10% 
da arrecadação total, provindos de parcelas da participação de todos os agentes 
mencionados, com exceção dos sindicatos de base. 
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programa da “Aliança Liberal” para a campanha presidencial de 1930 reconheceu 
a “questão social” (nas cidades e no campo) como central para a governabilidade 
(Vargas, 1938: 26-28), e Getúlio Vargas abordou essa questão em seu primeiro 
discurso como presidente da “Governo Provisório” em novembro de 1930 (idem: 
72-73). Um dos primeiros atos de seu governo foi a criação do Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio para “cuidar da questão social” e “proteger e 
abrigar” os trabalhadores urbanos e rurais (ibidem).  

Para o que interessa ao argumento a ser desenvolvido neste capítulo, 
importa salientar desde logo que as disposições legais e constitucionais 
instituídas nos inícios do primeiro governo Vargas não ganharam validade 
automática, pois o Estado raramente teve vontade política ou meios institucionais 
para garantir o cumprimento da lei pelos empregadores (French, 2004; Fischer, 
2008). A legislação trabalhista foi, então, transformada em importante objeto das 
disputas hodiernas entre capital e trabalho para torná-la válida nas relações de 
trabalho. Pouco importa, a esse propósito, que a legislação tenha sido instituída 
de forma autoritária e sob estrito controle estatal. O que é decisivo é que ela 
moldou as expectativas e as práticas de capital e trabalho de forma intensa e 
profunda ao longo do século XX. A lei definiu os temas, o escopo e o horizonte 
de expectativas do trabalho organizado e dos trabalhadores individuais, de tal 
forma que boa parte das lutas sindicais orientou-se para a aplicação das leis 
existentes. Dessa forma, as identidades dos trabalhadores foram construídas, na 
maioria das vezes, pela mediação do direito do trabalho e dentro de seus limites 
(Paoli, 1986; Gomes, 1988), novamente de diferentes maneiras dependendo das 
conjunturas históricas. 

As instituições criadas durante a era Vargas deitaram profundas raízes na 
ordem capitalista brasileira, muito mais profundas do que o então líder sindical 
Luiz Inácio Lula da Silva estava preparado para reconhecer em 1978, quando 
afirmou que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) era o “AI-5” dos 
trabalhadores. O Ato Institucional nº 5, de 1968, foi o mais repressivo de uma 
série de medidas decretadas pela ditadura militar para controlar e reprimir as 
dissidências. Como consequência da lei, os militares suprimiram o habeas corpus, 
fecharam o Congresso Nacional e intervieram no Supremo Tribunal Federal 
(STF). Na prática, de 1968 a pelo menos 1974 o Brasil esteve em estado de sítio, 
e todos os direitos e garantias individuais e coletivos foram suspensos. A maioria 
dos assassinatos, deportações e torturas de opositores ao regime ocorreu durante 
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esse período7. Lula não foi vítima do AI-5, mas certamente estava ciente do poder 
mobilizador dessa imagem quando a igualou ao caráter repressivo da CLT, 
especialmente seu Art. 528, que permitia a intervenção nos sindicatos pelo 
Ministério ou Trabalho em caso de “circunstâncias que perturbem o 
funcionamento de entidade sindical ou motivos relevantes de segurança 
nacional”8. O então sindicalista ainda não estava em posição de se reconhecer 
como produto e legítimo e herdeiro do legado varguista, assim como não o estava 
o movimento operário que emergiu ao final da década de 1970. Mas a história 
mostraria que a herança varguista era muito mais sólida do que imaginava o Novo 
Sindicalismo, que se colocaria na trincheira para defender esse legado quando, 
nos anos 1990, teve início o ataque neoliberal a ele. Aqui é preciso retomar, 
rapidamente, o projeto de Vargas discutido no capítulo anterior, para tentar 
construir interpretação plausível sobre o destino aparentemente circular do 
sindicalismo brasileiro, sempre às voltas com o espectro de Vargas. Com isso 
espero trazer novos elementos para validar a tese aqui defendida, sobre a utopia 
brasileira corporificada no direito social e do trabalho, e sobre o papel central do 
movimento sindical em sua consolidação. 

Retomando o Projeto de Vargas 

Getúlio Vargas foi personagem político virtuoso (em sentido 
maquiaveliano). Reformulando a análise apresentada no capítulo anterior, a virtù 
do projeto político de Vargas foi ter logrado construir um duplo mecanismo de 
coordenação da sociabilidade capitalista, que, de um lado, assegurou a 
acumulação de capital e ao mesmo tempo concedeu aos trabalhadores alguma 
participação na distribuição da riqueza assim produzida, via políticas sociais 
redistributivas patrocinadas pelo Estado. O mecanismo assegurou, de outro lado, 
voz aos trabalhadores na arena política, tanto através de um movimento sindical 
controlado, mas cada vez mais militante (como se verá), quanto através de suas 

                                                 
7  Ver, entre outros, o excelente estudo de Ridenti (2010), além de Reis Filho (1989) e 

Gorender (2003). 
8  Em entrevista publicada em julho de 1978, Lula disse: “Alguns artigos da CLT são muito 

mais prejudiciais para a classe trabalhadora do que a AI-5. (...) Para o governo, é muito 
mais fácil reformular o AI-5 do que mudar o artigo 528 da CLT” (entrevista de Lula ao 
jornal Diário do Grande ABC, reproduzida em Grizzo et al. 1981, p. 129-130). O Art. 528 
pode ser encontrado em https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10701966/artigo-528-do-
decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943 (acessado em agosto de 2018). 
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conexões com partidos políticos em arranjos eleitorais cada vez mais 
competitivos, à medida que a democracia de 1946 avançava. A combinação 
desses elementos resultou numa dinâmica política socialmente arraigada que 
moldou as aspirações e identidades econômicas, sociais e políticas dos 
trabalhadores de maneira profunda e duradoura, definindo o escopo e os limites 
da sociabilidade capitalista no Brasil até muito recentemente9. 

Para compreender a operação desse duplo mecanismo de coordenação 
(suporte à acumulação capitalista com – ainda que muito restrita – redistribuição 
de renda e direitos sociais, de um lado, e abertura controlada de canais de 
participação sindical e política aos trabalhadores, de outro), é preciso insistir que 
a legislação trabalhista brasileira esteve por décadas consagrada na constituição 
do país. As constituições de 1937, 1946, 1967 e 1988 acolheram os termos da 
Constituição de 1934, a primeira a inscrever o código de trabalho em seu corpo. 
Mas a de 1946 inaugurou importante ambiguidade, que estabeleceu as bases e os 
limites das lutas sociais e políticas que se seguiram até pelo menos 1964. A 
referida ambiguidade, certamente não antecipada por seus artífices, esteve no 
âmago da consolidação do mecanismo varguista. É sobre isso que passo a 
discorrer. 

Vargas foi apeado do poder em 1945 por um golpe militar, perpetrado para 
dar lugar às eleições gerais que ele tentava controlar. Por razões que não cabe 
desenvolver aqui, a partir de 1943 o Estado Novo começou a perder o controle 
sobre vários agentes da oposição ao regime, incluindo estudantes, intelectuais, 
mídia, frações das Forças Armadas e outros. Vargas tentou de várias maneiras 
controlar sua iminente retirada do poder: criou dois partidos para dar sustento às 
candidaturas presidenciais e legislativas de 1945; planejava ser candidato a 
presidente; planejava interferir na composição da Assembleia Constituinte que se 

                                                 
9  Lembro apenas que, por sociabilidade capitalista, entendo a instanciação dos elementos 

estruturantes do tecido social nas relações cotidianas de classe. Estas são, então, relações 
que levam o “outro” em conta como um conjunto integral de interesses, intenções, desejos 
e expectativas normativas em relação ao “eu”, concernente ao mundo como ele deveria 
ser. Essas expectativas, no entanto, não são as mesmas para todos os atores, pois o 
capitalismo é baseado na distribuição desigual dos recursos sociais, políticos e 
econômicos, de tal forma que os encontros cotidianos que instanciam seus elementos 
estruturantes são relações de poder ao “fim” das quais as distribuições desiguais são 
confirmadas, reproduzidas, negadas ou revertidas, mas nunca negligenciadas. A 
sociabilidade capitalista é o mecanismo socialmente arraigado de reprodução e 
legitimação da ordem burguesa, como longamente desenvolvido neste livro, e como tal é 
intrinsecamente tensa e conflitiva, podendo dar origem a conflitos sérios sobre os 
fundamentos da ordem desigual, com isso alimentando sua transformação. 
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reuniria em 1946, forçando a si mesmo como membro nato etc. Não conseguiu 
nada disso. Mas apesar de deposto, foi o principal eleitor daquele pleito, cuja 
corrida foi liderada pelo candidato da UDN, brigadeiro Eduardo Gomes, até às 
vésperas da eleição. Uma semana antes da data da votação, Vargas conclamou os 
trabalhadores a sufragar seu ex-ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, que 
havia conspirado contra ele meses antes, garantindo folgada vitória do candidato 
da coligação PSD-PTB. E o próprio Vargas foi eleito senador pelo Rio Grande 
do Sul e deputado Constituinte por vários estados, obtendo quase 1.2 milhão de 
votos, ou um terço dos votos obtidos por Dutra (Gomes, 1988; Werneck Vianna, 
1999; Carone, 1988). A força eleitoral do ex-ditador mostrou-se avassaladora. 

Esperava-se que a Assembleia Constituinte reunida em 1946 pusesse 
abaixo os pilares do “Estado Novo”, o regime corporativista e autoritário 
instituído pela Constituição de 1937. Mas isso não ocorreu. Embora condenando 
o fascismo e o corporativismo, o código de 1946 não derrogou a CLT, seja em 
seus direitos individuais ou coletivos. Mais ainda, a Constituição de 1937 proibira 
greves e lockouts, enquanto a de 1946 previa que as greves eram livres, “na forma 
da lei”. Pois em junho de 1946 o recém eleito general Dutra (que ficaria no poder 
de 1946 a 1950) promulgou o decreto No. 9.070 regulamentando as greves, na 
prática criminalizando-as em termos muito próximos aos de 193710. A estrutura 
sindical autoritária criada por Vargas e a regulamentação detalhada do mercado 
de trabalho também permaneceram intactas. Essa coabitação de uma série de 
normas autoritárias em um arranjo institucional formalmente democrático 
caracterizaria as relações de trabalho desde então e moldaria de múltiplas 
maneiras a ação estratégica dos trabalhadores e seus representantes. 

Como resultado da suspensão das relações diplomáticas entre o Brasil e a 
União Soviética resultante da guerra fria, o Partido Comunista do Brasil (PCB) 
foi proscrito novamente em 194711. O governo Dutra interveio em todos os 
principais sindicatos controlados pelos comunistas e por líderes sindicais de uma 
forma ou de outra ligados ao projeto político de Vargas12. Além disso, Dutra 

                                                 
10  O Decreto pode ser encontrado em 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/126565/decreto-lei-9070-46  (acessado em agosto 
de 2018). 

11  O Partido Comunista do Brasil (PCB) foi fundado em 1922 e declarado ilegal em 1927. 
Em 1945, foi novamente legalizado e proscrito em 1947, para não voltar à legalidade antes 
de 1985.  

12  A literatura sobre o assunto é montante. Ver Motta (2002), Ferreira e Reis eds. (2007); 
Ridenti e Reis eds. (2007), Santana (2012). Vale lembrar que o PCB esteve na vanguarda 
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proibiu, ano após ano, a realização de eleições sindicais (Moraes Filho, 1952). 
Muitos dirigentes ficaram nos cargos por dez anos ou mais, nomeados pelos 
ministros do trabalho de Vargas ou Dutra. Novas eleições só ocorreriam em 1951 
sob o governo democrático de Vargas (1951-1954). Assim, o controle autoritário 
do movimento sindical também marcou a democracia emergente. 

O que é importante para esta discussão é o fato de que as intervenções de 
Dutra foram legais, uma vez que tinham respaldo na CLT. Mas elas eram 
ambiguamente constitucionais, pois a Constituição de 1946 afirmava que os 
sindicatos eram livres, acrescentando que a lei regularia sua constituição e 
prática. A ambiguidade das disposições constitucionais inaugurou um processo 
de disputas judiciais e políticas em torno da definição dos direitos coletivos dos 
trabalhadores que perduraria até o golpe militar de 1964. Moraes Filho (1952) 
analisa leis, decretos, debates parlamentares e jurisprudência que comprovam o 
argumento do ponto de vista da legislação. Mas esse é apenas um sintoma de 
dinâmica política bem mais geral, que moldou a identidade do sistema, abrindo 
as portas para a consolidação do duplo mecanismo de coordenação que estou 
propondo aqui. 

Quando o governo antitrabalhista e antisindical de Dutra terminou e 
governos pró-trabalho (Vargas de 1951 a 1954 e Jango de 1961 a 1964) ou 
relativamente neutros (Juscelino Kubitschek de 1955 a 1960 e Jânio Quadros em 
1961) chegaram ao poder13, a estrutura sindical corporativa provou-se poderosa 
ferramenta nas mãos da militância sindical. Ao contrário da interpretação 
“clássica” sobre o período, que pôs acento no “cupulismo populista” do 

                                                 
do “queremismo”, movimento de apoio ao projeto de Vargas de se lançar candidato à 
presidência. Ver D’Araújo (2000). 

13  Uma boa medida das práticas contra ou a favor do trabalho organizado por parte de 
diferentes governos é o número de intervenções nos sindicatos oficiais. Segundo Erickson 
(1979, p. 67-8), o governo de Dutra perpetrou 219 intervenções. Sob o segundo mandato 
de Vargas houve apenas 7 intervenções, e 35 sob Kubitschek (1955-1960). Não há 
informações sobre intervenções para o período de 1961-1963, mas em 1964 e 1965 os 
militares intervieram em 761 (ou 37%) dos 2.049 sindicatos existentes (últimos números 
em Martins, 1989: pp. 75 e 100). As intervenções concentraram-se em São Paulo, Rio de 
Janeiro e Pernambuco (neste estado, principalmente nas áreas rurais). Ver também 
Figueiredo (1978, p. 137), que oferece números distintos e mais modestos (433 
intervenções no período de 1964-65) devido a definição mais restrita de intervenção, 
significando a deposição de dirigentes eleitos e nomeação de delegados do Ministério do 
Trabalho para governar o sindicato. Martins (1989) e Erickson (1979) usam as estatísticas 
apresentadas pelo Ministro do Trabalho ao Congresso Nacional, em uma audiência oficial 
sobre as intervenções ocorrida em 1965. 
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movimento sindical14, em muitos setores a participação de base era a norma, não 
a exceção (Nogueira, 1990; Negro, 1999; Fortes et al. 1999; Reis Filho, 2010). 
Num processo que se tornaria clássico, comunistas e outros militantes de 
diferentes correntes ideológicas de esquerda condenavam programaticamente a 
estrutura sindical corporativa mas, ao mesmo tempo, competiam por seu controle 
por meio das eleições sindicais. E uma vez vencidas as eleições nos sindicatos 
oficiais, a militância de esquerda procurava limitar ou impedir qualquer 
competição possível. Boa parte das energias das lideranças se dedicou a ganhar 
e manter o controle sobre os sindicatos oficiais. O Ministério do Trabalho era o 
único poder capaz de limitar esse processo, e era de fato importante, mas depois 
de 1951 os ministros do trabalho raramente foram explicitamente adversários do 
movimento sindical15. 

Vargas acreditava que o trabalho organizado mais cedo ou mais tarde “seria 
o governo”. No dia 1º de maio de 1951, em discurso público no estádio Vasco da 
Gama, no Rio de Janeiro, ele exortou os trabalhadores a se unirem  

“nos vossos sindicatos, como forças, livres e organizadas. As autoridades não 
poderão cercear a vossa liberdade, nem usar de pressão ou de coação. O 
sindicato é a vossa arma de luta, a vossa fortaleza defensiva, o vosso  
instrumento de ação política. Na hora presente, nenhum governo poderá 
subsistir, ou dispor de força suficiente para as suas realizações sociais, se não 
contar com o apoio das organizações operárias” (Vargas, 1952, p. 324).  

As palavras livre, liberdade, arma e ação são cruciais aqui. Elas são a 
antítese da estrutura sindical autoritária que a ditadura Vargas havia criado em 
1939. De qualquer forma, ele procurava canalizar a militância dos trabalhadores 
para o aparato institucional patrocinado pelo Estado. Exortava os trabalhadores a 
“livremente” ocupar e agitar a estrutura sindical não como uma maneira de 
superar o capitalismo, mas como base de apoio para o projeto redistributivo de 
Vargas (a utopia da “cidadania regulada”), liderado pelo Estado. Ele ofereceu, 
aos trabalhadores em geral e aos líderes sindicais em particular, um projeto de 
identificação que era essencialmente político. A dissidência, claro, não seria 

                                                 
14  Refiro-me às obras muito influentes de Cardoso (1969, reimpressão de um artigo de 1961), 

Rodrigues (1966), Rodrigues (1968) e, muito particularmente, Ianni (1971) e Weffort 
(1972a). 

15  É claro que alguns tentaram controlar as ações dos sindicatos. Erickson (1979) lista os 
nomes e oferece breve perfil de todos os ministros do trabalho desde a criação do 
Ministério em 1931 até os anos 1960. 
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tolerada. Os líderes sindicais ainda precisavam obter um “atestado de ideologia” 
para poder participar das eleições. Ou seja, para ser candidato, um trabalhador 
tinha que provar que não professava ideologias “hostis à ordem pública” (French, 
2004). O Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), órgão criado por 
Vargas durante seus anos de ditador, deveria emitir a prova, justamente o 
“atestado de ideologia”. 

É interessante notar que, pouco depois de sua eleição em 1951, Vargas 
recebeu um grupo de representantes do Sindicato dos Jornalistas do Distrito 
Federal (Rio de Janeiro), que exigiu o fim do famigerado atestado. Vargas ficou 
surpreso: “Que afirmação é essa? Em meu governo nunca existiu nada parecido” 
(Buonicore, 2000: 31, citando o jornal Voz Operária). Vargas estava sendo 
evasivo. O atestado fora criada em 1939 e mantivera os comunistas fora da 
estrutura sindical desde então. 

Mas isso estava prestes a mudar. Na segunda metade de 1951, o Congresso 
aprovou uma lei derrogando o atestado, que foi confirmada pelo Senado em 
agosto de 1952 e sancionada por Vargas, muito a contragosto, em setembro16. 
Decisão crucial. Vargas sabia que o fim desse mecanismo repressivo abriria o 
caminho para a renovação real da estrutura sindical que ele pregara retoricamente 
em 195117. As portas da estrutura sindical oficial estavam finalmente abertas à 
competição eleitoral, e isso logo mudaria o equilíbrio de poder dentro dela em 
favor dos comunistas e outros militantes não subordinados ao Ministério do 
Trabalho. 

                                                 
16  Jorge Ferreira, autor de importante biografia de João Goulart – Ministro do Trabalho de 

Varga de junho de 1953 a fevereiro de 1954, vice-presidente da República de 1955 a 1960, 
e presidente de 1961 a 1964 – atribui a ele o fim do atestado de ideologia (ver Ferreira, 
2011: 85 e ss.). Mas ele está equivocado. Goulart era o presidente do Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB) e certamente estava ciente dos debates no Congresso. Mas ele não estava 
lá quando a Câmara dos Deputados aprovou a lei em 1951. Ele havia sido nomeado para 
um cargo executivo pelo governo de seu estado natal, o Rio Grande do Sul, e lá 
permaneceu até fevereiro de 1952. A decisão não foi “sua”, embora ele a apresentasse 
como tal quando Ministro do Trabalho em 1953, como nota Jorge Ferreira, beneficiando-
se das consequências políticas do ato. Buonicore (2000) oferece evidências suficientes 
sobre o assunto. 

17  Esse também foi um sintoma da crise que finalmente levaria ao seu suicídio em 1954. Os 
militares já estavam conspirando, assim como a União Democrática Nacional (UDN), 
partido de direita que o combateu incansavelmente até o fim (ver Benevides 1981 e 
Cardoso, 2019). Ao sancionar a lei que derrogava o atestado de ideologia, Vargas acenava 
para os comunistas e para a esquerda em geral, buscando seu apoio em meio à crise (ver 
Delgado, 1989). 
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A literatura existente não deu devida importância ao fim do atestado 
ideológico como crucial ponto de inflexão no projeto político de Vargas (uma 
exceção é Buonicore, 2000). A sanção da lei pode ter desempenhado papel nada 
além de simbólico naquele momento específico, uma vez que Vargas buscava 
apoio de forças de esquerda que se opunham a ele num momento de crise política 
de seu governo. Mas as consequências adicionais foram tais que o sistema 
político em geral e o Ministério do Trabalho em particular logo seriam incapazes 
de controlar o movimento sindical. 

A crítica a essa estrutura sindical e à CLT de um modo geral foi parte do 
processo de construção da identidade da ação sindical do PCB. De dentro da 
estrutura sindical autoritária, os militantes reuniam recursos financeiros e 
institucionais que alimentavam suas tentativas recorrentes de construir uma 
estrutura sindical autônoma, especialmente uma central sindical que pudesse 
coordenar nacionalmente o movimento. O Comando Geral dos Trabalhadores 
(CGT), criado em 1962 e controlado pelo PCB até sua destruição em 1964, foi 
uma central sindical autônoma, criada independentemente das disposições 
explícitas da legislação trabalhista que proibiam organizações intercategorias18. 
A demanda por uma estrutura sindical autônoma por parte da parcela mais 
mobilizada do sindicalismo anterior de 1964, então, se materializou em uma nova 
organização em muitos aspectos semelhante ao que a Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) se tornaria em 1983. 

Os mesmos recursos legais e institucionais deram aos comunistas 
proscritos da política partidária um nicho em que pudessem prosperar e do qual 
passariam a influenciar o processo político. Assim como os “novos sindicalistas” 
no final da década de 1980, os comunistas e seus aliados do PTB eram 
virtualmente hegemônicos no sindicalismo brasileiro às portas do golpe militar 
de 1964 (Martins, 1989; Santana, 2001). E assim como aconteceria com a CUT 
em 1989, eles estavam no controle tanto do CGT autônomo quanto dos principais 
sindicatos oficiais, incluindo a maioria das federações e confederações mais 
importantes (Weffort, 1972a). 

Além disso, os comunistas constituíram poderosas organizações nos locais 
de trabalho. O sindicato dos metalúrgicos da cidade de São Paulo, por exemplo, 
controlado pelos comunistas e o maior sindicato de metalúrgicos do país, tinha 

                                                 
18  O melhor estudo sobre o CGT é ainda Delgado (1986). Também Grieco (1979). Para o 

papel do PCB, ver ainda Santana (2001). 
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cerca de 1.800 delegados sindicais quando sua direção foi cassada pelos militares 
em 1964 (Nogueira, 1997: p. 21). Deu-se o mesmo no caso do sindicato dos 
trabalhadores nas Docas de Santos (Teixeira da Silva, 1995) e numa infinidade 
de outras categorias hoje objeto de análise minuciosa por parte da história social 
do trabalho19. Como a CLT não tinha provisões para delegados sindicais, sua 
presença nas bases resultou de negociações e acordos coletivos entre os 
sindicatos e as empresas, sendo clara indicação da estratégia militante de base 
dos comunistas anterior a 1964, bem como do caráter flexível da CLT quando o 
ambiente político se tornava não repressivo (ver também French, 2010). 

Essas breves observações devem ser suficientes para mostrar quão flexível 
era a estrutura sindical “corporativa” do ponto de vista do trabalho organizado. 
Por isso usei corporativa entre aspas. O sistema legal geral era formalmente 
corporativista, mas se o governo não era explicitamente antisindical, o 
corporativismo foi sinônimo de militância para comunistas, afiliados 
esquerdistas do PTB, militantes católicos, marxistas não alinhados com os 
comunistas e líderes independentes não alinhados com o Ministério do Trabalho. 
A estrutura sindical realmente estruturava o mercado de trocas políticas no 
mundo do trabalho, mas os “ministerialistas” (sindicatos diretamente controlados 
pelo Ministério do Trabalho) eram uma entre uma miríade de outras afiliações 
políticas e sindicais. Na segunda metade da década de 1950, eles já eram 
evanescente minoria. 

Assim, em 1960 teve lugar no Rio de Janeiro o III Congresso Nacional dos 
Trabalhadores. A identidade dos participantes foi definida em relação à estrutura 
sindical oficial, apartando os que se opunham dos que defendiam essa estrutura. 
Os militantes de esquerda do PTB e do PCB queriam o fim do controle do 
Ministério do Trabalho sobre essa estrutura, mas não o fim do “imposto sindical” 
e do monopólio da representação concedido aos sindicatos oficiais. Os 
“renovadores” compreendiam diferentes correntes militantes de esquerda não 
alinhadas com o PCB, incluindo católicos, socialistas independentes e marxistas, 
e líderes sindicais independentes, e se opunham fortemente à estrutura sindical. 
E os “ministerialistas”, ou “pelegos” aliados ou diretamente controlados pelo 
Ministério do Trabalho, se opunham a qualquer reforma20, mas eram uma força 

                                                 
19  Ver Ramalho (1989), Fortes et al. (1999), Negro (2004), Santana (2012), dentre muitos 

outros. 
20  “Pelego” é um termo usado no movimento sindical brasileiro para nomear sindicalistas 

“oficialistas”. Depois de 1945 isso queria dizer sindicalistas nomeados pelo Ministério do 
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minoritária (Martins, 1989: p. 82-86)21. O que importa é que toda a militância 
sindical era de um modo ou de outro estruturada pelo legado varguista, que 
conferia a identidade de todo o sistema. 

Mas pelo que lutavam comunistas e militantes sindicais? John French 
resume o quadro: “Condenados a agir dentro do universo de fraude que foi o 
CLT, que soterrava os trabalhadores, os sindicalistas e militantes da classe 
trabalhadora depois de 1943, na prática subverteriam a lei existente através da 
luta para tornar a lei, um ideal imaginário, real. Em um Brasil onde os 
trabalhadores se afogavam em leis, mas eram famintos por justiça, fazia todo 
sentido para um trabalhador da construção civil gaúcho confrontar os patrões com 
sua cópia desgastada da CLT: ‘Esta é minha bíblia’” (French, 2004: 152). Os 
sindicalistas lutavam para fazer valer a legislação instituída durante o primeiro 
governo Vargas e reunida em 1943 na Consolidação das Leis do Trabalho. 

É claro que a luta sindical não se restringiu à efetivação dos direitos do 
trabalho. A literatura tradicional sobre o “populismo”, se não teve olhos para a 
atuação dos sindicatos junto às suas bases e para os processos reais de formação 
de classe que a história social do trabalho vem demonstrando à farta, processos 
nos quais a luta pelos direitos foi central, não estava equivocada ao ressaltar a 
politização crescente do movimento a partir do segundo governo Vargas, e 
particularmente sob o governo de João Goulart. Mais do que isso, os muitos 
congressos sindicais ocorridos ao longo das décadas de 1950 e 1960 abordaram 
de forma crescente os temas centrais da agenda do país, apontando soluções para 
os problemas do desenvolvimento econômico, da carestia, do desemprego, da 
exclusão social, da democracia e da participação social, dentre outros (Garcia, 
2016; Englander, 2018). O que quero ressaltar aqui é a centralidade da luta pelos 
direitos e pela ampliação da “cidadania regulada” como elemento crucial do 
processo de consolidação do estado capitalista no país, aspecto que andou pari 
passu com as lutas políticas mais gerais e a construção de solidariedades e 
identidades coletivas nos locais de trabalho. 

                                                 
Trabalho (os “ministerialistas”) ou ligados às facções conservadoras do PTB. Nas décadas 
de 1970 e 80, designou os dirigentes sindicais impostos pelo governo militar após as 
intervenções de 1964 em diante. E após a democratização denotou todos os dirigentes 
sindicais que se opunham à reforma da estrutura sindical. 

21  Em 1983, essas mesmas estratégias estiveram presentes no congresso que criou a Central 
Única dos Trabalhadores (CUT), embora sob diferentes denominações, com exceção dos 
militantes do PCB, agora aliados aos “pelegos” contra qualquer reforma. Os novos 
sindicalistas eram os “renovadores” de 1983, agora uma força hegemônica. 
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Assim, o duplo mecanismo de coordenação de Vargas pode ser 
reformulado da seguinte maneira: os trabalhadores vieram das áreas rurais para 
as cidades em busca de melhores condições de vida e da utopia dos direitos 
sociais e do trabalho. Especialmente depois de 1950, aqui encontraram empregos 
protegidos pelo Estado e um movimento sindical militante exigindo a eficácia 
das provisões existentes para os trabalhadores efetivamente ocupados, e a 
extensão dessas provisões a porções cada vez maiores da classe trabalhadora, 
bem como um melhor lugar para ela na democracia emergente e a distribuição da 
riqueza social por ela produzida. O escopo restrito do mercado de trabalho formal 
e a resistência dos empregadores em cumprir a lei fizeram de tudo isso uma 
promessa, mas para a maioria dos trabalhadores uma promessa crível, capaz de 
alimentar seus desejos e aspirações. A credibilidade de todo o sistema foi 
assegurada pela capacidade de o movimento sindical fazer do direito do trabalho 
a fronteira principal (embora não única) de sua identidade coletiva, o que 
significa que a própria identidade do sistema foi a produção e reprodução de um 
projeto de inclusão universal de todos os trabalhadores na dinâmica e nos 
benefícios do “capitalismo organizado”. A luta pela efetividade e pela eficácia 
dos direitos sociais legais instituídos sob Vargas deu estabilidade ao projeto, já 
que os direitos estavam inscritos na Constituição, e por isso valia a pena lutar por 
eles. Também fez do movimento sindical elemento central da consolidação do 
(restrito) estado de bem-estar brasileiro. E essas eram as próprias fronteiras do 
projeto político de Vargas, de dar ao capitalismo uma estrutura de 
desenvolvimento legítima, institucional, competitiva e controlada pelo Estado, 
cuja efetividade dependia da disposição de os trabalhadores se organizar e lutar 
para torná-la real.  

A resistência do establishment às Reformas de Base, bandeira empunhada 
pelo movimento sindical e partidos de esquerda durante o governo João Goulart, 
e que Marcelo Ridenti (2010) qualificou como um projeto de “revolução 
democrática”, deve ser enquadrada nessa perspectiva. As reformas de base eram 
um projeto redistributivo de tipo socialdemocrata, que incluía, dentre outras 
coisas, a abertura das universidades às classes populares, reforma urbana para 
produção de moradias populares e democratização dos transportes, reformas 
tributária e bancária, e muito particularmente a reforma agrária. À época foi lido 
como projeto de comunistas querendo transformar o Brasil numa nova Cuba, 
trazendo à superfície da cena política do país, não os limites da utopia varguista, 
mas a resistência social e política, profundamente enraizada, ao que deve ser 
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entendido como a primeira tentativa consistente de levar aquela utopia à sua 
consequência lógica: dar à acumulação capitalista condições sociais e políticas 
para florescer, com democracia e justiça social22. 

O autoritarismo confronta a Era Vargas 

O governo militar-civil de 1964-1985 testaria de maneiras inesperadas a 
força do mecanismo inclusivo legado por Vargas. O regime autoritário 
novamente baniu os comunistas, silenciou o movimento sindical e reforçou as 
características repressivas adormecidas da estrutura sindical corporativa 
(incluindo o “atestado de ideologia”, redivivo depois das greves de 1968 pelas 
mãos do então Ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho), acrescentando novas. 
Cerca de 760 intervenções em sindicatos ocorreram em 1964-65, e a grande 
maioria dos dirigentes de sindicatos com mais de 1.000 filiados foi simplesmente 
cassada, enquanto muitos deles (especialmente os comunistas) foram presos ou 
exilados (Martins, 1989). 

No entanto, conquanto rigoroso e violento, o controle sobre o movimento 
sindical nunca foi totalitário. As eleições nunca foram totalmente proibidas, 
como ocorreu sob Dutra. Elas certamente eram controladas e a divergência em 
relação aos objetivos da “revolução” não era formalmente tolerada. No entanto, 
em 1968, greves metalúrgicas nas regiões metropolitanas de São Paulo e Belo 
Horizonte mostraram que havia fogo sob as cinzas23. Greves bancárias também 
ocorreram em várias partes do país no mês de outubro (Saes, 1984, p. 209). Os 
sindicatos oficiais estavam sob controle, mas a militância não, ou não 
completamente. Parecia haver espaço para um sindicalismo renovado e 
autônomo crescendo por fora das grades do corporativismo controlado pelo 
Estado. 

E novamente, o Ato Institucional nº 5 (AI-5) abriu em 1968 novos 
caminhos para a repressão implacável contra a dissidência. Como já foi dito, o 

                                                 
22  Analiso com algum detalhe a crise do governo Goulart em Cardoso (2019). Ferreira e 

Gomes (2014) são tentativa recente e detalhada de revisão do período, cinquenta anos 
depois do golpe de 1964. 

23  Essas greves cruciais foram estudadas, entre outros, por Weffort (1972b), Neves (1995) e 
Negro (2004). Gorender (2003) critica a análise de Weffort, que viu nelas movimentos 
espontâneos. Weffort não teria tido olhos para ver a ação de partidos de esquerda nos 
sindicatos de metalúrgicos das duas cidades (Osasco e Contagem), e seu importante 
trabalho de organização. Ver também Ridenti (2007b). 
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Ato permitiu que os militares suprimissem o habeas corpus, fechassem o 
Congresso Nacional e interviessem no Supremo Tribunal Federal. Isso deixou 
pouco espaço para qualquer ação sindical, exceto, mais uma vez, eleições 
controladas. Mas as eleições, mesmo quando controladas, são momentos 
energéticos. Mobilizam discursos estratégicos em busca de adeptos, motivam 
parte da base trabalhadora, envolvem procedimentos reais de votação e abrem 
caminho para dissidências, se estas forem inteligentes o bastante para passar 
despercebidas pelo olhar panóptico, mas muitas vezes míope, de governantes 
autoritários. Não se pode explicar o “novo sindicalismo” sem referência imediata 
a esse processo subterrâneo de construção de militância sob o regime militar 
(Negro, 2004, esp. 279 e segs.). É assim que Lula foi eleito pela primeira vez em 
1969 para posição secundária no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do 
Campo e novamente para a diretoria em 1972, tornando-se seu presidente em 
1975. Ele tinha então 30 anos. Lideranças do que viria a ser o Novo Sindicalismo 
já estavam no poder em sindicatos supostamente controlados pelo regime. Muitos 
outros competiam pela direção dos sindicatos existentes nas eleições 
“controladas” contra burocratas sindicais nomeados pelos militares, e não poucos 
entre eles foram bem sucedidos24. 

Não é de somenos que esses novos militantes pudessem prosperar dentro e 
apesar do controle do regime militar sobre os sindicatos. Boa parte deles tinha 
ligações estreitas com a “Pastoral Operária” da Igreja Católica e sua “Teologia 
da Libertação”. De fato, se a Igreja Católica havia desempenhado papel crucial 
no golpe de Estado de 1964, apoiando as forças armadas e a onda anticomunista 
conservadora que o embalou, também foi crucial na resistência à ditadura quando 
esta endureceu a repressão contra adversários. A Igreja abrigou dissidentes, 
organizou os trabalhadores em suas “pastorais”, pregou contra assassinatos e 
tortura, aprofundou discursos e práticas de sua “Teologia da Libertação” e sua 
“opção pelos pobres”, o movimento estudantil encontrou lugar seguro para 
organizar seus congressos locais ou nacionais etc.  

“A Igreja” aqui é um eufemismo, claro, essa instituição nunca foi um bloco 
ideológico monolítico. Parte de sua liderança organizou celebrações oficiais no 
1º de maio (Dia do Trabalho) em conjunto com os militares, enquanto combatia 
o comunismo em suas homilias (Negro, 2004). Os monges dominicanos estavam 

                                                 
24  Para o papel das oposições sindicais, ver Sluyter-Beltrão (2010), Antunes (1988), 

Nogueira (1997), Cardoso (1999b) e Negro (2004). 
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entre os mais enérgicos militantes antiditatoriais, e muitos enfrentariam tortura, 
exílio e morte (ver Ridenti, 2010: 146 e passim). E em muitos momentos a 
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) tornou públicas suas 
posições contra a violência e a arbitrariedade da ditadura25. 

Depois do AI-5, reuniões e atos públicos foram virtualmente proibidos, mas 
os eventos da Igreja não. Dentro dos templos ou em eventos coordenados pela 
Igreja, muitos militantes de esquerda, a maioria dos quais pertencentes a uma 
miríade de grupos marxistas dissidentes do comunismo oficial, podiam se reunir 
e “manter a chama acesa” enquanto esperavam por circunstâncias mais 
auspiciosas26. Sua sobrevivência como militantes dentro da estrutura sindical 
também deve ser levada em conta na explicação da rápida reorganização do 
movimento sindical após 1978. Os sindicatos oficiais seriam novamente os 
veículos da renovação da estrutura sindical27. 

De qualquer forma, o controle da estrutura sindical pelos militares e a 
repressão ao movimento operário puseram em suspenso o duplo mecanismo de 
coordenação de Vargas. É verdade que a economia brasileira cresceu muito no 
período. De 1968 a 1976, a taxa média anual de crescimento do PIB foi de 10,1% 
(com pico de 14% em 1973). O clima ideológico era de “Brasil Grande”, “Brasil: 
Ame-o ou deixe-o” e “Pra frente, Brasil!”28. Em 1976, 60% da força de trabalho 
urbana ocupada estavam no setor formal (composto por trabalhadores 
assalariados privados, funcionários públicos e trabalhadores autônomos que 
contribuíam para a previdência social), enquanto em 1960 a taxa era inferior a 
45%. A promessa de inclusão no mundo dos direitos parecia ainda crível. 

                                                 
25  Os militantes católicos foram centrais para o “novo sindicalismo” e para a decisão de 

construir um novo partido político. Veja Keck (1992), Löwy (2007) e Martinez (2007). 
26  Nem todos os dissidentes marxistas do comunismo se uniram à resistência armada à 

ditadura. Muitos fugiram do país antes de serem forçados a fazê-lo, outros adotariam 
nomes e ocupações diferentes (muitos conseguiriam um emprego na manufatura), outros 
ocupariam a estrutura sindical etc. Ver Ridenti (2010), Karepovs e Leal (2007). 

27  Foi provavelmente Leôncio Martins Rodrigues (1989) quem primeiro chamou a atenção 
para essa característica particular da rápida reorganização do movimento operário após as 
greves de 1978. 

28  Esses foram alguns dos muitos temas da propaganda autoritária oficial, que também 
incluiu “Povo desenvolvido é um povo limpo”, ampla campanha educativa ensinando as 
pessoas a não jogar lixo nas ruas… A propaganda era organizada pela Assessoria Especial 
de Relações Públicas (AERP), da Presidência da República, criada ainda no governo Costa 
e Silva para centralizar os órgãos oficiais de propaganda. Ver, dentre outros, Skidmore 
(1988) e Fico (1997). 
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Trabalhadores rurais continuaram a migrar para as cidades em ondas cada vez 
maiores em busca de melhores condições de vida, mas não encontraram nada 
além de baixos salários, regimes autoritários de trabalho29 e sindicatos 
silenciados, agora especializados em prover serviços de saúde e advocatícios para 
seus afiliados (Rodrigues, 1966), em lugar de lutar por um projeto de 
redistribuição e cidadania. Ou seja, apesar do clima ideológico e das respostas 
ufanistas ao boom econômico, para a maioria dos trabalhadores migrantes a 
possibilidade de acesso aos direitos trabalhistas e sociais ligados ao mercado de 
trabalho formal se revelaram uma ilusão, e não uma promessa crível. O aumento 
da produtividade e da riqueza não foi transferido aos salários. Em valores de julho 
de 2018, o salário mínimo médio foi mantido em R$740 entre 1968 e 197830. Em 
1976, 30% da força de trabalho ocupada urbana ganhavam menos de um salário 
mínimo. Sessenta por cento recebiam menos de dois salários mínimos31. Pelo 
menos 80% dos trabalhadores das indústrias têxtil e do vestuário recebiam 2 
salários mínimos ou menos32. 

O salário mínimo era elemento central da política salarial restritiva dos 
militares, mas não o único. Em 1966 os aumentos nos salários contratuais do 
setor privado começaram a ser definidos pelo governo com base em estimativas 
da inflação futura que, na verdade, seriam sempre subestimadas. Lideranças 
sindicais que exigissem aumentos acima do nível oficial podiam ser legalmente 
demitidas e até presas com base na “Lei de Segurança Nacional”. Além disso, os 
empresários conseguiam burlar a legislação trabalhista sem sofrer retaliação dos 
sindicatos ou do Estado.  

                                                 
29  Excelente estudo sobre os regimes autoritários de trabalho na indústria automobilística nos 

anos 1970 é Humphrey (1982). O autor contesta o argumento de que os trabalhadores 
automobilísticos eram uma aristocracia operária, conforme sustentado por parte da 
literatura sobre as greves de 1978-79. Na mesma linha, Abramo (1999) é análise clássica 
dessas greves como luta pelo resgate da dignidade no trabalho. 

30  O salário foi deflacionado pelo IPCA. Dados disponíveis em 
http://www.ipeadata.gov.br/exibeserie.aspx?serid=37667&module=m&chart=chartsimag
e (acessado em agosto de 2018).   Considerando a paridade de poder de compra (PPP), o 
salário mínimo médio mensal foi de US$76 em 1976 (em valores de julho de 2018). Os 
dados podem ser coletados em www.ipeadata.gov.br adicionando “salário mínimo” em 
seu mecanismo de busca. 

31  Para disposições da CLT que proibiam ações contra políticas econômicas, ver Figueiredo 
(1978). 

32  Todos os dados sobre mercado de trabalho e renda processados a partir de microdados da 
PNAD-1976. 
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Nesse quadro, os militares desconstruíram o momento político pelo qual os 
trabalhadores se tornaram artífices de sua inclusão na sociabilidade capitalista ao 
lutar pela efetivação dos direitos do trabalho, momento legitimador do duplo 
mecanismo varguista, substituindo-o por pura repressão. As fronteiras da 
inclusão na dinâmica capitalista foram restritas à operação bruta do mercado de 
trabalho. Isso criou tensões que estiveram no cerne da dinâmica do regime 
autoritário e contribuíram para pressionar suas fronteiras repressivas no exato 
momento em que uma fração da elite militar decidiu preparar sua retirada do 
poder33. Isso, argumento aqui, explica a incapacidade de o regime responder ao 
“novo sindicalismo” quando este se transformou em movimento de massa 
demandando melhores salários e condições de trabalho. E o caráter de massa do 
“novo sindicalismo” não pode ser explicado sem referência à repressão do regime 
às demandas dos trabalhadores pela efetividade do direito do trabalho – em  
particular, a recuperação do poder de compra dos salários. 

Assim, em julho de 1977, a opinião pública foi surpreendida pela revelação 
de que o índice de inflação de 1973 havia sido fraudado pelo regime militar. 
Como afirmado mais acima, em 1966 o regime impusera uma política salarial 
restritiva que definia os aumentos salariais com base numa fração da inflação 
passada e numa estimativa dos índices futuros de preços. A inflação oficial de 
1973 foi de 15,5%, mas outras fontes encontraram 20,5% com base em dados 
alternativos. O DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos), instituição do movimento sindical criada em meados da 
década de 1950, calculou seu próprio índice de preços (o Índice de Custo de vida 
- ICV) para a Região Metropolitana de São Paulo. Após o anúncio do índice 
oficial de inflação de 1973, o DIEESE imediatamente contestara os números, mas 
o Brasil estava no auge da repressão militar, com a maioria da imprensa sob 
severa censura, e a denúncia não prosperou. 

Em 1977 o sindicato dos metalúrgicos da cidade de São Paulo iniciou 
campanha para tornar público o índice do DIEESE. Relatório secreto do Banco 
Mundial enviado ao governo sancionou esse índice, e partes do relatório foram 
finalmente publicadas pelo jornal Folha de S. Paulo em 31 de julho. Investigação 
realizada em 1977 pela justiça do trabalho no IBGE (Instituto Brasileiro de 

                                                 
33  Para as frações da elite militar interessadas na abertura do regime, ver, entre muitos outros, 

Stepan (1986), O’Donnell et al. (1986) e Gaspari (2014). Também abordo o tema em 
Cardoso (2019). 



A construção da sociedade do trabalho no Brasil 

248 
 

Geografia e Estatística), responsável pelos índices oficiais de preços, 
aparentemente encontrou registros com intervenções fraudulentas nos preços 
originais pesquisados em 1973, mas isso nunca foi provado34. 

O sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo solicitou ao DIEESE que 
estimasse as perdas salariais devidas a essa fraude, e na campanha salarial de 
1977 reivindicou aumento de 34,1%. A campanha não foi bem-sucedida, pois em 
novembro de 1977 a justiça do trabalho arbitrou aumento baseado na 
metodologia da política salarial oficial. Mas o movimento mostrou que o 
sindicalismo não estava morto. Em maio de 1978, trabalhadores da fábrica de 
caminhões Scania, em São Bernardo do Campo, iniciaram uma greve exigindo 
reajuste suplementar de 11%, e o movimento se espalhou por todo o cinturão 
metalúrgico da Região Metropolitana de São Paulo, e daí para outros 6 estados 
brasileiros e, em seguida, para todo o país35. O movimento sindical estava de volta 
à cena. 

O “novo sindicalismo” e a era Vargas 

Os trabalhadores promoveram grandes mobilizações de massa, apesar da 
violenta repressão que se seguiu, e o caráter de massa do movimento tornou a 
repressão cada vez mais custosa e impopular para o regime militar. Dignidade no 
trabalho, justiça distributiva, justiça nas relações de trabalho, melhores condições 
de trabalho foram questões centrais no processo de formação da identidade do 
“novo sindicalismo” (Abramo, 1999). Este foi também aspecto crucial da 
novidade do movimento coletivo emergente. 

É verdade que a novidade do “novo sindicalismo” foi construída contra 
uma versão muito simplificada (e incompleta) do duplo mecanismo de 
coordenação instituído sob Vargas. O alter do “novo” era um padrão de ação 
sindical que a literatura predominante caracterizava como corporativista, 
controlada pelo Estado e dedicada à negociação política, não à negociação 
coletiva36. De acordo com essa perspectiva, e contrariamente ao que acabamos de 

                                                 
34  Para a censura à imprensa e à cultura durante o regime militar, ver Dassin (1978) e Soares 

(1989). Para as negociações coletivas e greves de 1977 e 1978, ver Rainho e Bargas (1983: 
39 e segs.). 

35  Ver também Keck (1988: 395-404). 
36  A literatura sobre o assunto é abundante. Argumentos proeminentes e muito influentes são 

os de Ianni (1971), Weffort (1972a), Rodrigues (1968), Rodrigues (1966), Schmitter 
(1971), Erickson (1979) e Collier e Collier (1991). Críticas importantes são Paoli et al. 
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ver, os sindicatos careciam de controle efetivo sobre suas categorias, não tinham 
penetração nas fábricas ou empresas, eram ineficientes em negociar 
coletivamente as condições de trabalho e eram dependentes do Estado para a 
fixação dos salários. Seriam, também, controlados por partidos políticos e 
serviriam aos interesses destes (e não dos trabalhadores) como intermediários na 
manipulação da massa trabalhadora desorganizada em arranjos políticos 
populistas, e derivariam sua legitimidade dessa conexão, não da representação 
direta e autônoma dos interesses dos trabalhadores. Para a maior parte desta 
literatura, a CLT teria tido um efeito “narcótico” sobre a ação sindical: por um 
lado, assegurou a sobrevivência dos sindicatos, independentemente do número 
de afiliados, por causa do “imposto sindical”; por outro lado, regulou os contratos 
de trabalho de uma forma que tornava desnecessária a negociação coletiva37. Os 
dirigentes sindicais teriam renunciado pragmaticamente à sua autonomia ao 
aderir aos benefícios da CLT, o que os teria liberado para atuar como líderes 
políticos e não sindicais. 

O “novo sindicalismo” era visto como o oposto de tudo isso38. Acima de 
tudo, seria autônomo em relação aos partidos políticos existentes e ao aparato 
repressivo do Estado, os dois principais mecanismos de controle da era anterior 
a 1964. Seu principal líder, Lula, repetiria outras vezes que o CLT era o AI-5 dos 
trabalhadores, e que deveria ser completamente banida. Em suas palavras, isso 
finalmente poria abaixo a Era Vargas, renovaria o sindicalismo brasileiro e 
modernizaria as relações de trabalho no país39. 

Essa interpretação dicotômica não é mais sustentável, é claro. Uma 
vigorosa historiografia do trabalho colocou em perspectiva os eventos da década 

                                                 
(1983), Paoli (1986) e Gomes (1988). Um passo adiante foi proposto por Santana (1998) 
e French (2004). Este último nomeia aquele corpus interpretativo de “consenso 
corporativista”. Revisão multidimensional pode ser encontrada em Rodrigues (1999). A 
literatura sobre populismo foi criticada, dentre outros, por Ferreira (2010) e Reis Filho 
(2010). Minha contribuição a essa crítica está em Cardoso (2019). 

37  A ideia de um “efeito narcótico” da estrutura sindical está em Cardoso (1969, republicando 
um artigo de 1962) e é repetida por Rodrigues (1966) e Rodrigues (1968). 

38  Postulação importante e influente sobre a novidade foi proposta por Tavares de Almeida 
(1983). 

39  Essa abordagem levou um importante analista da era Vargas a reconhecer imediatamente 
a modernidade do novo sindicalismo. Sua principal característica seria a negação das 
políticas eleitorais tradicionais e a proposição de um projeto de mobilização política 
ancorado na sociedade civil. Veja Werneck Vianna (1991). 
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de 1980, e o “novo” emergiu como herdeiro de um passado multidimensional e 
complexo40. Do ponto de vista dessa revisão, nem o “velho” era tão velho assim, 
nem o “novo” o era por completo. Não vou entrar nos detalhes desse debate, já 
suficientemente consolidado na literatura. Mas parece-me que o revisionismo foi 
longe demais. Em muitos aspectos, o “novo sindicalismo” era realmente novo. 
Em primeiro lugar, graças ao regime militar, a anterior elite política de esquerda 
tinha sido praticamente exterminada da arena política em 1978. Aqueles que 
sobreviveram no exílio regressariam em 1979, em meio à efervescência dos 
movimentos antimilitares liderados pelo “novo sindicalismo”, dentre outras 
forças políticas, e tiveram que lidar com uma força social sobre a qual não tinham 
poder institucional ou influência política, e sobre a qual sabiam pouco ou nada41. 
Acima de tudo, essa força social estava construindo sua identidade como nova 
em oposição a uma parcela dos militantes que retornavam42, que foram culpados 
pelo fracasso da experiência democrática pré-196443. A CUT seria criada em 
1983 opondo-se a militantes comunistas remanescentes ou retornados do exílio, 
e aos antigos burocratas “pelegos”, estabelecendo assim clara cisão com parte da 
militância sindical do passado, ainda que sua avaliação da estrutura sindical se 
aproximasse da expressa pelos “renovadores” dos inícios dos anos 1960. Mas 
mesmo estes já não estavam presentes na vida sindical nos fins da ditadura 
militar. 

Em segundo lugar, a classe trabalhadora também era nova. Em 1978, a 
maioria dos ocupados em 1964 já havia se aposentado ou era considerada muito 
velha num mercado de trabalho urbano que tinha que abrir espaço para dois 
milhões ou mais de novos ingressantes a cada ano, como resultado das migrações 
internas e do crescimento populacional natural (Faria, 1983). Os novos 
sindicalistas eram jovens eles mesmos. Lula e o proeminente líder dos 

                                                 
40  A afirmação mais forte nessa direção é certamente Santana (1998). Veja também Negro 

(1999 e 2004). 
41  A Lei da Anistia foi promulgada em agosto de 1979, após a qual figuras como Leonel 

Brizola e Miguel Arraes, dois dos principais líderes do PTB, e Luis Carlos Prestes, 
Giocondo Dias e outros importantes comunistas retornariam ao Brasil. 

42  Para percepções das próprias lideranças sobre o surgimento do novo sindicalismo, ver 
Paranhos (2011). 

43  O argumento mais forte sobre a responsabilidade das estratégias comunistas-populistas 
pelo golpe militar é Weffort (1972a). A meu juízo, a melhor explicação sobre as causas 
políticas do golpe é Santos (2001). Ver também Ferreira e Gomes (2014) para visão 
alternativa. 
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petroleiros, Jacó Bitar, estavam na casa dos 30 anos de idade. Os líderes dos 
bancários (como Gilmar Carneiro) eram ainda mais jovens, assim como os da 
Associação dos Professores de São Paulo (APEOESP). Muitos desses militantes 
não tinham tido nenhum contato com os “populistas” ou comunistas anteriores. 
E esses foram alguns dos líderes mais influentes entre os novos sindicalistas. 

Em terceiro lugar, e além do fato de que novos militantes estavam 
emergindo num ambiente socioeconômico renovado, para o “novo sindicalismo” 
a renovação das relações de trabalho no Brasil deveria incluir um contrato 
coletivo nacional livremente negociado entre centrais sindicais de trabalhadores 
e empregadores, que seriam criadas como parte de uma reforma da estrutura 
sindical que extinguiria o “imposto sindical” e ratificaria a Convenção 87 da OIT 
sobre liberdade de associação, entre outras questões centrais44. Se realizado, isso 
representaria o fim de um aspecto central do projeto Vargas, pois as relações de 
trabalho mudariam de sua forma histórica legislada para novo cenário contratual 
ancorado em sindicatos livres. 

Ademais, o novo sindicalismo contribuiu para uma renovação parcial, mas 
ainda assim importante, da estrutura sindical corporativa, enquanto prosperava 
dentro dela (Cardoso, 1999a). Enquanto apenas 14% de todos os sindicatos 
existentes em 1989 eram afiliados à CUT, isso incluía todos os principais 
sindicatos do setor público, tanto nas administrações diretas quanto nas indiretas; 
e todos os principais sindicatos de trabalhadores em indústrias metalúrgicas, 
mecânicas, químicas, petróleo, eletricidade, serviços urbanos, transportes, 
bancos, para não mencionar a grande maioria dos sindicatos de trabalhadores 
rurais filiados a uma central. Nos anos 1990 a CUT consolidaria, lenta mas 
firmemente, uma estrutura paralela de federações e confederações para competir 
com suas congêneres corporativas e burocráticas governadas pelos antigos 
administradores “pelegos”45, coordenando, assim, organicamente a ação de seus 

                                                 
44  A literatura sobre esse projeto é extensa. Excelente análise dos dilemas e dificuldades 

enfrentadas por seus proponentes é Sluyter-Beltrão (2010). Algumas correntes anteriores 
a 1964 pregaram em favor da Convenção 87 da OIT e de contratos coletivos no lugar da 
CLT, mas nunca foram hegemônicas no mercado sindical de trocas políticas. Depois da 
“Declaração de Março” de 1958 (ver abaixo), o PCB, agora aliado incondicional do PTB, 
se oporia a qualquer reforma que pusesse fim ao “imposto sindical” e ao monopólio da 
representação dos sindicatos oficiais numa determinada jurisdição (conhecido como 
“unicidade sindical”) (Santana, 2001). 

45  A estrutura sindical projetada em 1939 pelo regime de Vargas e ainda em vigor é composta 
de sindicatos municipais; federações congregando pelo menos cinco sindicatos da mesma 
categoria de trabalhadores em um ou mais estados da federação; e confederações de pelo 
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sindicatos filiados. Como consequência, os novos sindicalistas ampliariam o 
escopo dos direitos dos trabalhadores numa ampla gama de setores econômicos, 
às vezes muito além das disposições da CLT. Direitos contratuais relativos a 
condições de trabalho, segurança no trabalho, representantes sindicais nos locais 
de trabalho, direitos à informação e acesso aos trabalhadores nos chãos de fábrica, 
regulação da jornada e dos turnos de trabalho, além benefícios como transporte, 
alimentação, habitação e saúde estão entre os novos temas e direitos negociadas 
pelo novo sindicalismo para milhões de trabalhadores, especialmente depois de 
198046. É verdade que os comunistas conseguiram negociar direitos semelhantes 
antes de 1964, e ainda é questão em aberto se o maior número de trabalhadores 
que se beneficiou desses direitos após 1978 (um critério quantitativo) resultou de 
importantes diferenças qualitativas nas ações dos sindicatos, tendo em vista o 
padrão de organização dos sindicatos ligados ao PCB, em muitos aspectos 
semelhante ao adotado pelos sindicatos da CUT depois de 1983. Fica aqui a 
sugestão de pesquisa para os historiadores. 

Finalmente, o Partido dos Trabalhadores (PT) – o elemento político 
necessário que, no duplo mecanismo de coordenação de Vargas, deveria ser 
responsável pela construção e generalização de um projeto político de 
redistribuição e cidadania baseado na classe trabalhadora sob o capitalismo – não 
era o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Este partido foi criado por Vargas em 
1945 e sempre foi controlado por membros da elite capitalista e pelas classes 
médias urbanas (Benevides, 1989). Lideranças sindicais militaram no PTB, mas 
pelo menos depois de 1954 o mercado sindical foi cada vez mais dominado pelo 
PCB. Em março de 1958, o PCB revisou sua posição política e decidiu que o 
partido se aliaria às “forças nacionalistas” da nação para ajudar a aprofundar o 
desenvolvimento econômico do país como forma de combater o “imperialismo 
ianque” e resolver a “contradição estrutural entre o feudalismo” no campo e o 
capitalismo moderno nas cidades. Entre as estratégias prescritas estava a 
ocupação da estrutura sindical. Em 1961, essa aliança controlava 5 das 6 
confederações oficiais existentes e a maioria das principais federações e dos mais 

                                                 
menos três federações. As federações e confederações legais têm pouco ou nenhum poder 
de barganha, mas até a reforma de 2017 tinham direito a parte do imposto sindical. Isso 
criou incentivos para a reprodução de um sistema de federações e confederações 
completamente isolado do movimento de base, mas que lhes dava acesso a fundos que 
financiavam os líderes “pelegos”. Isso estimulou a criação do sistema paralelo da CUT. 

46  Para essas questões, consultar Sluyter-Beltrão (2010).  
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importantes sindicatos47. Na prática, o PTB tornou-se uma máquina eleitoral 
intimamente ligada à militância trabalhista de base do PCB. O PT, ao contrário, 
foi criado em 1980 por essa mesma militância. É verdade que reuniu não apenas 
líderes sindicais, mas também ativistas da Igreja Católica, proeminentes 
intelectuais de classe média e dissidentes comunistas de todos os tipos, muitos 
dos quais provenientes do movimento estudantil, todos eles notórios militantes 
antiditatoriais. Mas suas raízes na classe trabalhadora eram suficientemente 
claras (Martinez, 2007), e seriam reafirmadas com criação da CUT em 1983 pelas 
mesmas lideranças que haviam criado o PT três anos antes. 

Desse ponto de vista, a principal novidade do “novo sindicalismo” foi a 
proposição de um projeto de inclusão dos trabalhadores na emergente 
sociabilidade pós-ditatorial, novo porque construído a partir de baixo. Sua 
identidade, ademais, era socialista, embora a natureza do socialismo do 
movimento nunca tenha ficado clara, exceto por seu caráter anticomunista (ou 
anti-PCB) e anticapitalista. Um socialismo construído a partir de baixo baseado 
na mobilização de massa nas cidades e no campo, liderado tanto pelo partido 
político (PT) quanto pela central sindical (CUT), cada um desempenhando papéis 
complementares em trazer cada vez mais adeptos ao projeto, que no processo 
moldaria a natureza de seu socialismo: essa sempre foi a proposta de líderes como 
Lula em 1980 e Jair Menegheli (presidente da CUT de 1983 a 1994). Nesse 
sentido, o “novo sindicalismo” foi de fato um projeto de superação das fronteiras 
do duplo mecanismo de coordenação de Vargas, agora a partir de baixo, já que a 
identidade do movimento operário foi moldada contra e em oposição ao 
capitalismo e seu Estado, contrária, portanto, ao projeto de Vargas de conferir ao 
capitalismo organizado pelo Estado um sólido mecanismo de legitimação da 
subordinação dos trabalhadores na sociabilidade desigual. 

Vargas e neoliberalismo 

Apesar de tudo isso, o “novo sindicalismo” renovaria o duplo mecanismo 
de coordenação da sociabilidade capitalista no Brasil de uma maneira que 
certamente contemplaria Vargas. O Partido dos Trabalhadores logo ganharia 
eleições em importantes cidades e Estados, e seu discurso socialista teve que 

                                                 
47  Para as divisões políticas no interior do movimento sindical no período 1960-64, ver 

Martins (1989), Erickson (1979), Santana (2001) e, muito particularmente, Garcia (2016). 
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enfrentar os desafios da administração prática de um capitalismo periférico e 
pobre. Orçamentos públicos restritos numa economia altamente inflacionária 
ampliavam as carências dos trabalhadores para além da capacidade de o Estado 
enfrentá-las48, e os governos do PT, mais cedo ou mais tarde, confrontariam a 
CUT, especialmente seus filiados do setor público49. 

Por outro lado, e de novo de forma inesperada tendo em vista a realidade 
dos anos 1980, na década de 1990 parte substancial dos novos sindicalistas se 
tornaria defensora resoluta da CLT e das principais instituições da era Vargas. 
Uma das principais razões para isso é o fato de que no Brasil, assim como na 
maioria dos países latino-americanos, as políticas neoliberais solaparam os 
principais pilares do movimento sindical. Fernando Henrique Cardoso foi eleito 
em 1994 com um discurso modernizador, cuja espinha dorsal foi novamente pôr 
fim à “Era Vargas” (como fora o caso de Fernando Collor de Mello antes dele50). 
Estruturalmente, o emprego na indústria, nos bancos, nas empresas estatais e no 
setor público em geral encolheu drasticamente como resultado direto dessas 
políticas (Cardoso, 2016: cap. IV). De 1988 a 1998, 1,7 milhão de empregos 
formais foram perdidos na indústria, 500 mil nos bancos e 450 mil em empresas 
estatais privatizadas (Cardoso, 2003: 228-31). Nos âmbitos federal e estadual, 
foram perdidos cerca de 300 mil empregos na administração direta, e se 
considerarmos os três níveis de administração (federal, estadual e municipal), 
mais de 900 mil empregos foram destruídos. Assalariados formais são a clientela 
legal dos sindicatos no Brasil, pois estes representam apenas trabalhadores 
registrados. Considerando toda a economia, a perda de empregos registrados foi 
de quase 2,4 milhões, e 8 de cada 10 novos empregos criados no período foram 
informais, ficando fora do alcance do movimento sindical. O mercado formal de 
trabalho encolheu de 56% para 40% da população ocupada entre 1990 e 1999 
(idem: 42-43). 

                                                 
48  A primeira conquista eleitoral decisiva do PT ocorreu nas eleições de 1988 para as 

prefeituras de cidades como São Paulo, Porto Alegre, Vitória, capitais de seus respectivos 
estados, e de São Bernardo do Campo, Campinas e algumas outras no interior do estado 
de São Paulo, berço do partido. Em 1985 ganhara as eleições em Fortaleza, capital do 
Ceará. 

49  Importante estudo sobre a trajetória do PT e suas relações (às vezes turbulentas) com o 
movimento sindical é Ribeiro (2008). 

50  Collor foi eleito presidente em 1989 contra Lula. Ele também tinha um projeto neoliberal 
radical, anti-Era-Vargas, mas não conseguiu levá-lo adiante porque sofreu impeachment 
em meados de 1992. 
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O crescimento das taxas de desemprego aberto (de 4% em 1990 para 8% 
em 1999) reduziu o poder de barganha dos trabalhadores, sindicatos perderam 
fundos e capacidade de ação coletiva e mobilização de base, a negociação 
coletiva tornou-se negociação de concessões, os salários reais caíram em todo o 
país, os direitos constitucionais do trabalho, como jornada de trabalho, salários e 
tipos de contratos foram flexibilizados etc.51 A renovação da Era Vargas a partir 
de baixo proposta pelo novo sindicalismo foi atropelada pelas forças de mercado 
que o Estado liberou, e que o movimento sindical não teve como controlar ou 
domar. Nesse cenário inseguro, a legislação trabalhista pareceu à maioria dos 
sindicalistas algo pelo que valia a pena lutar, e até mesmo a proposta de reforma 
da estrutura sindical foi posta em  suspenso. Num cenário neoliberal catastrófico, 
a Convenção 87 da OIT sobre liberdade sindical soou como um convite ao 
suicídio organizacional. A estrutura sindical oficial foi transformada na trincheira 
na qual a liderança sindicais tentariam sobreviver ao neoliberalismo. 

Cardoso foi certamente a tentativa mais sistemática de pôr fim ao duplo 
mecanismo de coordenação de Vargas. O neoliberalismo despolitizou a 
economia e conjurou o Estado, propondo novo e poderoso mecanismo de 
coordenação e coesão: eficiência de mercado encimada por democracia liberal. 
Ou seja, Estado mínimo, o mercado como o principal mecanismo de 
coordenação, sindicatos fracos e movimentos sociais banidos, e o voto como 
instrumento exclusivo de participação política: eis o novo mecanismo liberal, 
antípoda do projeto de construção da nação baseado no capitalismo liderado pelo 
Estado, com algum tipo de inclusão por meio de políticas sociais redistributivas 
ancoradas nas organizações de trabalhadores e empresários (e nos movimentos 
sociais). Não surpreende que os anos 1990 encontrassem os novos sindicalistas 
na luta pela efetividade da CLT (então sujeita às políticas de flexibilização52) 
enquanto competiam pelo poder em todos os níveis da administração pública 
(municipal, estadual e federal) e pregavam contra o neoliberalismo e em favor do 
fortalecimento da sociedade civil e das instituições do Estado. O espectro de 
Vargas estava aparentemente de volta. 

                                                 
51  Para o caso da América Latina, incluindo o Brasil, ver Cardoso e Gindín (2009) e também 

Cook (2007) e Berg et al (2006: 167 e segs.). 
52  Analiso isso extensivamente em Cardoso (2004b). 
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O espectro de Vargas 

Depois de uma coalizão de esquerda reunida para as campanhas eleitorais 
nacionais em 1989 e 1994, em 1998 o PT e seus tradicionais aliados se abriram 
para forças de centro-esquerda, e em 2002 venceram as eleições nacionais com 
uma ampla coalizão de centro. No entanto, apesar de sua clara composição pró-
capitalista, essa coalizão teve que lidar com forte déficit de confiança durante a 
campanha eleitoral, já que na década de 1990 o PT e seus aliados do movimento 
social se tinham colocado na posição de atores hegemônicos da oposição ao 
neoliberalismo. Mas em 2002 o Brasil estava à beira da falência, devido ao 
fracasso das políticas neoliberais. Não há espaço para detalhes aqui, mas em 
janeiro de 1999 o Brasil precisou desvalorizar sua moeda após uma série de crises 
que abalaram a Ásia e a Rússia em 1998. Isso selou o destino de Cardoso, que 
vencera as eleições de 1998 contra Lula prometendo não desvalorizar a moeda. 
O Brasil gastou cerca de 40 bilhões de dólares (de um empréstimo do FMI) em 
50 dias tentando garantir sua moeda, sem sucesso. Os anos do segundo mandato 
de Cardoso foram de aumento da inflação, desemprego, dívida pública e crise 
fiscal do Estado, enquanto os salários reais continuavam caindo53. Diante da crise, 
Lula teve que tornar pública uma “Carta aos brasileiros” na qual defendia os 
principais pilares das políticas macroeconômicas em curso para evitar ataques 
especulativos à frágil economia do país. Independência do Banco Central, 
austeridade fiscal, metas de inflação e estabilidade cambial, isto é, a ortodoxia 
neoliberal macroeconômica, seria integralmente mantida na nova administração. 
As circunstâncias socioeconômicas críticas aparentemente forçaram uma 
guinada muito forte em direção ao centro do espectro político, longe de um 
projeto de transformações sociais lideradas pelo Estado, que havia sido o núcleo 
da identidade política do PT. Longe, portanto, de Vargas. 

Contudo, uma vez eleito, o novo governo traria à esfera política uma vasta 
gama de novos mecanismos de concertação social. O trabalho organizado e a 
sociedade civil foram trazidos à cena no novo governo. O Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) tornou-se interlocutor estratégico do 
Ministério da Reforma Agrária; o Ministério do Trabalho foi entregue a 
lideranças oriundas da CUT; o Ministério da Saúde foi ocupado por egressos do 
movimento dos trabalhadores de saúde que tinham estado presentes no 

                                                 
53  No final de 2001, o governo neoliberal era aprovado por não mais do que 18% da 

população (Cardoso, 2003). 
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nascimento do Partido dos Trabalhadores como uma de suas principais facções 
de classe média (junto com organizações acadêmicas de todos os tipos); ex-novos 
sindicalistas foram indicados para cargos de direção em empresas estatais 
estratégicas, como Petrobras (produção de petróleo), Furnas (produção de 
eletricidade), Banco do Brasil, Embrapa (Companhia Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária), Eletrobrás (eletricidade) e muitas outras. O novo sindicalismo 
finalmente cumpriu a premonição de 1954 de Vargas. Em um discurso dirigido 
aos trabalhadores no primeiro de maio, semanas antes de seu suicídio, ele diria, 
talvez retoricamente, que “hoje vocês estão com o governo. Amanhã vocês serão 
o governo” (Vargas, 1969: p. 473). 

Se a rationale macroeconômica neoliberal foi blindada em relação à luta 
política, aspectos substantivos da formulação de políticas públicas não o foram. 
É verdade que o PT e a CUT abandonaram seus estritos discursos socialistas. 
Mas a consequência dos processos participativos de tomada de decisão foi a 
implantação de um projeto de inclusão universal na dinâmica capitalista, por 
meio da melhoria das condições de vida dos mais pobres e da inclusão em massa 
das classes médias baixas no mercado de consumo, através de mecanismos de 
crédito subsidiado, redistribuição de renda54, crescimento econômico e, mais 
importante, criação de empregos55. Tudo isso foi conseguido sob rígidas medidas 
de estabilidade macroeconômica destinadas a controlar a inflação. A combinação 
desses elementos foi uma novidade completa no Brasil, uma vez que a teoria 
econômica convencional tradicionalmente sustenta que o crescimento é 
inflacionário, assim como as políticas de renda56. O país cresceu, distribuiu renda 
e a inflação não subiu. Esse projeto, deve ser enfatizado, atendeu às expectativas 

                                                 
54  Dois mecanismos principais de redistribuição foram criados. O “Bolsa Família”, uma 

política de renda mínima para famílias com renda per capita inferior a um dólar por dia 
(que chegou a beneficiar cerca de 40 milhões de indivíduos); e aumentos reais do salário 
mínimo, o que afetou positivamente a renda de cerca de 16 milhões de domicílios. As 
consequências redistributivas dessas políticas são apontadas por Soares et al. (2006), 
Soares (2011) e Rocha (2012). 

55  Durante o período Cardoso, 8 de 10 empregos criados foram informais. De 2003 a 2010, 
a equação foi revertida e foram criados 20 milhões de empregos formais, um recorde na 
história do país. Ver Cardoso e Préteceille (2017). 

56  Boa análise dessa teoria é Wanderley Guilherme dos Santos “Lula e sua herança”, em 
http://www.cartacapital.com.br/politica/lula-e-sua-heranca (acessado em agosto de 2018). 
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da maioria dos brasileiros, e explica a maior parte do sucesso de Lula, 
especialmente em seu segundo mandato (2007-2010)57. 

Mas o apoio popular a políticas inclusivas bem sucedidas não foi tudo. Da 
perspectiva proposta aqui, a inclusão da sociedade organizada em várias agências 
cruciais da administração federal distinguiu o governo de Lula de muitas 
maneiras. É verdade que, sob Lula, o trabalho organizado se tornou “o governo”, 
cumprindo assim a premonição de 1954 de Vargas. Mas isso não significa que o 
projeto de Vargas tenha finalmente se concretizado. Os trabalhadores se tornaram 
“o governo” não como resultado da mobilização direta da classe trabalhadora por 
parte de sindicatos fortes, conforme previsto por Vargas. Em 2002, o mercado 
formal de trabalho abrigava não mais de 55% dos trabalhadores assalariados (o 
que significa que 45% não estavam protegidos pela negociação coletiva ou pela 
legislação trabalhista) e a filiação sindical era de apenas 19% da força de trabalho 
assalariada, o declínio em relação à década anterior (quando atingiu 22%) sendo 
resultado direto das políticas neoliberais de Cardoso (Cardoso e Gindin, 2009). 
Em muitos aspectos, o acesso dos trabalhadores ao poder de Estado foi alcançado 
quando o movimento sindical estava em seu ponto mais baixo58. Lula era produto 
dele, mas o movimento, sozinho, nunca garantiria seu sucesso eleitoral. 

Além disso, o Brasil tornou-se uma sociedade democrática de massa aberta 
ao voto de todos os cidadãos de 16 anos ou mais. O PT certamente se tornou a 
principal máquina eleitoral da sociedade civil organizada, na qual a maioria de 
seus militantes foi recrutada (Ribeiro, 2008). Nenhum outro partido político no 
Brasil conseguiu isso em alcance e profundidade, mas a coalizão de 2002 não 
teria vencido as eleições nacionais se não fosse pelo apoio dos outros eleitores 
“desorganizados”: donas de casa, aposentados, estudantes, assalariados e 
autônomos, trabalhadores desempregados que permaneciam fora do alcance da 
legislação trabalhista, além de parcela expressiva das classes médias urbanas etc.. 
A maioria dessas categorias sociais não estava incluída no processo político na 
década de 1950 e certamente não foi considerada por Vargas como eleitora em 

                                                 
57  Em outubro de 2010, o presidente Lula tinha a aprovação de 85% dos brasileiros, enquanto 

77% avaliaram seu governo como bom ou muito bom. Ver 
http://oglobo.globo.com/pais/eleicoes2010/mat/2010/10/01/avaliacao-do-governo-lula-
bate-recorde-diz-ibope-922675872.asp  (acessado em agosto de 2018). 

58  Durante a administração de Cardoso, o número anual de greves caiu de 1.000 em 1994 
para 500 em 1999 e a menos de 300 em 2002. Ver Cardoso e Gindin (2009: Gráfico 4). 
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potencial59. Esses eleitores não eram uma consequência direta do aparato 
institucional legado por Vargas. No que exatamente todas essas pessoas votaram, 
quando decidiram apoiar uma coalizão partidária cujo projeto não estava claro 
desde o início, exceto por seu discurso antineoliberal? 

Por um lado, o fracasso estrondoso do estrito neoliberalismo abriu caminho 
para projetos de oposição, e o PT e seus aliados eram, incontestavelmente, as 
forças antineoliberais hegemônicas. Eram óbvia opção eleitoral. Por outro lado, 
o discurso político do PT e suas práticas administrativas anteriores eram baseados 
num ideal abrangente de solidariedade, cidadania e justiça social que 
aparentemente pareceu crível para a maioria dos eleitores. Seus proponentes 
tinham uma história identificável de luta, seja na sociedade civil ou no poder em 
cidades e estados60. Reconstruir o Estado, reconstituir o tecido social, trazer de 
volta a solidariedade: esse foi o núcleo do discurso de campanha de Lula em 
200261. Tudo isso certamente ressoa com o projeto de Vargas. Mas o mundo de 
Vargas, na verdade, estava no passado. Termino com algumas breves 
observações sobre o tema, centrais para a compreensão da natureza do 
mecanismo de coordenação legado por aquele virtuoso personagem. 

Conclusão 

O “novo sindicalismo” finalmente cumpriu a previsão de Vargas. Os 
trabalhadores se tornaram “o governo”. Lula personificou a trajetória do migrante 
rural pobre que vem à cidade em busca de melhores condições de vida, e encontra 
um emprego formal e um canal de participação política controlado pelo Estado. 
A partir desse domínio protegido do capitalismo em expansão no país (isto é, o 
mercado de trabalho formal e suas instituições reguladoras, incluindo os 
sindicatos, todos parte do duplo mecanismo de coordenação de Vargas), liderou 

                                                 
59  O Brasil tinha cerca de 50 milhões de habitantes em 1950 e 15 milhões de eleitores 

registrados (ou 30% da população). Em 2000, 109 milhões dos 170 milhões de brasileiros 
eram eleitores (ou 64%). Dados em www.IBGE.gov.br. 

60  Duas políticas entre várias outras podem ser mencionadas aqui: o orçamento participativo 
adotado em Porto Alegre por Olívio Dutra em 1989, estendido a muitas outras cidades nos 
anos 1990; e os subsídios para as famílias pobres que mantivessem as crianças na escola, 
adotados em Brasília por Cristovam Buarque no início da década de 1990, a primeira 
política de renda mínima no Brasil, que estabeleceu os parâmetros da Bolsa Escola de F. 
H. Cardoso e do Bolsa Família de Lula. 

61  Ver Ribeiro (2008), entre centenas de outros. 
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a construção de um partido político que aos poucos se tornou hegemônico na 
esquerda do espectro político com um projeto popular de superação da era 
Vargas. Esse projeto não era o de renovada sociabilidade capitalista. O objetivo 
era uma sociedade socialista, ainda que “socialismo” fosse desde sempre uma 
ideia vaga. Quando o PT começou a ganhar eleições em todo o país, o projeto 
socialista foi finalmente (e pragmaticamente) abandonado em favor de um 
programa político baseado na solidariedade e na justiça social. O poder estatal 
tornou-se o principal alvo dos novos sindicalistas e seus aliados. Os movimentos 
sociais e trabalhistas tornaram-se berçário de novas elites políticas que, uma vez 
no poder, ocupariam muitas das posições estratégicas das administrações 
públicas, que obviamente compartilhavam com seus aliados. 

Quando o neoliberalismo ganhou impulso, esse projeto de capitalismo 
liderado pelo Estado foi equiparado à era Vargas, pois presumivelmente era 
sustentado por elites nutridas pelo “imposto sindical” e outros “ilegítimos” 
mecanismos heterônomos herdados de um passado indesejado. Fernando 
Henrique Cardoso iria, na verdade, nomear os militantes de esquerda de “a 
vanguarda do atraso”, e seu projeto de reforma da CLT foi explicitamente 
planejado para pôr fim a essas instituições. Cardoso, provavelmente, não estava 
ciente de que esses legados haviam cimentado a sociabilidade capitalista de 
maneira estável e profunda, tornando toleráveis as desigualdades sociais e as 
iniquidades do país do ponto de vista dos trabalhadores. O desejo de um emprego 
protegido pelo Estado era o desejo de segurança socioeconômica, que poderia 
abrir caminho para a mobilidade social ascendente e para melhores condições de 
vida, seja para si mesmo ou para os filhos. Este elemento central do duplo 
mecanismo de coordenação de Vargas estabilizou a acumulação capitalista no 
Brasil. O neoliberalismo resultou no aumento do desemprego e na queda dos 
salários, ambos a ser enfrentados pelo investimento dos trabalhadores em sua 
própria empregabilidade. O Estado foi eliminado do horizonte de expectativas e 
aspirações dos trabalhadores, colocando nada em seu lugar, a não ser o mercado, 
o domínio do mais apto. Esse vácuo político foi ocupado pelo PT e seus aliados, 
acusados de tentar reviver a era Vargas. Quando os trabalhadores finalmente 
“chegaram”, a analogia já estava consolidada. 

A analogia é enganosa. Foi e continua sendo usada por agentes interessadas 
na arena política para rotular os defensores de qualquer programa, amplo ou 
difuso, de desenvolvimento econômico liderado pelo Estado. Faz parte das 
disputas ideológicas sobre os destinos da nação, e na década de 1990, assim como 
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hoje, a modernidade era sinônimo de mercado, não de Estado. Uma vez no poder, 
Lula louvou Vargas por suas políticas sociais, enquanto condenava seu 
autoritarismo, e isso veio se somar à identidade de sua presidência como 
antineoliberal. Em ambos os casos, a Era Vargas foi uma figura de retórica 
política e serviu para marcar posições no campo político e eleitoral. Sobretudo, 
serviu para retirar dos governos liderados pelo PT qualquer novidade ou 
inovação. Ao contrário, seus adversários conseguiram colar neles a pecha de 
atrasados, varguistas, populistas. Essa é, sem dúvida, prova inconteste da força 
da figura de Vargas, mas há substância sob a superfície do marketing político? 

O aparato institucional de Vargas sobreviveu nos e aos governos do PT. 
Até a reforma de 2017, a CLT constituiu os ossos institucionais do mercado de 
trabalho62. Se pudesse escolher, a maioria dos trabalhadores preferiria um 
emprego formal. Os sindicatos ainda eram financiados pelo “imposto sindical” e 
tinham o monopólio da representação numa determinada jurisdição. A 
Constituição de 1988 libertou os sindicatos do controle do Estado, alterando 
assim a disposição de 1939 segundo a qual os sindicatos tinham que ser 
homologados pelo Ministério do Trabalho, que tinha controle legal sobre os 
assuntos sindicais, incluindo eleições, orçamento, despesas etc.. No entanto, 
como as organizações de trabalhadores e empregadores ainda mantiveram o 
direito de tributar seus representados – a nova Constituição manteve o “imposto 
sindical” – os tribunais trabalhistas foram inundados com demandas de sindicatos 
criados na jurisdição de organizações já existentes, e que exigiam acesso ao 
imposto. Em resposta, em 2003 o Tribunal Superior do Trabalho estabeleceu que 
o Ministério do Trabalho deveria decidir qual sindicato representava quais 
trabalhadores em uma dada jurisdição. O “espírito” da Constituição, que estava 
inclinado a consagrar a liberdade de associação e autonomia sindical em relação 
ao Estado, foi revertido de forma importante pelo TST em 2003. A partir dali e 
até 2017, os sindicatos precisaram se registrar novamente no Ministério do 
Trabalho, e essa autoridade tinha o poder de garantir ou não o monopólio da 
representação do sindicato escolhido (Cardoso e Gindin, 2009)63. 

                                                 
62  Depois de 1998, muitas medidas de flexibilização foram aprovadas no Congresso pelo 

governo Cardoso. Mas a racionalidade protetora e abrangente da CLT se manteve. Para 
uma análise abrangente da reforma trabalhista de 2017, que pôs fim à CLT, ver Andrade 
(2018). 

63  Em maio de 2018 veio a público o escândalo de venda de registros sindicais por parte de 
servidores do MTE ligados à Força Sindical. Ver 
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Além disso, em 2008, as centrais sindicais tiveram seu projeto de ser 
financiadas por uma parte do “imposto sindical” aprovado pelo Congresso 
Nacional. Com esse instrumento, o governo Lula garantiu um mecanismo de 
financiamento estável para a reprodução das elites políticas baseadas no 
movimento trabalhador. Uma vez no governo, os principais líderes sindicais 
abandonaram pragmaticamente o projeto de reforma da CLT, uma vez que os 
trabalhadores e os movimentos sociais se tornaram elementos importantes da 
capilaridade do governo na sociedade civil. Desse ponto de vista, os 
trabalhadores eram realmente “o governo”, e no governo estavam preocupados 
com a sobrevivência de suas instituições de berço, isto é, a estrutura sindical 
parcialmente renovada herdada de Vargas e os movimentos sociais de uma forma 
ou de outra ligados ao PT e seus aliados. 

Por outro lado, Lula e seus aliados trouxeram o Estado de volta, pelo menos 
em dois aspectos importantes. Primeiro, a administração do PT repolitizou 
parcialmente a economia. A ortodoxia macroeconômica neoliberal permaneceu 
protegida das disputas políticas, mas o Estado se tornou motor central do 
crescimento econômico, investindo diretamente em infraestrutura e financiando 
investimentos privados com subsídios de todo tipo. Contribuiu para isso a 
existência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), criado por Vargas na década de 1950, que foi o principal instrumento 
da resposta rápida do governo à crise de 2008. O banco financiou políticas de 
emprego, investimentos privados e de infraestrutura, e fusões de empresas com 
taxas de juros subsidiadas64. 

Em segundo lugar, o Estado tornou-se novamente o principal meio de 
coordenação da sociabilidade capitalista, papel que o neoliberalismo tentou 
transferir para o mercado. Isso não é pura retórica política. Ao oferecer à 
população em geral um projeto confiável de inclusão e segurança 
socioeconômica, e lutar ao lado das forças progressistas para viabilizá-lo, o 
Estado mais uma vez alimentou as expectativas e aspirações dos trabalhadores. 
Isso uniu novamente o destino da nação ao de sua população, dando ao 

                                                 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/pf-abre-operacao-contra-fraude-em-
registros-sindicais/ (acessado em agosto de 2018). 

64  Os principais recursos do BNDES vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), um 
fundo de contribuição de empresas privadas que financia o seguro-desemprego e o abono 
salarial (todo trabalhador que ganha 2 salários mínimos ou menos tem direito a um salário 
mínimo por ano como bônus de Natal). Ver Cardoso Jr. et al. (2006). 
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capitalismo, uma vez mais, um caminho menos turbulento para prosperar. Vargas 
foi o primeiro a encarnar esse projeto no Brasil. Lula foi sua mais recente 
personificação. E a maioria dos brasileiros parece ter aprovado a empreitada. 
Lula deixou o governo com mais de 80% de aprovação, e elegeu sua sucessora, 
uma desconhecida militante de esquerda sem nenhuma experiência eleitoral 
anterior. 

O mecanismo consolidado por Vargas era um projeto político abrangente 
de construção da nação e consolidação da ordem burguesa, que ofereceu aos 
trabalhadores sólida trincheira institucional na qual seus líderes puderam 
prosperar e construir seu caminho na arena política, enquanto lutavam por 
melhores condições de vida no presente. O mecanismo estava ainda vívido e ativo 
até muito recentemente, pois os trabalhadores ainda sonhavam com um emprego 
formal, e os dirigentes sindicais ainda consideravam a CLT parâmetro importante 
de sua ação coletiva. Mas o horizonte do movimento dos trabalhadores já não 
estava, nos governos liderados pelo PT, limitado às fronteiras do código do 
trabalho. A liderança sindical precisou enfrentar o desafio de administrar o 
Estado capitalista, muito além das necessidades e limites do mundo do trabalho. 
E isso certamente foi previsto por Getúlio Vargas nos anos 1950. Se, como 
argumentei, Vargas e seu mundo já estavam no passado, seu espectro continuou 
assombrando o cérebro dos vivos. 
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“Nós acreditávamos que através do 

trabalho nós realizaríamos nossos sonhos”  
 

Abdias Nascimento dos Santos, líder comunitário no 
Rio de Janeiro, sobre o período Vargas, em entrevista 

a Brodwyn Fischer (2008: p. 145) 
 

 
As consequências do que denominei “crença na promessa integradora dos 

direitos” (ou do mercado regulado pelo Estado) para a reprodução das 
desigualdades sociais no Brasil ao longo do tempo foram de grande monta, além 
de duradouras. Embora não haja espaço para analisar as várias faces do processo 
de mudança estrutural por que passaram a economia e a sociedade brasileira a 
partir do primeiro período Vargas, algo de sua dinâmica precisa ser esmiuçado. 
A ideia é mostrar como o mercado de trabalho absorveu os novos citadinos ao 
longo das décadas, fossem eles egressos do campo ou nascidos no mundo urbano, 
e como recompensou seus esforços, muito particularmente suas aspirações. Em 
seguida, será preciso desvendar como os brasileiros perceberam e avaliaram suas 
trajetórias de vida, do ponto de vista de suas aspirações, projetos e valores, com 
atenção especial a suas concepções de justiça, já que, como vimos na Introdução 
a este estudo, estas estão estreitamente ligadas à percepção das desigualdades e à 
justificação do ordenamento social. Nesta segunda parte da investigação, então, 
mantenho a perspectiva histórica que a informa, mas, com o perdão da metáfora 
pictórica, as pinceladas argumentativas serão, por assim dizer, mais largas e 
ligeiras, roçando superfície mais extensa da dinâmica social.  

Para introduzir a discussão, em seguida descrevo em grandes linhas as 
mudanças estruturais por que passou a sociedade brasileira entre 1940 e 2010, e 
seus efeitos sobre os mercados de trabalho. A ideia é traçar um quadro de fatos 
estilizados do processo brasileiro de desenvolvimento, de pretensões analíticas 
limitadas ao objetivo de respaldar a análise de um dos principais mecanismos 
pelos quais os trabalhadores foram incorporados à dinâmica socioeconômica 
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mais geral, isto é, a entrada no mercado de trabalho, aqui associada à saída do 
sistema escolar. Esse será o objeto do capítulo VI, no qual mostro como aquela 
entrada, num ambiente avassalado pela migração de populações rurais para quem 
a escola tinha pouca ou nenhuma importância, produziu apreciável inércia social 
em múltiplas dimensões da vida dos brasileiros, a promessa dos direitos sociais 
sendo vivida, para a maioria, como frustração de expectativas de efetiva 
mobilidade social ascendente. No capítulo VII descrevo dois casos exemplares 
(mas não típicos) de ascensão social transcorridos nos últimos 40 anos, 
apresentados como atualizações de possibilidades inscritas na ordem social 
desigual, embora não disponíveis a todos. Por fim, no capítulo VIII retomo 
análise iniciada em outra feita (Cardoso, 2004), de um survey sobre percepções 
da desigualdade no Brasil, argumentando que a legitimação da ordem desigual 
pelos mais pobres decorre desse processo de longo curso de construção de 
expectativas de integração social, sempre frustradas pelos fatos, frustração vivida 
como fracasso individual, sendo, portanto pouco propícia à tradução em ações 
coletivas capazes de interferir decisivamente na reversão da histórica dinâmica 
das desigualdades. 

Mudança estrutural e sua inércia 

Entre 1940 e 1980 o Brasil viveu processo de profunda mudança estrutural, 
fruto de um padrão de crescimento econômico que se convencionou denominar 
de desenvolvimentista1. Dirigido e financiado pelo Estado em associação com 
capitais nacionais e estrangeiros, em conjunto com o fechamento do mercado 
interno à competição externa, aquele padrão transformou um país eminentemente 
agrário no início do período, na 8º economia do mundo, com um produto interno 
bruto de 2,1 trilhões de Reais em 1980 (em valores de 2013. Ver Tabela 1)2. E a 
evolução foi impressionante. O salto de 1940 a 1950 foi de 77%, de 104% entre 
1950 a 1960, então 82% na década seguinte e, por fim, 129% entre 1970 e 1980. 

                                                 
1  A literatura sobre o tema é vasta e não é o caso de enumerá-la aqui. Uma excelente análise 

do período de hegemonia do desenvolvimentismo no pensamento econômico brasileiro é 
Bielschowski (1996). Furtado (1961) é referência obrigatória. 

2  Exceto quando indicado, os dados utilizados nesta seção foram coligidos do CD-ROM 
anexo a IBGE (2003). Nas tabelas cito a origem tal como aparece no CD-ROM. Os dados 
de 2010, levantados para esta 2ª edição, foram levantados junto ao IBGE e ao IPEADATA. 
Singer (1981) e Faria (1983) são exemplos de estudos pioneiros na mesma direção do que 
apresento aqui. Santos (2006) e Costa Ribeiro (2007) retomam o tema. 
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O PIB de 1980, pois, era 15 vezes maior do que o de 1940, crescimento 
vertiginoso que não teve equivalente no mundo ocidental3. O crescimento da 
riqueza foi muito superior ao crescimento populacional, e com isso o PIB per 
capita foi multiplicado por 5,21 em 40 anos.  

Nos anos 1980 esse padrão de crescimento foi ferido de morte. O país não 
deixou de crescer, mas a taxa de expansão foi pequena em comparação com o 
crescimento populacional, o que acarretou, de um lado, na queda da renda per 
capita, que só retornaria aos patamares de 1980 perto do ano 2000; de outro lado, 
em aumento expressivo da concentração de renda. O índice de Gini, uma das 
medidas mais comuns da distribuição de renda, saiu de 0,584 em 1981 para 
atingir 0,636 em 19894. O PIB per capita voltaria a subir de forma vigorosa entre 
2000 e 2010, atingindo quase R$24 mil, com o Gini caindo a 0,53, ainda assim 
muito alto em termos comparativos internacionais.  

 
Tabela 1 

PIB real e PIB per capita – Brasil, 1940 a 2010 (em mil R$) 

Anos 

PIB Real (em mil 
R$ de 2013) 

Evolução 
(1940=100) 

PIB Per Capita 
(em mil R$ de 

2013) 
Evolução 

1940 141.929,35 100 3.44 100 
1950 251.674,94 177 4.85 141 
1960 513.097,65 362 7.32 213 
1970 933.734,06 658 10.03 291 
1980 2.135.978,99 1.505 17.95 521 
1990 2.497.130,54 1.759 17.24 501 
2000 3.193.235,75 2.250 18.81 546 
2010 4.554.277,15 3.209 23.87 694 
Fonte: IPEADATA 
 
O aumento da riqueza até 1980 foi fruto de uma mudança sem precedentes 

na estrutura produtiva do país. Em 1950, ainda que comércio e serviços, 

                                                 
3  Não foi possível obter dados para todo o período (1940-1980) para todos os países, mas 

na Europa ocidental o crescimento médio do PIB entre 1950 e 1973 foi de 2,94 vezes, com 
destaque para a Espanha, que teve seu PIB de 1950 multiplicado por 4,55 até 1973. Na 
América Latina o México cresceu 4,15 vezes nesses 23 anos. O Brasil cresceu 5,27 vezes. 
Apenas o Japão superou essa taxa, multiplicando seu PIB de 1950 por 7,72. Dados em 
OECD (2007). 

4  Fonte: IPEADATA. A literatura sobre a crise dos anos 1980 é abundante no Brasil e na 
América Latina. Boas introduções estão em Bresser Pereira (1996) e Cano (2000). Textos 
importantes e no calor da hora são Bier (1988), Singer (1988) e Appy (1993). 
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atividades urbanas por excelência, já respondessem por 50% do PIB, a 
agropecuária era a segunda maior responsável pela renda total, um pouco à frente 
da indústria (aqui englobando indústrias extrativas, de transformação e 
construção civil. Ver Tabela 2). Em 1980 a indústria já produzia 44% da riqueza 
total, contra 11% da agricultura e 44,5% dos serviços. Esse quadro de 
crescimento contínuo da riqueza industrial fazia prever que, em pouco tempo, o 
PIB do que então se denominava “setor dinâmico da economia” superaria o de 
todos os outros setores. A estagnação da década de 1980 impediu esse resultado, 
e a indústria viu sua participação na riqueza cair bastante nos anos seguintes, 
retornando, em 2000, a patamares semelhantes aos de 1950. Nesse sentido, o 
Brasil passou por dois grandes processos de mudança estrutural no período. 
Primeiro, até 1980, tivemos a perda de centralidade da agricultura como carro 
chefe da economia e sua substituição pelas atividades tipicamente urbanas, em 
especial a indústria. A partir de 1980, e muito profundamente nos anos 1990, é a 
indústria que perde a centralidade que vinha adquirindo pelo processo anterior. E 
essa perda decorreu não apenas do crescimento maior dos serviços, mas 
principalmente da desindustrialização que se seguiu à abertura comercial 
associada ao câmbio valorizado (a “âncora cambial” do Plano Real), que expôs 
os produtores nacionais, antes protegidos pelo fechamento da economia típico do 
desenvolvimentismo, à competição externa. Em consequência, o valor real da 
produção industrial em 2000 era 6% menor do que aquele de 19805. A década 
seguinte interrompeu a trajetória de perda de importância da indústria no PIB, 
mas não reverteu a tendência. Em 2010 o setor industrial como um todo 
respondeu por 27,4% do valor adicionado bruto, praticamente o mesmo valor de 
10 anos antes, e levemente superior a 19506. 
  

                                                 
5  Para se chegar a esse valor basta multiplicar os índices da Tabela 2 pelo PIB da Tabela 1. 

Análise ampla das mudanças estruturais dos anos 1990 que levaram a esse resultado pode 
ser encontrada em Cardoso (2003). Ver também Kupfer (2003) e Carvalho e Kupfer 
(2011). Sobre a desconcentração industrial entre 1970 e fins dos anos 1990, ver Pacheco 
(1999). Coutinho (1997) denomina o processo de reestruturação industrial pós-
estabilização de “especialização regressiva”. 

6  Nassif et al. (2015) sustentam, com base na análise da matriz insumo-produto, que a 
indústria de fato perdeu participação na década de 1990, mas recuperou o que foi perdido 
na década seguinte. Os dados que reproduzo estão em linha com essa interpretação. 
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Tabela 2 
PIB por setores econômicos (valor adicionado bruto) 

Brasil, 1950-2010 (participação % do setor) 

Ano Agropecuária Indústria Serviços 
1950 25,1 25,0 49,6 
1960 18,3 33,2 48,7 
1970 12,4 38,3 49,8 
1980 10,9 44,1 44,5 
1990 8,1 38,7 52,7 
2000 5,6 27,7 66,7 
2010 4,9 27,4 67,8 
Fonte: IBGE – Departamento de Contas Nacionais 

 
Acompanhando a mudança de eixo do motor da acumulação, a população 

migrou intensamente para as cidades no período. Em adendo ao que foi sugerido 
nos capítulos IV e V, vale marcar que, em 1940, perto de 2/3 dos brasileiros 
viviam no campo e 1/3 nas cidades. Quarenta anos depois, a equação se invertera, 
com 2/3 vivendo no mundo urbano7. E o processo seguiu seu curso, 
aprofundando-se nas décadas seguintes, até atingir-se mais de 80% de população 
brasileira fora do campo em 2000, chegando-se a quase 90% em 2010. É preciso 
ter em conta que nem tudo o que o IBGE computa como “população urbana” o é 
de fato. Proporção significativa dos brasileiros vive em cidades de menos de 
cinco mil habitantes, que acolhem milhares de pessoas que, na verdade, são 
trabalhadoras rurais e têm sua vida referenciada no mundo agrário. Ainda assim, 
a tendência geral de esvaziamento do campo não pode ser negligenciada. 

Nos anos 1960 e 1970 foi grande o debate acadêmico sobre o caráter da 
industrialização latino-americana de um modo geral e brasileira em particular. 
Celso Furtado foi um dos primeiros a chamar a atenção para a natureza 
subordinada do crescimento capitalista na periferia do sistema global. Ao dar 
substância analítica e conceitual ao subdesenvolvimento, Furtado sugeriu que o 
capitalismo periférico jamais seria inteiramente inclusivo, porque não geraria seu 
próprio progresso técnico, estando condenado a importar tecnologia que, aqui, 
teria a função de poupadora de mão de obra. Como a tecnologia importada teria 
como efeito aumentar sobremaneira a produtividade do trabalho, o produto 
industrial cresceria muito mais fortemente do que o emprego, resultando em 

                                                 
7  A primeira análise completa desse processo pode ser encontrada em Faria (1983). Ver 

também Faria (1991). 
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crescente concentração de renda8. Com isso o mercado interno cresceria muito 
mais lentamente do que o produto, limitando as possibilidades de expansão do 
sistema. Mais ainda, os países periféricos jamais atingiriam o padrão de 
desenvolvimento dos países centrais, porque os desníveis de produtividade 
tenderiam a aumentar em razão da industrialização por substituição de 
importações apoiar-se em mercados pequenos9. 

Neste sentido, embora a indústria tenha ganhado prevalência na 
acumulação capitalista brasileira durante o desenvolvimentismo, o emprego no 
setor foi, em termos proporcionais, sempre inferior à riqueza por ele produzida. 
Em 1980, quando era responsável por 44% do PIB, o setor industrial empregava 
apenas 25% dos brasileiros (35% do emprego urbano total). Com isso, a razão 
entre participação no PIB e participação no emprego foi sempre muito alta no 
caso da indústria se comparada às outras atividades urbanas em seu conjunto 
(aqui agrupadas na categoria serviços), algo que só se rompeu, uma vez mais, na 
década de 1990, em razão da perda de participação industrial no PIB (ver últimas 
2 linhas da Tabela 3). 

 
Tabela 3 

População economicamente ativa segundo os ramos de atividade 
Brasil, 1940-2010 

Setores População de 10 anos e mais  
1 940 1 950 1 960 1 970 1 980 1990 2000 2010 

População Ocup. (milhares) 14.7589 17.117 22.651 29.557 43.236 59.680 65.630 86.351 

Agricultura,pecuária,silvicultura, 
extração vegetal, caça e pesca 65,9 59,9 53,7 44,3 29,3 20,1 17,7 14,2 

Atividades industriais 10,3 13,7 13,1 17,9 24,9 21,9 19,2 20,5 
Comércio de mercadorias  5,1 5,6 6,7 7,7 9,3 13,7 13,6 17,0 
Prestação de serviços  17,3 19,4 22,9 25,4 31,3 41,6 41,2 42,2 
Outras atividades 1,5 1,4 3,6 4,8 5,2 2,9 8,3 6,2 
Razão entre participação no PIB 
e no emprego por parte da 
indústria 

 1,8 2,5 2,1 1,8 1,8 1,4 1,3 

Idem serviços (somando 
comércio)  2,0 1,6 1,5 1,1 1,0 1,2 1,1 

Fonte: IBGE: Anuários Estatísticos do Brasil – Vários Anos; PNAD 1990; Censos Demográficos 2000 e 2010  

                                                 
8  A concentração de renda também foi mencionada no capítulo anterior. Acresça-se que, em 

1960, se os 10% mais ricos se apropriavam de 39,6% da renda, os 40% mais pobres 
detinham 11,3% dela. Em 1980 esses valores foram 51% e 8,8% respectivamente. Ver 
IBGE (1990). 

9   Essas ideias foram defendidas pela primeira vez em Furtado (1966) e retomadas e 
aprofundadas, dentre outros textos, em Furtado (1974). Oliveira (1972) é uma crítica 
importante. 
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Urbanização, como temera Getúlio Vargas, nunca foi sinônimo de 
industrialização do emprego, nem mesmo no auge do desenvolvimentismo10. 
Acorreram para as cidades levas crescentes de migrantes do campo, sem que o 
setor que gerava as melhores ocupações (no âmbito privado) fosse capaz de 
absorvê-las. Com isso a pobreza reduziu-se muito lentamente. Em 1970 a 
proporção de pobres no país era de 68,4% da população. Nas metrópoles a taxa 
era de 53,2%, e de 65,3% no Brasil urbano extrametropolitano. Esses valores 
caíram bastante ao longo dos anos 1970, fruto do enorme crescimento econômico 
e industrial da década, de tal modo que, em 1980, os pobres eram 33% dos 
habitantes das cidades menores e 27% dos habitantes das metrópoles. Esse 
patamar, porém, mostrar-se-ia uma barreira, já que nos anos seguintes a 
proporção se manteria inalterada ou aumentaria, conforme as conjunturas 
(Rocha, 2003: 83). Além disso, os números permaneceram portentosos. No início 
da década de 1980, 50 milhões de brasileiros viviam em domicílios pobres (isto 
é, com renda per capita inferior à linha de pobreza), 59 milhões em 1983, no ápice 
da recessão que assolou o país no início da década. Em 1999 eles ainda eram 56 
milhões11. A proporção continuaria subindo até 2004, chegando a 60 milhões de 
pessoas, caindo a partir de então ano a ano até atingir 26 milhões em 2014, em 
razão das políticas de renda mínima dos governos liderados pelo Partido dos 
Trabalhadores e pelo crescimento econômico com redistribuição de renda 
característicos do “lulismo”12. 

Por outro lado, ainda que a pobreza tenha caído na década de 1970, a renda 
do trabalho urbano permaneceu muito baixa no Brasil ao longo de todo o período 
descrito aqui. Já ofereci cifras suficientes no capítulo anterior IV, cabendo apenas 
expor a dinâmica agregada e de longo prazo, utilizando uma moeda mais 
acessível ao leitor contemporâneo. Tomando os ocupados em atividades não 
agrícolas no Brasil, 52,4% ganhavam 1 salário mínimo ou menos em setembro 
de 1960, data de referência do Censo Demográfico. Nesse mesmo mês, o salário 
mínimo era de R$895 a preços de julho de 2018. Até 2 salários (R$1.790) 

                                                 
10  Como apontou Faria (1991:104), isso não resultou em “superurbanização”, mas num 

duplo movimento: concentração de população e emprego industrial nas grandes 
metrópoles, de um lado, e descentralização da urbanização, de outro, com aumento 
expressivo da proporção da população vivendo em cidades de 20 mil habitantes ou mais. 
É o que Faria denominou assimetria do processo de urbanização. 

11  Fonte: IPEADATA. 
12  Ver, dentre outros, Singer (2012). 
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tínhamos 75,7% dos ocupados urbanos. Em 1970 esses valores tinham mudado, 
mas na direção contrária ao esperado de um processo de urbanização que 
representasse melhoria de vida para a maioria dos migrantes. Os que ganhavam 
até 1 e até 2 salários mínimos eram 50,7% e 73,9%, respectivamente, 
praticamente a mesma proporção de 10 anos antes13. Ocorre, porém, que esses 
dados escondem uma perda real de 22% no valor do salário mínimo, que valia 
R$726 na data do Censo de 1970. A primeira trintena do processo de urbanização 
significou perda de renda para os trabalhadores urbanos. 

O panorama mudaria na década seguinte, quando a proporção que ganhava 
um salário mínimo ou menos caiu substancialmente, para 24,7% dos 
trabalhadores urbanos em 1980. Contudo, até 2 salários mínimos (ou perto de 
R$1.456 a preços de 2018) tínhamos 56,2% da população empregada nas cidades. 
Até 3 mínimos (cerca de R$2.184) estavam 71% dos citadinos. Ou seja, a renda 
máxima de 71% dos trabalhadores urbanos do país em 1980 era apenas 21% 
superior à dos 75,7% dos ocupados de 196014. Houve melhoria, mas ela foi muito 
pequena, e não se sustentou na chamada “década perdida”. Em 1990, mais de 
72% dos ocupados nas cidades ganhavam de R$1.800 por mês ou menos, 
segundo dados da PNAD. Ainda em 2000 tínhamos os mesmos 71,6% da 
população urbana ganhando menos de R$1.400 por mês, a preços de julho de 
2018. Metade dos trabalhadores urbanos ganhava menos de R$940 por mês, 
sendo que os homens ganhavam 33% a mais do que as mulheres15. A baixa renda 
irmanou ocupados rurais e citadinos ao longo da história de mudança estrutural 
do país, e isso até muito recentemente. A realidade mudou um pouco em 2010. 
A política de valorização do salário mínimo ao longo da primeira década do 
século XXI fez com que a mediana sofresse aumento real de 20,3%, para 
R$1.126, mas uma vez mais, 71% dos brasileiros citadinos ganhavam R$1.831 
por mês ou menos. No campo a mediana neste ano foi de R$483, e 74% recebiam 
até um salário mínimo por mês, ou o equivalente a R$822 em valores de julho de 
2018. 

                                                 
13  Dados em Singer (1981: 66). 
14  No campo, e coincidentemente, esta última agregação englobava 75,8% dos empregados 

(é verdade que 50% ganhavam até 1 salário mínimo, contra ¼ dos trabalhadores urbanos). 
15  Dados de 1980 extraídos do Vol. 44 do Anuário Estatístico do Brasil - IBGE, 1984. Fonte 

dos dados de 2000: IBGE, 
ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2000/trabalho_rendimento/Brasil/Bras
il.zip, tab. 1.2.2 (acessado em agosto de 2018), deflacionado pelo IPCA. 
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Esses dados, em sua permanência no tempo, não deixam de surpreender, 
pois estamos acostumados a considerar como muito alta a mobilidade social no 
Brasil16. Mas o fato de a renda da maioria dos ocupados ter permanecido rasteira 
ao longo do tempo, no campo e na cidade, resultou em que a mobilidade social 
medida em termos da renda foi, em realidade, de pequena monta. Tome-se a 
trajetória dos migrantes em 1976. Se ordenarmos as ocupações dos empregados 
neste ano em termos da renda média de cada ocupação, e definirmos como 
ocupações de baixa renda aquelas com remuneração média igual ou inferior a 
60% da renda média de todas as ocupações17, e compararmos com a ocupação 
anterior do migrante (isto é, a ocupação que ele ou ela tinha antes de migrar), 
temos que 61% dos homens e 87% das mulheres que migraram e encontraram 
outro emprego, fizeram-no de uma ocupação mal remunerada a outra. Verdade 
que 39% dos homens melhoraram sua posição, mas proporção significativa 
destes últimos migrou para ocupações muito próximas da fronteira da baixa 
renda.  

 
Tabela 4 

Mobilidade entre ocupações de baixa renda no Brasil – População migrante, 1976 

Sexo 
Baixa 
Renda 

Anterior 

Baixa Renda Atual 

N Não Sim 

Masculino 
Não 89,9 10,1 3.255.461 
Sim 39,1 60,9 6.888.019 

Subtotal 55,4 44,6 10.143.480 

Feminino 
Não 84,5 15,5 517.697 
Sim 13,4 86,6 1.761.153 

Subtotal 29,5 70,5 2.278.850 
Fonte: PNAD 1976 

 
Por outro lado, considerando-se o ano de 1982 e comparando-se a renda da 

ocupação do filho chefe de família com a renda da ocupação de seu pai, tem-se 
que para 71% dos pais que tinham ocupações de baixa renda quando seus filhos 
tinham 15 anos, estes também estavam empregados em ocupações desse tipo no 
momento da pesquisa da PNAD18. Os dados para 1996, quando nova rodada da 

                                                 
16  Os estudos sobre isso são contundentes. Ver Pastore e Silva (2000), Scalon (1999) e Costa 

Ribeiro (2007, 2014). 
17  Para esta definição de Baixa renda, ver McKnight (2007). 
18  Para chegar-se a esse resultado, as ocupações dos chefes de família foram ordenadas 

segundo a renda média, e aquelas com remuneração entre as 40% mais baixas foram 
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PNAD mediu a mobilidade social, eram muito semelhantes. As coisa só 
melhoraram em 2014, última vez que o IBGE pesquisou a mobilidade social. 
Neste ano 46% dos pais com ocupações de baixa renda tinham filhos no mesmo 
grupo ocupacional19. Esse resultado deve ser atribuído, dentre outras coisas, à 
melhoria da escolaridade dos filhos ao longo das décadas de 1990 e 2000. Em 
1996 apenas 13% da população havia completado ao menos o segundo grau. Esse 
valor chegou a 33% em 201420. Ou seja, apenas na década de 2000 houve salto 
qualitativo importante na dinâmica social brasileira, tanto em termos de 
mobilidade social quanto do acesso à renda do trabalho, sem falar na queda 
importante na desigualdade social quando medida pela renda do trabalho21. 

Assim, é verdade que a urbanização significou melhoria de vida para parte 
significativa da população que abandonou o campo em fuga da pobreza, das 
secas, dos movimentos de concentração fundiária ou qualquer outra razão. 
Contudo, a combinação de políticas salariais restritivas (que mantiveram o salário 
mínimo quase sempre abaixo das necessidades básicas da população), com oferta 
abundante de mão de obra despossuída e pouco qualificada trazida às cidades 
pela intensa migração interna, atraída ou não pela utopia dos direitos do trabalho, 
contribuiu para depreciar a renda de todos. Em consequência, a população vinda 
do campo estabeleceu-se nas cidades em patamares muito baixos de renda, 
processo cuja linha ascendente iniciada nos anos 1970 foi interrompida na década 
de 1980 em razão da crise geral que afetou a economia brasileira, e só seria 
retomado na primeira década deste século. 

No processo de mudança estrutural em discussão aqui, a educação sempre 
foi um limite à melhoria das condições de vida. Houve sem dúvida mobilidade 
educacional ascendente de uma geração a outra, maior a cada nova coorte de 

                                                 
definidas como ‘de baixa renda’. Essa definição foi aplicada também às ocupações dos 
pais, tomando-se a renda na ocupação dos filhos como proxi da renda da ocupação dos 
pais. A medida é bastante aproximada, e deve ser tomada com reservas. O mais importante 
aqui é chamar a atenção para a persistência de padrões no tempo. 

19  Informação computada a partir das bases de dados originais. Voltarei à mobilidade social 
nos próximos capítulos. 

20  Dados computados a partir das PNAD 1996 e 2014 para este estudo. 
21  Analisando dados do imposto de renda, Pedro Souza (2016) encontrou grande estabilidade 

na distribuição de renda no país, em nada afetada pelas políticas públicas inclusivas dos 
anos 2000. Mas a metodologia utilizada, baseada no já clássico estudo de Piketty (2014), 
não é sensível a mudanças nos estratos inferiores da distribuição de renda, que foi onde 
houve maiores mudanças nos anos 2000. 
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nascimento. Mas ela também foi bastante limitada em termos de ganhos de anos 
de escolaridade. Em 1982, quando a PNAD colheu dados que permitiam 
comparar a escolaridade do chefe da família pesquisada com a de seus pais, 
descobriu-se que metade dos filhos tinham atingido nível escolar superior ao dos 
progenitores; perto de 1/3 estavam no mesmo nível educacional e 19% tinham 
menos escolaridade. Esses valores eram melhores quanto mais jovens os chefes, 
isto é, quanto mais se aprofundou o processo de urbanização, maior a mobilidade 
escolar ascendente (Tabela 5). Para os filhos de pais que tiveram ocupação no 
campo, a taxa de ascensão era ainda mais alta (58% melhoram sua escolaridade). 
Em 1996 a mobilidade escolar ascendente foi real para 57% dos chefes de família, 
e de 67% para os que tinham idade entre 26 e 35 anos. Entre os chefes de 1996 
com pais de origem rural a mobilidade ascendente foi de 62%. 

Se houve mobilidade educacional ascendente, por outro lado ela ocorreu a 
partir de um patamar muito baixo de escolaridade geral. Além disso, a maioria 
dos membros das primeiras gerações de migrantes transferiu à maioria de seus 
filhos padrões educacionais apenas levemente descolados dos de origem. Por 
exemplo, em 1982, 53% dos pais analfabetos tinham “transferido” seu 
analfabetismo aos filhos. Em 1996 a taxa ainda era de 37%. Para os pais apenas 
alfabetizados em 1982, 77% tiveram filhos que atingiram até 4 anos de 
escolaridade, e 66% dos pais que não chegaram a completar o ensino elementar 
(correspondente a 5 anos de escolaridade) tampouco permitiram que seus filhos 
ultrapassassem essa barreira. Em 1996 as taxas eram 70% e 59%, 
respectivamente. Portanto, houve ascensão, mas muito lenta e acompanhada de 
substancial inércia de uma geração a outra, o que contribuiu para manter sempre 
baixa a escolaridade global. 

Entre as pessoas com ocupação ou procurando emprego isso era ainda mais 
flagrante. Em 1970 nada menos do que dois terços da PEA tinham até 3 anos de 
escolaridade. No campo essa proporção era de 90%, contra 52% dos 
trabalhadores industriais e 60% daqueles na prestação de serviços22. Se 
considerarmos aqueles com até 5 anos de escolaridade (equivalente ao “ensino 
elementar” em 1970), tínhamos 99%, 84% e 91% dos ocupados no campo, na 
indústria e nos serviços, respectivamente (75% nas atividades urbanas em seu 
conjunto). Em 1980 esse quadro mudara, mas a escolarização da PEA permanecia 

                                                 
22  Dados do censo demográfico de 1970, publicados no Anuário Estatístico do Brasil, v. 32, 

1971. 
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muito baixa. Entre os trabalhadores industriais (tomando-se apenas a indústria de 
transformação), 60% tinham até 4 anos de estudo (equivalente ao primário 
naquele ano). Na construção civil a taxa era de 81%. Nos serviços, 68%, no 
comércio, 51%. Nas atividades urbanas como um todo, 57% dos trabalhadores 
tinham até 4 anos de estudo, e 12,5% eram analfabetos (no campo, 52% da 
população empregada eram analfabetos em 1980)23. Durante o 
desenvolvimentismo, houve melhoria da escolaridade da PEA, mas ela 
permaneceu em patamares médios iguais ou inferiores a 4 anos de estudo por 
muitas décadas. 

 
Tabela 5 

Mobilidade escolar dos chefes de família em relação a seus pais,  
por faixas etárias – Brasil, 1982 e 1996 

Faixas de idade do 
chefe 

Descendente Imobilidade Ascendente N 
1982  

Até 25 anos 15,0 23,9 61,1 5.937.115 
26 a 35 anos 15,2 25,6 59,2 13.068.761 
36 anos ou mais 21,5 36,2 42,3 27.229.663 
Total 18,9 31,6 49,5 46.235.539 
 1996  
Até 25 anos 19,8 15,0 65,3 6.119.946 
26 a 35 anos 17,2 15,9 67,0 16.149.859 
36 anos ou mais 19,0 28,9 52,1 40.984.443 
Total 18,6 24,2 57,2 63.254.248 
Fonte: IBGE - Microdados da PNAD 1982 e 1996 

 
Isso quer dizer que o processo de inclusão escolar da população foi muito 

lento. Num primeiro momento a migração do campo para a cidade não resultou 
em mobilidade educacional de monta, o que quer dizer que a mobilidade social 
não parece ter encontrado na educação seu principal motor. Ela decorreu da 
simples mudança do campo para a cidade, processo que a literatura especializada 
denomina “mobilidade estrutural”, decorrente da urbanização da oferta de 
empregos24, o que representa uma mudança na estrutura de classes, mas, no nosso 
caso, num patamar de renda e escolaridade sempre muito baixo. A mudança mais 
profunda, na verdade, referiu-se à drástica redução do analfabetismo entre os 

                                                 
23  Dados referentes ao Censo Demográfico de 1980, publicados no Vol. 44 do Anuário 

Estatístico do Brasil, 1984. 
24  Ver, uma vez mais, Pastore e Silva (2000), e também Erickson e Goldthorpe (1993). 

Adalberto Cardoso 

279 
 

trabalhadores urbanos, em comparação com os trabalhadores rurais. Apenas no 
raiar da década de 1980 a mudança de patamar se anunciaria, com o início do 
rompimento da barreira dos 4 anos de escolaridade para a maioria dos 
trabalhadores urbanos. Esse processo permaneceu em curso. Em 2001, portanto 
transcorridos outros 20 anos, 29% dos trabalhadores urbanos tinham 4 anos ou 
menos de estudo, e 36% tinham 11 anos ou mais25. Passados mais 15 anos, em 
2015 pessoas com 4 anos de estudo ou menos ainda eram 1 em cada 5 ocupados, 
mas metade já tinha 11 anos de estudo ou mais, sendo que 22% tinham ao menos 
a universidade incompleta. A década de 2000 representou pequeno salto 
qualitativo no modo de incorporação dos trabalhadores na sociedade desigual, 
com a aceleração de processos dotados, até então, de inércias seculares. Mas as 
mudanças foram restritas, já que 70% dos trabalhadores continuavam recebendo 
salários de R$1.800 ou menos. 

Em sua grande maioria oriunda do campo, ou tendo seus pais com origem 
ali, a população brasileira de baixa escolaridade foi atraída para as cidades pela 
promessa de melhoria de vida, promessa inscrita na utopia da proteção social. 
Mas encontrou empregos de péssima qualidade, mesmo quando formalmente 
estruturados. A relativa estagnação da renda do trabalho entre 1960 e 2010 é 
indicador importante disso. Mas há dois outros igualmente relevantes do ponto 
de vista das oportunidades efetivamente existentes de inserção ocupacional dos 
migrantes e seus filhos e netos: (i) a real capacidade de o Estado estender seu 
manto protetor a todas as ocupações; e (ii) o tempo de emprego das pessoas nas 
ocupações existentes.  

Iniciemos pela faticidade da ordem inaugurada por Vargas. A Tabela 6 
mostra, uma vez mais, que os trabalhadores que migravam para as cidades tinham 
motivos talvez palpáveis para acreditar que a ordem urbana regulada pelo Estado 
os acolheria em algum momento de sua trajetória ou de seus filhos. Em 1960 o 
emprego protegido, que conferia aos trabalhadores urbanos a cidadania regulada, 
não passava de 40% do total das ocupações. Entre o início desta década e o ano 
de 1970, quando novo censo demográfico foi realizado, mais de 1/3 da população 
rural deixou os campos em direção às cidades, como vimos no capítulo IV. Parte 
desse contingente foi admitida na cidadania regulada, ainda que em proporção 
diminuta, já que no início do milagre brasileiro apenas 53% dos empregos 
estavam protegidos. Mas ainda assim tratou-se de crescimento de 30% em 

                                                 
25  Tabulado a partir dos microdados da PNAD-2001. 
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relação a 10 anos antes. Em 1976, auge do milagre, a regulação estatal se estendia 
a quase 60% daquele mercado, a partir de proporções subtraídas ao 
assalariamento sem carteira e à atividade por conta própria. Pode ser o caso de 
que esse lento mas contínuo processo de formalização da economia de fato 
alimentasse os sonhos de inclusão dos novos migrantes e seus filhos. A partir 
dali, porém, o assalariamento formal perdeu terreno para o assalariamento sem 
carteira, formas autônomas de obtenção de renda e o trabalho sem remuneração. 
Cresceu também a proporção de empregadores, ainda que lentamente.  

 
Tabela 6 

Evolução da posição na ocupação do emprego urbano (em %) – Brasil, 1960-2015 

Posição na ocupação 1960  1970 1976 1986 1996 2006 2015 
Assalariados com carteira e 
servidores públicos 40 53 59 54 47 42 50 

Assalariados sem carteira 31 25 20 21 25 24 19 
Autônomos 25 18 17 20 21 22 24 
Empregadores 2 1 3 3 4 5 4 
Não remunerados 2 2 1 2 3 6 3 
Fontes: 1960 e 1970, censos demográficos. Assal. com carteira calculados com base em contribuintes para a 
previdência sobre o total de assalariados; 1976 a 2015: PNAD. Servidores públicos em 1976 e 1986 
calculados com base no tipo de instituto de previdência e os ramos da atividade principal. 

 
O que importa marcar é que, se a estrutura de oferta de ocupações urbanas 

não permaneceu inerte ao longo das últimas 5 décadas, sua dinâmica foi tal que, 
embora alimentasse o sonho de inclusão, nunca se universalizou, e entre 1976 e 
2006 teve seu sentido revertido de forma intensa. Se, por exemplo, criarmos uma 
categoria de “trabalhador vulnerável” que inclua os assalariados sem carteira e 
os não remunerados, então a estrutura do mercado de trabalho em 2006 era muito 
semelhante à de 1960. A tendência geral sofreu importante inflexão nos dez anos 
seguintes, mas em 2015 a proporção de assalariados formais era inferior à 
encontrada em 1970. 

O segundo elemento de relevo da precariedade do mercado de trabalho que 
os migrantes e seus filhos encontraram é o tempo de emprego na ocupação atual. 
Não tomo essa medida como indicador de boa qualidade da ocupação. É possível 
sustentar, por exemplo, que em mercados de trabalho estruturalmente precários, 
como o que venho descrevendo aqui, a permanência no emprego, para a maioria 
das pessoas, quer dizer manutenção de condições precárias de trabalho e de vida. 
Longas permanências significariam, portanto, fechamento do mercado à 
possibilidade de mobilidade social.  
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Por outro lado, supondo-se, de forma bastante realista, que os trabalhadores 
preferem estar ocupados do que desempregados, num ambiente em que o seguro 
desemprego exclui quem não tem emprego formal e, além disso, tem duração 
menor do que o tempo de desemprego de boa parte das pessoas26; e supondo-se 
que a probabilidade de permanecer ocupado é maior do que a probabilidade de 
conseguir uma ocupação, situação que é diretamente proporcional à taxa de 
desemprego global; então (isto é, se o desemprego é alto o bastante para colocar 
em risco as chances de uma recolocação), os trabalhadores preferirão permanecer 
na ocupação em que estão. Dá-se o mesmo no caso de o mercado de trabalho 
oferecer poucas oportunidades de melhoria de posição para proporção muito 
grande de trabalhadores com a mesma qualificação. Ou seja, em mercados de 
trabalho muito competitivos, seja por causa do desemprego, seja em razão de 
excedentes de população com qualificação semelhante, os trabalhadores tenderão 
a valorizar a permanência no emprego atual. Logo, dependendo de onde se 
observe o mundo do trabalho, o tempo de emprego pode indicar tanto boa quanto 
má qualidade das ocupações. É por isso que ele será tratado, aqui, como aspecto 
da estrutura mesma do mercado de trabalho, que oferece tais ou quais 
perspectivas de carreira para as pessoas. 

Esse indicador, tal como outros aqui avaliados, também apresentou inércia 
considerável, embora não existam séries históricas muito antigas. Tomando-se os 
dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS, que coleta informações 
sobre os assalariados do setor formal da economia), e considerando os ocupados 
com 30 anos de idade ou mais, em 1985 nada menos do que 53,2% deles estavam 
no emprego há menos de 5 anos. Em 1995 a proporção aumentaria para 56,1% 
dos ocupados naquela faixa etária, taxa mantida em 55,3% em 2005. Em 2008 a 
proporção permanecia alta, 57,8%, atingindo 67% em 201627. Os empregos 
formais, em princípio de melhor qualidade, já que dão acesso ao mundo dos 
direitos do trabalho, parecem ser, historicamente, de curta duração mesmo para 
trabalhadores no auge de sua vida produtiva. 

                                                 
26  No Brasil o seguro desemprego pode durar de 3 a 6 meses, dependendo do tempo em que 

o demandante tenha estado empregado nos últimos 36 meses. Mas o tempo médio de 
procura de trabalho em 2002, segundo a PME, era de 23 semanas, ou quase seis meses. 
Dados gerados em http://www.sidra.ibge.gov.br/. 

27  Esses dados foram computados diretamente no sítio do Ministério do Trabalho e Emprego, 
que dá acesso on line às bases originais de dados da RAIS, para o que basta que a 
instituição interessada firme um termo de compromisso com o MTE. Ver 
http://bi.mte.gov.br/scripts10/dardoweb.cgi (acessado em agosto de 2018).  
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Tomando-se as pesquisas domiciliares, que trazem a informação para todos 
os ocupados a partir de 1992, em torno de 54% das pessoas de 25 anos ou mais 
estavam no mesmo emprego há 5 anos ou mais28. Olhando um pouco mais de 
perto, fica claro que houve deterioração das posições mais precárias, em razão do 
aumento do tempo de permanência nos empregos por conta-própria (10%), sem 
carteira (19%) e não remunerado (6,5%), supondo-se, é claro, que esses ocupados 
prefeririam estar em uma ocupação registrada, a permanência expressando má 
qualidade do emprego. Isto é, as posições pior situadas no mercado tornaram-se 
um pouco mais estáveis para seus ocupantes, mas a uma taxa que não permite 
que se fale em tendência geral de aumento da precariedade no mercado de 
trabalho. 

 
Tabela 7 

Proporção de ocupados de 25 anos de idade ou mais, que estavam no emprego há 5 anos 
ou mais. Brasil, 1992-2007 

Posição na ocupação 1992 1996 1999 2001 2007 2015 Dissimilaridade 
2015/1992 

Empregado com carteira e 
servidor público 52,3 52,9 53,6 51,9 50,7 50,2 1,0 
Empregado sem carteira 32,0 33,2 33,5 33,4 37,8 38,2 3,1 
Conta própria 62,4 65,8 65,4 64,6 68,4 68,6 3,1 
Empregador 70,2 68,3 71,0 69,8 74,5 76,4 3,1 
Não remunerado 69,0 70,7 71,6 71,8 73,5 73,3 2,1 
Média 53,4 54,6 55,0 53,5 54,7 54,6 0,6 
Fonte: PNAD – Microdados        

 
O painel traçado aqui, portanto, é de grandes mudanças estruturais na 

economia, acompanhado de apreciável inércia social no que respeita os padrões 
de acesso a renda, inclusive sua distribuição desigual29. Em paralelo, o padrão de 
inclusão escolar dos que migraram do campo para a cidade, incluindo seus filhos, 
também foi muito lento. A análise sugere que a inércia decorreu do fato de o 
desenvolvimentismo ter gerado riqueza, mas de forma concentradora de renda, o 
que aumentou as desigualdades sociais de modo geral e manteve sempre muito 

                                                 
28  Defini o recorte para pessoas de 25 anos ou mais porque, como veremos, nessa idade as 

probabilidades de percurso ocupacional das pessoas já estão praticamente definidas. 
29  Reconstituição importante da inércia social brasileira, que ganha estatuto de conceito num 

coerente argumento sobre a persistente desigualdade no Brasil, é Santos (2006). 
Explicações para o moroso processo de transição escolar podem ser encontradas em 
Hasenbalg e Silva (2000), que atribuem a melhoria nos anos 1990 principalmente à 
transição demográfica, portanto, e nos termos deste capítulo, à história lenta dos 
movimentos populacionais. Ver, ainda, Soares et al. (2003). 
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altos os patamares de pobreza. Ademais, considerando três indicadores centrais 
de qualidade de emprego (renda, taxa de formalidade e tempo de emprego dos 
ocupados), tudo indica que as mudanças no mercado de trabalho nos últimos 40 
anos, com deslocamento do emprego industrial em favor dos serviços urbanos, 
não afetou diretamente, em âmbito nacional, a estrutural precariedade das 
ocupações, que, desse ponto de vista, marca o desenvolvimentismo desde 
sempre. O que mudou foi a quantidade de empregos disponíveis nacionalmente, 
que, crescendo a taxas menores do que o crescimento da PEA, resultou em 
aumento do desemprego global e dos jovens em particular, como veremos no 
capítulo seguinte. 

É esse ambiente de oportunidades precárias, instáveis e mal remuneradas 
em termos médios que os brasileiros encontraram ao longo das últimas décadas. 
Médias e indicadores agregados, porém, podem esconder mais do que revelar a 
dinâmica social em um país tão grande e desigual como o Brasil. É preciso, por 
isso, ajustar um pouco melhor as lentes para avaliar alguns aspectos centrais da 
incorporação dos trabalhadores aos mercados de trabalho urbanos, lugar 
privilegiado de vigência da utopia de proteção social. Inicio pela análise das 
transições da escola para o trabalho dos jovens brasileiros ao longo das décadas, 
tomando por base os censos demográficos desde 1970. Analiso as coortes de 
nascidos entre 1948-60, 1958-70, 1969-81 e 78-1990, tentando desenhar, nos 
movimentos de saída da escola e entrada no mercado de trabalho, os padrões de 
incorporação econômica das populações que vivem do trabalho. Em seguida, 
com base das PNADs de 1981 a 2005, avalio as mudanças nos padrões de 
inserção de classe de homens e mulheres nascidos entre 1970 e 1980, 
comparando os que deixaram a escola tendo completado o ensino fundamental 
com os que completaram pelo menos o ensino médio. No capítulo VII apresento 
duas trajetórias exemplares de um homem e uma mulher, ambos migrantes, 
nascidos nos anos 1940. Seu percurso pelo ambiente esboçado aqui e no capítulo 
VI será tomado como atualização das possibilidades inscritas na estrutura social, 
cuja inércia se revelará, a contrario, prenhe de oportunidades de mobilidade e de 
realização de expectativas. Sugiro que essas trajetórias, embora minoritárias em 
termos estatísticos, funcionaram como demonstração de que a promessa de 
melhoria de vida era crível. Por fim, analiso a percepção da desigualdade e seu 
efeito sobre a justificação da ordem desigual. 

 



  

 
 
 
 

CA P Í T U L O  VI:  PE R S I S T Ê N CI A  D A S  D E S I GU A L D A D E S  E   
F R U S T R A Ç Ã O  D E  E XP E C T A T I V A S 

 

“Para o trabalho na lavoura a escola não faz falta.” 
Um migrante em São Paulo, em depoimento  

a Eunice Durham (1973: p. 116)  

 
A crença na promessa integradora do mercado formal de trabalho e a 

perspectiva de melhoria de vida levaram muito mais gente para as cidades do que 
seu mercado de trabalho pôde absorver, como vimos. Como essa população vinda 
do campo era, com exceções, analfabeta, o volume e a intensidade da migração 
produziu fenômeno típico das dinâmicas populacionais avassaladoras: a inércia 
dos indicadores agregados de bem estar social, em especial a renda de indivíduos 
e famílias. Mas a inércia se expressou, também, nas medidas de acesso aos 
serviços sociais que o Estado raquítico oferecia muito a passo e de maneira 
restrita, o que, ao longo de décadas, contribuiu para a reprodução duradoura das 
desigualdades sociais. 

Uma maneira de se captar a inércia da dinâmica populacional brasileira é 
analisar o processo de inserção produtiva das pessoas, e aqui proponho que a 
transição da escola para o trabalho é momento privilegiado para o estudo desse 
processo1. De um ponto de vista sociológico, esse momento, normalmente visto 
como crucial na vida das pessoas, é especialmente significativo por denotar os 
mecanismos que delimitam, simbólica e praticamente, os espaços sociais onde se 
configuram e se negociam as aspirações, projetos, oportunidades de vida e, 
sobretudo, as identidades sociais de indivíduos e famílias (Dubar, 2005). A ele 
se costumam associar ideias como entrada na vida adulta, independência 

                                                 
1  Um dos estudos mais importantes sobre essa transição, no Brasil, é Hasenbalg (2003). Os 

efeitos da expansão escolar sobre a estratificação educacional no país está em Silva (2003). 
Camarano et al. (2001, 2003 e 2004) apresentam perspectiva demográfica, e Corseuil et 
al. (2001) abordagem econômica sobre a transição para a vida adulta. O desemprego 
juvenil, uma das faces da transição para o trabalho, também é objeto de análise detida. 
Textos importantes, em perspectiva sociológica, são Guimarães (2007 e 2009) e também 
Tartuce (2007) e Ribeiro (2014). 
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financeira e de status, realização pessoal etc. Movimento sempre tenso, que 
mobiliza energias sociais múltiplas e muitas vezes incontroláveis, uma vez que a 
divisão social do trabalho confronta — de uma maneira que não pode ser 
perfeitamente antecipada por indivíduos e famílias —, as demandas das empresas 
(e do Estado como empregador) com as preferências, aspirações e qualificações 
dos indivíduos, construídas, no caso dos jovens, sobretudo, mas não 
exclusivamente no sistema educacional. Ocorre que o tempo da construção e 
consolidação da divisão social do trabalho, fruto agregado das múltiplas decisões 
empresariais ou estatais informadas pela busca de lucro ou por alguma ideia de 
bem comum, difere da dinâmica familiar, que combina o tempo biológico de 
gestação e crescimento dos filhos com o tempo social de construção e reprodução 
das instituições, tais como, por exemplo, o sistema educacional2. Não há 
nenhuma razão para imaginar que o encontro dessas várias lógicas distintas 
produzirá eficiência de mercado, isto é, emprego para todos. E tampouco há razão 
para imaginar que, mesmo havendo ocupação para todos, as pessoas encontrarão 
os empregos que procuram, ou aqueles para os quais se qualificaram no sistema 
educacional ou vocacional. Dessa perspectiva, a transição da escola para o 
trabalho é um daqueles processos que revelam a constituição mais profunda da 
sociedade enquanto uma estrutura de posições e oportunidades abertas (ou 
fechadas) aos indivíduos que a constituem. Processo apto, pois, a expor as linhas 
de força da dinâmica social e as razões da permanência das desigualdades, objeto 
central desta investigação. 

Na análise desse processo, tomo por referência os dados dos censos 
demográficos desde 1970, e as pesquisas nacionais por amostra de domicílio 
(PNAD) desde 1981 até 2005. Sustento a ideia de que, no Brasil, e muito em 
razão da promessa dos direitos sociais e do trabalho, configurou-se um padrão 
desenvolvimentista de inserção ocupacional dos jovens que deixam o sistema 
educacional, marcado por diminuta importância da educação na configuração de 
suas oportunidades iniciais de vida, ao menos para a grande maioria deles e até 
muito longe no processo de mudança estrutural por que passou o país desde 1940. 
Esse padrão pode ser distinguido de outro, que denominarei padrão fordista de 
transição escola-trabalho, típico dos países do capitalismo avançado e 
caracterizado por forte controle, por parte das famílias e do Estado, dos processos 

                                                 
2  Sobre essas diferentes temporalidades na configuração das chances de emprego, ver o 

trabalho fundador de Granovetter (1974). 
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gerais de qualificação para o trabalho, nos quais a escola teve o papel central, 
sendo o principal elemento de mobilidade social e de geração de oportunidades 
de vida. A virtual ausência do Estado no ordenamento dessa dinâmica no Brasil, 
associada às enormes expectativas que o próprio Estado criou ao prometer (mas 
não efetivar) a regulação do mundo do trabalho urbano, produziu enraizada 
inércia na dinâmica populacional mais geral, de grande impacto na reprodução 
das desigualdades sociais herdadas dos períodos anteriores. 

Modelos de transição 

Ao tomar posse em 2003, o presidente Luis Inácio Lula da Silva anunciou, 
dentre seus planos prioritários de governo, o Programa Nacional de Estímulo ao 
Primeiro Emprego (PNPE), voltado para uma parcela da população, os jovens de 
16 a 24 anos. O programa partia do diagnóstico de que esta faixa etária tinha 
problemas específicos para se colocar no mercado de trabalho, já que era 
responsável por 45% dos 7,7 milhões de desempregados do país3. A existência 
de um programa como esse denotava a percepção, pelo Estado, do desemprego 
juvenil como problema social emergente passível de (na verdade, demandando) 
intervenção pública. O Brasil não estava sozinho nessa percepção, nem tampouco 
na elaboração de políticas desse tipo4. Nas décadas de 1980 e 90 o desemprego 
juvenil tornou-se questão social de grande envergadura em todos os países do 
mundo (OECD, 2000). Dentre outras coisas, porque, em toda parte, ao 
diagnóstico da desocupação dos jovens associam-se outros, múltiplos, 
relacionados, por exemplo, com suas consequências sociais mais ou menos 
duradouras para: os padrões de sociabilidade (com destaque para a violência e os 
diversos tipos de delinquência juvenil); a saúde reprodutiva das adolescentes; as 
oportunidades de vida abertas (ou fechadas) aos jovens no transcurso dessa 
experiência (o desemprego) que, até pouco tempo atrás, era pensada como 
intrinsecamente transitória. 

                                                 
3  Para detalhes sobre o PNPE, ver http://www.mte.gov.br/pnpe/default.asp, onde se lê que 

“O objetivo do PNPE é contribuir para a geração de oportunidades de trabalho decente 
para a juventude brasileira”. 

4  Argentina, Chile, México e outros países emergentes adotaram políticas semelhantes. Para 
o caso de países da OECD, ver Müller e Gangl (2003) e Roulleau-Berger e Gauthier 
(2001). 
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A identificação do desemprego juvenil como problema social a ser 
combatido é devedora de uma concepção de trajetória de vida típica do 
capitalismo organizado, ou do Estado de Bem Estar Social, segundo a qual a 
entrada na fase adulta estava associada à obtenção de um emprego, numa 
sequência de eventos que conectava, de forma mais ou menos estruturada, 
nascimento � socialização em família � entrada na escola � entrada no 
mercado de trabalho, esta última coincidindo, mais das vezes, com a constituição, 
pelo jovem, de sua própria família5. Nesse modelo, o acesso a um emprego era 
decorrência natural do investimento das famílias na formação de seus filhos, num 
mundo em que a relativa previsibilidade da estrutura ocupacional permitia um 
planejamento mais ou menos bem informado, pelas famílias, das carreiras de seus 
membros6. Mais ainda, no capitalismo ocidental, esse planejamento encontrou 
respaldo no pleno emprego como política estatal deliberada, o Estado de Bem 
Estar emergindo, também, como guardião das trajetórias estruturadas de vida, nas 
quais a transição da escola para o trabalho se dava de forma bastante regulada e 
protegida7. Com base nisso, parece plausível sustentar a ideia de que, ao menos 
nos trinta anos posteriores à Segunda Guerra, consolidou-se, nos países centrais 
do capitalismo, um padrão fordista de trajetória de vida8, no qual a transição da 
escola para o trabalho era o principal marcador da entrada na vida adulta. 

Os arranjos institucionais que condicionaram essa transição variaram 
significativamente de um país a outro9. No Japão, por exemplo, eram (e em 
grande medida ainda são) fortes as ligações institucionais entre empresas, escolas 
e universidades. O sistema educacional recomendava estudantes a empregadores 

                                                 
5  Sobre isso, ver Dubar (2005). Além da trajetória via sistema escolar, na França e na 

Alemanha foi importante, também, a cultura comunitarista dos ofícios, cujo saber era 
passado de pai para filho ou de mestre a aprendiz em mercados fechados e previsíveis. Ver 
Reynaud (1989). E a sequência de eventos mencionada, do nascimento ao casamento, 
expressa uma parte do curso de vida das pessoas, objeto de vasta literatura especializada 
cujas linhas gerais podem ser encontradas, dentre muitos outros, em Elder (1985). 

6  Granovetter (1974 e 1988) discute os problemas e limites dessa concepção. Para a 
previsibilidade da estrutura ocupacional na Europa, ver Pinçon (1987) e Castel (1998). 

7  Ver Crouch (1999), que se refere a este processo como parte do “compromisso de meados 
do século” que sustentou os estados de bem estar europeus. 

8  A referência, aqui, é a Escola Francesa da Regulação, em especial o clássico de Michel 
Aglietta (1997 [1976]). 

9  Para os diferentes modelos europeus, além de Japão e Estados Unidos, ver os trabalhos de 
Rosenbaum e Kariya (1989), Kerckhoff (1990) e Muller e Gangl (2003). 
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específicos com os quais mantinham estreitas relações institucionais e 
econômicas, de tal modo que o desempenho educacional tinha impacto decisivo 
sobre as chances de carreira dos jovens. Trata-se de caso extremo de regime de 
transição escola-trabalho altamente regulado e pouco competitivo, que teve na 
Alemanha um exemplo semelhante, porém menos fechado. Na verdade, o sistema 
alemão mesclava (e ainda mescla) educação geral com treinamento no ensino 
médio, desenvolvendo habilidades específicas para determinadas ocupações, ou 
seja, o treinamento se dava institucionalmente por meio do ensino vocacional 
(técnico) baseado na escola ou em programas de aprendizagem nos próprios 
locais de trabalho, regulados pelo Estado10. Os Estados Unidos, ao contrário, 
sempre foram um caso típico de sistema aberto onde as chances no mercado de 
trabalho definem-se por mecanismos competitivos, ainda que hierarquias do 
sistema educacional (universidades melhor qualificadas do que outras, por 
exemplo) tendam a se transferir para as chances de mercado das pessoas. A 
França é um caso semelhante, combinando regulamentação extensa das 
profissões com formação relativamente aberta num sistema educacional 
altamente hierarquizado em termos de qualidade e barreiras à entrada11. Nesse 
quadro, os regimes menos competitivos são, em geral, caracterizados por alta 
proporção de educação vocacional específica (ensino técnico e 
profissionalizante), enquanto nos regimes abertos a educação tende a ser 
predominantemente acadêmica, ou geral, de modo que as habilidades 
ocupacionais são adquiridas no trabalho ou em cursos profissionalizantes pós-
escolarização formal, o que condiciona, ex ante, as chances de inserção 
ocupacional dos jovens12. 

Essa variabilidade entre países decorre de que tanto o desenho institucional 
quanto o padrão de relações entre os sistemas nacionais de treinamento e 

                                                 
10  Relatório da OECD (2000) classifica o programa de aprendizagem como sendo um 

terceiro tipo de sistema educacional, onde o jovem pode escolher entre a educação 
generalista ou um período de experiência relativamente longo dentro das empresas. O 
programa também é chamado de sistema dual (dual system vocational training), onde 
pouco ou nenhum tempo é despendido na escola, diferentemente do ensino vocacional, 
onde o treinamento é organizado pela escola (school-based vocational training). Ver 
também Wolbers (2003). 

11  Ver Bourdieu e Passeron (1974) para o caso francês e Muller e Gangl (2003) para uma 
comparação dos países do capitalismo avançado. 

12  Ver Muller e Shavit (1998). O Brasil contemporâneo estaria mais próximo desse segundo 
modelo, segundo Hasenbalg (2003: p. 149). 
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educação, de um lado, e a dinâmica dos mercados de trabalho, de outro, 
resultaram de múltiplas interações entre interesses diversos no decorrer de longos 
períodos de tempo, de tal modo que a estrutura das instituições educacionais, os 
percursos escolares dos alunos, os currículos, as injunções regulatórias impostas 
pelo Estado, as regras de funcionamento do mercado de trabalho, o papel de 
organizações coletivas (como sindicatos e organizações profissionais), tudo isso 
variou intensamente, afetando de forma diversa o percurso educacional e as 
chances de carreira das pessoas nos diferentes contextos nacionais (Muller e 
Shavit, 1998: p. 3).  

O dito é suficiente para marcar que, no Brasil, o padrão de transição da 
escola para o trabalho não pode ser qualificado de fordista. Em primeiro lugar, 
porque as taxas de evasão escolar sempre foram muito altas. Durante o processo 
de mudança estrutural esboçado mais acima, a educação formal nunca foi o 
principal mecanismo de qualificação para o trabalho urbano, que se deu, 
tipicamente, nos próprios locais de trabalho ou em instituições como SENAI e 
SENAC, que tiveram papel importante na qualificação profissional para o 
emprego na indústria ou no comércio, por fora do sistema educacional oficial. É 
verdade que o ensino técnico profissionalizante chegou a ter “um peso não 
desprezível no nível médio de ensino. No final da década de 1960, 
aproximadamente um terço das matrículas e conclusões de curso ocorria no 
ensino técnico” (Hasenbalg, 2003: p. 149). Contudo, como ilustra o Gráfico 3, 
40% dos jovens brasileiros com 15 anos de idade, e que viviam nas cidades, já 
não estavam na escola em 1970. Entre os de 16 anos a taxa era de 50%, e 58% 
entre os de 17 anos. Na idade padrão de conclusão do ensino médio (18 anos), 
quase 70% dos jovens citadinos já tinham deixado a escola, a maioria deles para 
trabalhar. Se as matrículas no ensino médio ocorriam, em proporção não 
desprezível, no ensino técnico, a proporção de jovens matriculados era bastante 
baixa. No campo a taxa de evasão era ainda maior, com quase 80% dos jovens 
fora da escola aos 15 anos de idade. 

Isso significa, em segundo lugar, que os jovens começavam a trabalhar 
muito cedo. Pelo mesmo Gráfico 3 podemos ver que 43% daqueles do sexo 
masculino que viviam nas cidades e tinham 17 anos de idade já estavam 
trabalhando em 1970 (parte deles trabalhava e estudava), taxa que se elevava a 
52% entre os jovens homens de 18 anos. Entre os habitantes do mundo rural as 
proporções eram de 80% e 85%, respectivamente. 
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Gráfico  3 
Transição da escola para o trabalho no Brasil 

Jovens do sexo masculino nascidos entre 1948 e 1960, situação em 1970 

 

Em terceiro lugar, apesar do abandono precoce da escola por proporção 
significativa dos jovens do sexo masculino, a transição para o trabalho não se 
dava sem percalços. Ainda que o destino mais provável daqueles que deixavam 
a escola fosse o mercado de trabalho, ele não era o único destino possível. Cerca 
de 10% dos jovens citadinos de 10 anos estavam fora da escola em 1970, e destes, 
90% não estavam no mercado de trabalho. Entre os jovens de 15 anos, um terço 
dos 40% que não estudavam tampouco estava no mercado de trabalho. No campo 
as proporções eram bem menores em termos relativos, mas a taxa de crianças de 
10 anos fora da escola e não trabalhando era de 27% (ou 55% dos que tinham 
deixado a escola). Entre os de 15 anos, 11% não estudavam nem trabalhavam. 

Por outras palavras, de um modo geral, a relação entre escola e trabalho era 
intensamente chiástica e simétrica, cada destino sendo excludente em relação ao 
outro na maior parte das vezes e ambos respondendo por perto de 80% das 
probabilidades globais dos jovens de 10 a 22 anos em 1970 (Gráfico 4). Mas uma 
parcela não desprezível (embora cadente quanto mais velhos os jovens) não 
participava de nenhum dos dois mundos, principais estruturadores de identidades 
sociais juvenis no período. 

Em quarto lugar, e talvez o mais importante, ainda que os jovens já se 
tivessem majoritariamente inserido no mercado de trabalho ali pelos 22 anos de 
idade (83% na cidade e 94% no campo em 1970), essa inserção não se deu em 
condições tipicamente fordistas de trabalho. O assalariamento urbano nunca foi 
universal no Brasil, como vimos antes13. Em 1940, 36,4% dos ocupados em 

                                                 
13  Na França, no auge da “sociedade salarial”, perto de 90% da população se inseriam como 

assalariados no mercado de trabalho (Castel, 1998). Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos 
e Japão são casos semelhantes. 

Urbano
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atividades não agrícolas eram trabalhadores por conta própria (Prandi, 1978: 63). 
Em 1970 os trabalhadores por conta-própria eram 20% dos ocupados nas cidades 
(idem, ibidem). Somem-se a isso os assalariados sem carteira e teremos pelo 
menos metade da população total empregada em ocupações não reguladas pela 
institucionalidade varguista que venho discutindo aqui. Junto à população jovem 
a taxa de não-regulação era superior a isso, como veremos mais adiante. 

 
Gráfico  4 

Relação entre probabilidade de estar na escola ou trabalhando: 
População jovem masculina no campo e na cidade, nascida entre 1948 e 1960, situação em 

1970 

  
Fonte: IBGE, microdados da amostra de 25% do Censo Demográfico de 1970 

 
Por fim, esses processos apresentavam grande inércia estrutural. Os censos 

de 1970 (que captou a trajetória de jovens de 10 a 22 anos nascidos entre 1948 e 
1960), 1980 (nascidos entre 1958 e 1970) e 1991 (nascidos entre 1969 e 1981) 
registraram poucas mudanças no movimento geral, com leve aumento da 
proporção de jovens estudando e trabalhando a cada decênio, e com redução da 
proporção daqueles que não estavam nem na força de trabalho nem na escola. 
Em 1991, 89% dos jovens urbanos de 10 anos de idade estudavam, mesma 
proporção encontrada em 1970. Mas em todos os casos, 17 anos configuravam 
uma fronteira etária que, cruzada, lançava fora da escola pelo menos metade dos 
jovens urbanos brasileiros do sexo masculino. Para os jovens rurais a fronteira da 
expulsão da maioria era os 13 anos (Gráficos 3, 5 e 6). Isso só mudaria ao longo 
dos anos 1990. 
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Gráfico  5 
Transição da escola para o trabalho no Brasil 

Jovens do sexo masculino nascidos entre 1958 e 1970, situação em 1980 

 
Gráfico  6 

Transição da escola para o trabalho no Brasil 
Jovens do sexo masculino nascidos entre 1969 e 1981, situação em 1991 

 

A intensa urbanização descrita antes, que trouxe para as cidades a maioria 
da população brasileira, só produziria efeitos sensíveis sobre a dinâmica da 
transição da escola para o trabalho dos jovens vinte anos depois, como mostra o 
Gráfico 7. Em termos muito gerais, essa mudança resultou no rompimento da 
simetria chiástica da relação entre os dois destinos típicos. Sair da escola deixou 
de significar arrumar um emprego. Primeiro, porque, para proporção crescente 
dos jovens, emprego e trabalho deixaram de ser alternativas excludentes. Uma 
proporção cada vez maior deles passou a estudar e trabalhar, e isso tanto no 
campo quanto na cidade (20% dos jovens de 16 anos na cidade, 30% no campo, 
22% e 24% dos de 18 anos), o que contribuiu para que retardassem a saída da 
escola. Quase 88% dos jovens urbanos de 15 anos permaneciam na escola em 
2000 (75% no campo), contra 68% (e 28%) em 1980. Em segundo lugar, porque 
o desemprego atingiu 10% dos jovens de 18 anos em 2000, e ganhou relevância 
como destino provável dos egressos do sistema escolar. Esse fato inaugura novo 

Fonte: Microdados do Censo Demográfico 1980

Urbano
RuralUrbano

Só estudam
Estudam e trabalham

Só trabalham

Não trabalham nem estudam
Desempregados

0%

20%

40%

60%

80%

100%

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Só estudam

Só trabalham

Não trabalham nem estudam

Desempregados

0%

20%

40%

60%

80%

100%

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Estudam e trabalham

Urbano

Fonte: Microdados do Censo Demográfico 1991
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cenário na transição, que já não pode ser chamada “da escola para o trabalho”. 
Agora, os jovens transitam, ou da escola para a força de trabalho, não 
necessariamente empregada; ou para a inatividade pura e simples. De fato, dos 
jovens urbanos de 17 anos que haviam deixado a escola para ingressar na força 
de trabalho (26% do total), metade estava desempregada ou fora da PEA. Entre 
os de 16 anos, 55% estavam nessa condição, taxa que chegou a 65% entre os de 
15 anos. Ou seja, quanto mais cedo o jovem urbano deixou a escola em 2000, 
maior a probabilidade de que seu destino fosse o desemprego ou a inatividade. 
Em 1980 esses valores eram 21,8%, 27,5% e 35,3%, respectivamente. 

 
Gráfico  7 

Transição da escola para o trabalho no Brasil 
Jovens do sexo masculino nascidos entre 1978 e 1990, situação em 2000 

 
Em suma, os censos de 1970 e 1980 captaram a trajetória ascendente do 

desenvolvimentismo que, do ponto de vista que nos interessa, resultou em 
mudança estrutural na composição do mercado de trabalho, antes 
majoritariamente marcado por ocupações agrárias, para uma configuração onde 
passaram a predominar ocupações dos setores terciários urbanos, com a indústria 
e a construção civil aparecendo como empregadores minoritários. Na verdade, 
ainda que, nesse período, a indústria tenha assumido a dianteira na geração da 
riqueza, como vimos antes, o Brasil nunca chegou a ser uma sociedade industrial 
em termos de emprego14. Nem tampouco, como sugerido, uma “sociedade 
salarial”, no sentido de que a grande maioria de sua população tivesse encontrado 
emprego assalariado regulado pelo Estado. Um mercado de trabalho pouco 
estruturado e regulado incorporou, de forma também não estruturada, a maioria 
dos jovens egressos do sistema escolar.  

                                                 
14  O ápice da ocupação industrial ocorreu em 1983, com 25% da população empregada. Dado 

em Sabóia (1995: 1130). 

Urbano

Fonte: Microdados do Censo Demográfico 2000
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Mais ainda, a variação no interior do país foi sempre muito grande. Em 
1970, na Bahia, metade das crianças de 10 anos estava fora da escola, cifra que 
subia a 55% no Maranhão, Piauí e Paraíba e 62% no Acre, contra apenas 7% no 
Distrito Federal e em São Paulo. Ainda em 1991 a taxa de exclusão escolar dessas 
crianças variava de 30% a 40% no primeiro grupo de estados, contra os mesmos 
7% no segundo grupo. 

Entre 1970 e 1991, pelo menos 90% dos jovens homens de 22 anos (no 
campo e na cidade) já trabalhavam. Porém, segundo a PNAD de 1976 (como 
vimos na Tabela 6, mais acima), 34% deles estavam em empregos sem carteira 
assinada ou ocupados como auxiliares de família sem remuneração. Apenas 50% 
eram assalariados com carteira. Entre os jovens de 14 a 17 anos aquela primeira 
proporção era de, nada menos, 72% dos ocupados15 (menos de 22% eram 
empregados com carteira). Ou seja, até 1991 os jovens entravam muito mais cedo 
no mercado de trabalho, e faziam-no em ocupações precárias ou não 
remuneradas. Esse quadro agravou-se nos anos 1990, quando o desemprego foi 
incorporado ao ambiente de precariedade estrutural, agora em função da 
reestruturação econômica16. A taxa de participação na PEA dos jovens urbanos 
de 22 anos que haviam deixado a escola em 2000 não passava de 77%, caindo 
para 74% em 2010. Para os de 18 anos, esse valor era de 59%, segundo os dados 
do Censo Demográfico, proporção mantida inalterada em 201017.  

Isso quer dizer que o transcurso da escola para o trabalho no Brasil sempre 
foi inseguro e precário para a grande maioria dos jovens, insegurança e 
precariedade aprofundadas nos anos 1990. Em razão da reestruturação 
econômica desatada pelo programa de ajuste econômico iniciado em 1994, 
combinada com a expansão escolar, que reduziu o valor das credenciais 
educacionais, os jovens passaram a ver suas perspectivas de carreira postergadas 
para fases mais avançadas do curso de vida18. A ideia mesma de uma “carreira 

                                                 
15  Informação gerada a partir dos microdados da PNAD-1976. 
16  A reestruturação econômica dos anos 1990 foi longamente estudada em Cardoso (2000) e 

Cardoso (2003). 
17  Em 1980 esses valores eram 88% e 68%, respectivamente. Análise convergente sobre as 

mudanças nos anos 1990 é Camarano et al. (2001). Em Cardoso (2013) analiso longamente 
a juventude “nem nem”, isto é, que não estuda nem trabalha nem procura emprego, ou 
26% dos jovens em 2010. 

18  Sobre a depreciação das credenciais educacionais nos anos 1990 e 2000, ver Silva (2003), 
Hasenbalg (2003), Camarano et al. (2004), e Torche e Costa Ribeiro (2007). 
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para a vida”, desde sempre fora do horizonte da grande maioria dos nacionais, 
tornou-se ainda mais sem sentido no mundo do trabalho flexível, no qual 
habilidades se tornam rapidamente obsoletas e a capacidade dos trabalhadores se 
reciclarem e se adaptarem a novas tarefas é ativo cada vez mais valorizado. A 
esse propósito, Camarano et al. (2001: p. 34) concluem, sobre o final dos anos 
1990: 

“O mercado de trabalho encontrado pelos jovens de hoje é muito diferente do 
mercado encontrado pelos seus pais. Os contratos de trabalho são piores, 
expandiram-se os contratos temporários e a informalidade aumentou. De forma 
geral, os jovens de hoje recebem salários mais baixos e estão mais 
desprotegidos, não contando com o acesso aos benefícios de uma rede de 
proteção social - como, por exemplo, os benefícios previdenciários, de saúde 
e seguro-desemprego. Por outro lado, observam-se crescentes obstáculos para 
a obtenção do primeiro emprego”. 

A década de 1990, aparentemente, representou importante inflexão no 
padrão desenvolvimentista de inserção ocupacional dos jovens. Antes de 
aprofundar este ponto, é preciso fazer uma ressalva importante. 

Uma contrapartida: trajetórias de mulheres 

O padrão fordista de transição da escola para o trabalho rapidamente 
esboçado antes, com o Estado de Bem Estar secundando as opções de indivíduos 
e famílias no curso de suas vidas, baseou-se, tipicamente, nas trajetórias 
masculinas nos países centrais. Ele não descreve adequadamente as trajetórias de 
vida, estudo e trabalho das mulheres jovens naqueles países. Em primeiro lugar, 
porque, a partir dos anos 1950, as mulheres passaram a permanecer na escola por 
mais tempo, igualando e em seguida ultrapassando os homens tanto em termos 
do tempo de permanência quanto do desempenho escolar (Shavit e Blossfeld, 
1993). Esse padrão representou mudança significativa em relação ao cenário 
anterior à Segunda Guerra, quando as mulheres permaneciam por bem menos 
tempo na escola que os homens, principalmente porque participavam pouco do 
mercado de trabalho, e a educação como aspecto da qualificação para trabalhar 
não fazia o mesmo sentido para elas que para eles. Em segundo lugar, porque, 
apesar da mudança em relação ao início do século, o destino típico das mulheres, 
uma vez abandonada ou terminada a escola (e ao menos até inícios dos anos 1970 
na maioria dos países do capitalismo avançado), ainda era a inatividade. 
Proporção não desprezível deixava os estudos para constituir família, e das que 

Adalberto Cardoso 

297 
 

não o faziam, boa parte permanecia na casa dos pais à espera desse desfecho 
padrão19. 

No Brasil não foi diferente, nesse pormenor. Em 1970, embora as mulheres 
fossem metade da população, eram apenas 21% da população economicamente 
ativa (18% em 196020). A taxa de atividade das jovens de 22 anos era de 28,5% 
em 1970, e 64% delas não estudavam nem trabalhavam. Mas, como mostra o 
conjunto de gráficos a seguir, ao contrário do que se passou nos países mais ricos 
a partir dos anos 1950, a taxa de participação na escola por parte das mulheres 
foi quase sempre menor quando comparada com a dos homens, se somarmos a 
proporção que estava apenas na escola e a que estava estudando e trabalhando. 
Isso só mudaria durante os anos 1990, de tal modo que, em 2000, ao menos para 
quem tinha até 17 anos de idade, a taxa de frequência escolar delas superava a 
deles, se bem que muito ligeiramente21. Contudo, e tal como ocorreu nos países 
centrais, para as mulheres a inércia estrutural geral foi bem menor do que para os 
membros do sexo oposto. Ainda que seja lento o processo de aumento da 
participação escolar feminina22, a proporção das que não trabalhavam nem 
estudavam caiu bastante a cada década. Tomando-se, por exemplo, as mulheres 
de 22 anos em 1970, 64% não trabalhavam nem estudavam, taxa que cairia a 55% 
em 1980, 47% em 1991, 30% em 2000 e 27% em 2010. Por fim, também para as 
mulheres a principal mudança nos anos 1990 foi a emergência do desemprego 
como fenômeno importante, destino de cerca de 20% das jovens de 18 anos ou 
mais em 2000. A inatividade já não era o destino mais provável, competindo 
intensamente com a escola, o emprego e o desemprego. E somando-se 
empregadas e desempregadas, chegava-se a que 42% das mulheres de 18 anos ou 

                                                 
19  Exceções importantes foram a Alemanha e a Áustria. No primeiro país, a taxa de 

participação das mulheres na força de trabalho foi de 44% em 1960, e de 57% na Áustria. 
Ver Crouch (1999, pp. 428-429). A idade média do primeiro casamento para as mulheres, 
em 18 países avançados, era de 23,8 anos em 1960, com mínima de 20,3 anos nos Estados 
Unidos e máxima de 27,1 na Irlanda (idem: p. 460). 

20  Dados em Costa Ribeiro (2007: 311). Essa proporção era equivalente à encontrada em 
Portugal e Espanha, os países mais pobres da Europa no mesmo ano. Ver Crouch (1999: 
430-431). 

21  A dos homens volta a ultrapassar a das mulheres aos 18 anos de idade. 
22  Tomando-se as jovens de 16 anos, por exemplo, 40% delas estudavam em 1970 (somando-

se as que também trabalhavam). Em 1980 a proporção era de 46%, em 1991 58%, em 
2000, 67,4%, e 85% em 2010. Entre os homens as taxas foram, respectivamente: 44%, 
49%, 52,5% e 66,2% e 85%. 
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mais de idade estavam na força de trabalho em 2000, chegando-se a 55% em 
2010. 

 
Gráfico 8 

Transições a partir da escola – mulheres. Brasil: 1970-2000  

 
 
Ou seja, até 1991 a maioria das mulheres, diferentemente dos homens, não 

migrava da escola para o trabalho, nem para a força de trabalho. Migrava 
sobretudo para a inatividade. Esse destino migratório era a contrapartida feminina 
da migração em forma chiástica dos homens, que deixavam a escola para 
empregar-se de forma precária e insegura. As mudanças estruturais profundas 
dos anos 1990 mexeram bastante nesse quadro, com as mulheres permanecendo 
por mais tempo na escola e, dentre as que a tinham deixado, uma proporção maior 
passou a pressionar o mercado de trabalho, com isso reduzindo a taxa de 
inatividade por comparação com as décadas anteriores, mas aumentando 
proporcionalmente a taxa de desemprego, sobretudo entre aquelas com 17 e 18 
anos. Nesse quadro, boa parte das mudanças na estrutura do mercado de trabalho 
nos anos 1990 deve ser creditada à entrada maciça das mulheres jovens como 
demandantes de emprego. 
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Esses dados permitem avançar na construção do padrão desenvolvimentista 
de inserção produtiva dos jovens uma vez deixado o sistema escolar. Numa 
situação de pobreza ou renda muito baixa, em que entre 70% e 75% da população 
empregada ganhavam R$1.800 ou menos, a escola não era encarada como 
condição para a inserção no mercado de trabalho, ainda que os mais escolarizados 
conseguissem as melhores posições (como veremos). As ocupações, em sua 
maioria, não eram de qualidade, e qualificar-se não devia parecer racional a 
pessoas vivendo em famílias de renda per capita muito baixa e que careciam, por 
isso mesmo, do aporte de cada um para a composição do orçamento doméstico. 
A contrapartida eram as jovens, que permaneciam ainda menos na escola, porque 
seu destino não era o mercado de trabalho, e sim a vida doméstica, seja como 
filhas, seja como esposas precoces23. Homens e mulheres deixavam a escola em 
momentos semelhantes do curso de vida para compor trajetórias pessoais que 
combinavam emprego precário dos homens com subordinação das mulheres ao 
trabalho doméstico em condições de pobreza ou renda muito baixa. 

Com isso pode-se dizer que o desenvolvimentismo, que marcou a trajetória 
ascendente da economia brasileira entre 1940 e 80, e estagnou-a pelos anos 
seguintes até pelo menos o fim da década de 1990, produziu um padrão de 
percurso da escola para o trabalho, por parte dos jovens, altamente 
desestruturado, no sentido de que a educação formal não representou o principal 
mecanismo de qualificação para o trabalho. De um lado (da demanda), o mercado 
de trabalho urbano em constituição não oferecia, majoritariamente, posições que 
exigissem qualificação formal daqueles que nele aportavam ano a ano em busca 
de meios de vida. O emprego urbano típico no país era de baixa qualidade: mal 
remunerado, instável, em grande medida sem proteção da legislação trabalhista e 
exigindo pouca ou nenhuma qualificação formal. E isso para os jovens e os mais 
velhos igualmente24. A interrupção da trajetória ascendente de crescimento 
econômico nos anos 1980 perpetuou esse quadro para além do que se poderia 
esperar, principalmente porque a melhoria gradual (embora lenta) da qualificação 

                                                 
23  Segundo a PNAD de 1976, 17,4% das mulheres de 18 anos já tinham experimentado um 

primeiro casamento. Entre as de 22 anos a taxa era de 49,8% (23% entre os homens). 
24  Como era comum dizer-se na sociologia brasileira nos anos 1960, o processo de 

urbanização foi muito mais intenso do que o processo de industrialização (sinônimo, na 
época, de modernidade), o que obrigou uma proporção sempre crescente da força de 
trabalho a empregar-se nos setores informais da economia. Ver Lopes (1971a e 1971b), 
Kowarick (1974). Faria (1991) é uma crítica. 
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formal de homens e mulheres não foi recompensada com melhoria na renda total. 
A grande maioria da população ganhava, em 1991 (e também em 2000 e 2010), 
aproximadamente o mesmo que em 1970. Urbanização foi sinônimo de 
mobilidade social, mas também de desigualdade e pobreza25.  

Do lado da oferta de força de trabalho, boa parte das famílias não investia 
na qualificação de seus membros mais jovens, em parte porque o mercado de 
trabalho não recompensaria esses investimentos, e em parte porque a educação 
formal, dispendiosa e competindo com o mercado de trabalho pelo tempo 
disponível dos filhos, demorou a ser valorizada em si mesma como aspecto 
central da cidadania. A origem rural das famílias, marca estrutural do país por 
quase todo o período, teve papel relevante aqui26. O trabalho no campo exigia 
níveis mínimos de escolaridade, o saber ocupacional sendo transferido de forma 
prática de uma geração a outra pelos progenitores, os membros mais velhos das 
famílias, os capatazes das fazendas etc. A escola como formadora para o trabalho 
era desnecessária ou acessória. 

Esse quadro geral não dá conta de todo o movimento de mudança, 
obviamente. O Brasil é (e sempre foi) profundamente desigual. Qualquer 
construção de padrões típicos deixa na penumbra parcelas significativas da 
população. Por isso o desenho deve ser matizado. Ainda que, já no ano 2000, 
proporção significativa dos trabalhadores urbanos trouxesse a marca da herança 
rural, própria ou de seus pais, uma parte era oriunda das próprias cidades, e tinha 
trajetórias urbanas desde muitas gerações. Essas pessoas ocuparam as melhores 
posições e compuseram a elite superior do mercado de trabalho, transferindo a 
seus filhos, via herança e/ou investimento em educação formal, os capitais 
simbólico, social e econômico acumulados. Para que se tenha uma ideia da 
capacidade desses segmentos transferirem aos filhos seus capitais, em 1982, 77% 
dos pais com ensino superior tinham filhos cursando ou concluindo a faculdade. 
Entre os pais com colegial completo (atual ensino médio) essa proporção era de 
67%. Na outra ponta, apenas 26% dos pais com primário completo (4 anos de 
estudo) tinham conseguido levar os filhos à faculdade27. Para os dois primeiros 

                                                 
25  Para argumentos reiterados na mesma direção, ver Brant e Singer (1976) e Costa Ribeiro 

(2007). 
26  Como mostra Costa Ribeiro (2007: p. 75), em 1996, ainda tínhamos 60% da PEA 

compostos por filhos e filhas de pessoas com origem rural. 
27  Dados tabulados diretamente da PNAD 1982. 
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estratos (de pais mais escolarizados) a transição da escola para o trabalho tinha 
sentido diverso do que para a maioria da população: a ocupação era uma 
decorrência mais ou menos natural do investimento das famílias na qualificação 
de seus membros. Todo um conjunto de profissões, algumas mais e outras menos 
reguladas pelo Estado, compunha esse estrato ocupacional, acessível apenas a 
uma parcela diminuta da população, em parte porque era pequena a oferta de 
educação superior, em parte porque era pequeno o número de famílias que 
podiam investir nessa direção.  

Outra parcela dos migrantes ou filhos de migrantes também teve sucesso 
no mercado de trabalho, embora em menor medida e não necessariamente 
decorrente da educação formal. As histórias de sucesso individual pelo auto-
empreendimento podem não ter sido majoritárias, mas não foram 
negligenciáveis28. Apenas, para essas pessoas, falar em transição da escola para 
o trabalho nem sempre fazia sentido. Foi sempre muito alta a proporção de 
empregadores com nenhuma ou quase nenhuma escolaridade formal. E parcela 
não desprezível dos filhos de migrantes ascendeu pela escolarização (eram 26% 
os pais com primário completo que tinham filhos na faculdade em 1982, por 
exemplo).  

Pode-se tornar ainda mais complexa essa caracterização, com matizes no 
interior desses grandes grupos incluindo, por exemplo, distinções regionais e 
mesmo no interior a cada região do país, além de distinções raciais. Mas o dito é 
suficiente para configurar o que denominei, aqui, de padrão desenvolvimentista 
de inserção ocupacional dos jovens, ou de transição da escola para o trabalho, 
caracterizado, além do que se disse nos parágrafos anteriores, por profunda 
desigualdade nas oportunidades de acesso à escola e, configurado o acesso a ela, 
nas oportunidades de transição para o trabalho. Desigualdade, ademais, 
transferida de uma geração a outra até muito recentemente, num processo que 
apresentou grande inércia estrutural.  

Por esse padrão, os jovens egressos do campo, ou que vieram para as 
cidades em busca do sonho de ocupações reguladas e bem remuneradas, 
encontraram mercado de trabalho hostil aos pouco escolarizados, mercado que, 
tudo indica, confinou-os às ocupações de má qualidade pela maior parte de suas 
vidas. Uma indicação é apresentada na Tabela 8. Tomando-se as populações que 
vivem do trabalho e que tinham 25 anos ou mais de idade entre 1976 e 2015, a 

                                                 
28  Analiso duas delas no capítulo seguinte. 
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proporção de ocupados com 8 anos ou menos de estudos caiu monotonicamente 
em todas as posições na ocupação, mas a queda foi bem mais forte no segmento 
formal da economia. Havia 49% menos trabalhadores com ensino fundamental 
entre os assalariados com carteira e servidores públicos em 2006, e quase 75% 
menos ao final do período, ao passo que a queda entre os assalariados sem carteira 
foi de 53%, e de quase 52% entre os conta-própria. Entre os não remunerados a 
queda foi menor, de 44%. Lendo os dados de outra forma, se o trabalhador era 
um assalariado sem carteira em 1976, havia 97% de chance de que ele tivesse 8 
anos de estudo ou menos. Em 2006 essa probabilidade ainda era de quase 70%, 
caindo a menos da metade apenas em 2015. As taxas eram semelhantes para os 
trabalhadores por conta própria, de tal modo que, em 2006, 7 em cada 10 deles 
tinham até essa escolaridade. No segmento formal, 6 em cada 10 já tinham 9 anos 
de estudo ou mais em 2006. A maior mudança, em todos os casos, ocorreu entre 
2006 e 2015, sendo que os assalariados do setor formal e os empregadores foram 
os mais afetados pelo aumento da escolaridade dos ocupados. 

 
Tabela 8 

Proporção de ocupados com 25 anos de idade ou mais, com até 8 anos de estudo, segundo 
a posição na ocupação: Brasil, 1976-2015 (% sobre o total de ocupados) 

Posição na ocupação 1976 1986 1996 2006 2015 2015/76 
 Prop. com até 8 anos de estudo (%) 

Assalariado com carteira e 
servidor público 80 64 57 41 20 -74,5 
Assalariado sem carteira 97 92 83 69 46 -53,0 
Conta própria 96 88 81 71 47 -51,6 
Empregador 80 60 47 38 18 -77,0 
Não remunerado 98 93 89 81 55 -44,3 
Fonte: Microdados da PNAD, vários anos 

 
Neste passo, destaco fato crucial: o assalariamento formal congregava, em 

2006, 44% da população ocupada de 25 anos ou mais. Se 59% dos assalariados 
formais com essa idade tinham mais de 8 anos de estudo, então isso equivalia a 
26% da população ocupada total, nessa faixa etária (59% de 44%). Tomemos isso 
como medida aproximada da escolaridade exigida pelos postos de trabalho 
formais das pessoas de 25 anos, isto é, pode-se estimar que 26% das ocupações 
existentes eram formais e exigiam mais de 8 anos de estudo.  Como, porém, havia 
44% de pessoas maiores de 25 anos com mais de 8 anos de estudo na população 
ocupada como um todo, segundo a mesmo fonte da tabela, então o segmento 
formal dos assalariados tinha lugar para não mais de 60% (26%/44%) daqueles 
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que se qualificaram no sistema educacional acima da média dos ocupados29. Ou 
por outra, 40% dos mais qualificados em termos educacionais foram obrigados a 
se contentar com ocupações nos segmentos pior remunerados ou não 
remunerados de modo algum, por carência de ocupações protegidas no mercado 
de trabalho daquele ano. Fazendo-se o mesmo exercício para 2015, mas tomando 
por base a proporção de pessoas maiores de 25 anos com mais de 11 anos de 
estudo, temos os mesmos 40% de pessoas excedentes, isto é, com nível 
educacional equivalente ao exigido pelas ocupações oferecidas no mercado 
formal de trabalho do país, mas que não puderam se empregar nele. 

Essa realidade era muito diversa da encontrada em 1976. Naquele ano, 
havia 11% de pessoas com mais de 8 anos de estudo (dentre a PEA com 25 anos 
de idade ou mais), para um assalariamento formal equivalente a 60% dos 
ocupados nessa idade. Como 20% destes tinham mais de 8 anos de escolaridade, 
então o mercado formal de trabalho acolhia quase todos os trabalhadores 
qualificados disponíveis. Essa mudança em 40 anos indica um processo de 
deterioração das chances de inserção ocupacional dos mais qualificados. Isto é, 
se até 1976 a maior escolaridade abria as portas das melhores ocupações urbanas, 
em 2006 e novamente em 2015 esse já não parecia o caso. É a isso que denomino 
inflexão do padrão desenvolvimentista de inserção ocupacional, resultante da 
operação de quatro vetores principais: (i) o adiamento da entrada dos jovens no 
mercado de trabalho; (ii) o desemprego no início das trajetórias de vida; (iii) a 
melhoria da escolaridade das novas gerações, num mercado de trabalho que 
deixou de oferecer ocupações compatíveis para boa parte dos que se 
qualificaram; (iv) o consequente aumento da competição pelas posições de 
mercado. Ou seja, a escola adquiriu cada vez maior centralidade nas chances de 
inserção dos jovens, mas essas chances tornaram-se muito mais restritas e de 
acesso mais lento, por comparação com os jovens de gerações anteriores30.  

É curioso que o crescimento econômico da década de 2000 e a geração de 
mais de 20 milhões de empregos formais entre 2003 e 2014 não interferiu de 
maneira relevante nesse desenho mais geral. A combinação de política de 
valorização do salário mínimo, geração de empregos protegidos e redistribuição 
de renda por meio de políticas como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), em âmbito federal, e outros nos âmbitos estadual e municipal, 

                                                 
29  A escolaridade média dos ocupados com 25 anos ou mais foi de 7,4 anos em 2006. 
30  Ver, também, Guimarães (2007). 
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contribuíram para a redução da desigualdade da renda do trabalho31. Mas não 
afetaram o essencial da dinâmica de transição da escola para o trabalho aqui 
investigada. É o que mostra o Gráfico 9. Apresento apenas o caso dos jovens do 
sexo masculino, por questões de espaço. Duas mudanças principais chamam a 
atenção. Em primeiro lugar, houve clara aproximação das probabilidades de 
percurso por parte de jovens habitando os espaços urbano e rural.  

 
Gráfico  9 

Relação escola/trabalho na inserção social de jovens do sexo masculino nascidos entre 
1988 e 2000, situação em 2010

 

Os jovens rurícolas passaram a permanecer mais tempo na escola, e 
proporção maior deles combinou escola e trabalho até mais tarde em seus ciclos 
de vida, em taxas próximas às dos jovens urbanos. Em segundo lugar, todos 
ficaram mais tempo apenas estudando, e pela primeira vez na história, aos 22 
anos mais de 20% dos jovens urbanos permaneciam na escola, a maior parte deles 
na universidade. Ainda assim, e como antes, aos 18 anos metade dos jovens já 
estava fora da escola, tanto no campo quanto na cidade. Além disso, proporção 
significativa deixou a escola para se tornar “nem-nem”, principalmente no 
campo. Se houve substancial melhoria nos indicadores de permanência na escola, 
as altas taxas de evasão aos 18 anos continuará a alimentar a inércia populacional 
substrato da reprodução das desigualdades sociais entre nós, identificada nos 
dados até o ano 2000. 

                                                 
31  Ver, dentre outros, os importantes estudos de Medeiros et al. (2014) e Brito et al. (2015). 

Cardoso e Préteceille (2017) apresentam, de forma resumida, as políticas voltadas para o 
trabalho e a renda no período. 

Urbano

Fonte: Microdados do Censo Demográfico 2010
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Entre a escola e o trabalho – inserção de classe  

Mas isso não é tudo. Se o acesso ao mercado de trabalho piorou na década 
de 1990 em razão do aumento do desemprego e da baixa capacidade de a 
economia gerar empregos de boa qualidade para acolher os que se qualificaram; 
e se, mesmo com a retomada da geração de empregos formais na década de 2000, 
a economia continuou incapaz de gerar ocupações de qualidade para a proporção 
cada vez maior de jovens que chegou à universidade; qual o impacto disso sobre 
as oportunidades de inserção dos jovens na estrutura social? O aumento do 
desemprego e da competição pelas posições influiu em suas chances de 
classificação social? E o que acontecer nos anos 2000, com a restruturação do 
mercado formal de trabalho? Sejam quais forem a resposta, houve diferenças 
segundo o sexo e a escolaridade? Por outras palavras, que preço as mudanças 
recentes cobrou aos jovens em termos de oportunidades de vida? Para responder 
a essas perguntas analiso, em seguida, as trajetórias de pessoas nascidas em 1970, 
1975, 1980 e 1990 e que já tinham deixado a escola aos 18 anos, acompanhando-
as dessa idade aos 25, segundo sua situação de classe. Distinguirei, nesse último 
caso, as trajetórias de pessoas que abandonaram cedo os estudos (com 8 anos de 
escolaridade ou menos) e os que completaram 11 anos ou mais, segundo a classe 
social de destino. Utilizarei, nesta análise, os dados da PNAD de 1981 a 2015, a 
partir dos quais construí coortes fictícias (ou hipotéticas) de nascidos naqueles 
anos de referência. Esse recorte requer um rápido comentário metodológico. 

O estudo de percursos profissionais e de transições biográficas com base 
em coortes fictícias não é trivial. Em princípio, à medida que a população 
envelhece ano após ano, as etapas de seu curso de vida são captadas pelas PNAD 
anuais, que nos trazem amostras representativas de um universo cujas 
características mudam muito lentamente em razão de dinâmicas populacionais de 
história lenta, expressas, por exemplo, nas taxas de natalidade e mortalidade, nas 
taxas de ocupação e desemprego, na morbidade ou nas taxas de acesso à escola. 
Se extrairmos da PNAD de 1981 os nascidos em 1970, por exemplo, e fizermos 
o mesmo nas PNAD seguintes, em tese poderemos construir um painel com esses 
indivíduos, observando o que acontece com eles a cada ano até a última PNAD 
disponível. Podem-se construir percursos típicos dos nascidos naquele ano até 
que completem 35 anos, o que ocorreu em 2005 e foi captado pela PNAD deste 
mesmo ano.  

A dificuldade com esse procedimento é que, a cada ano, a PNAD extrai 
uma amostra da população de nascidos em 1970 (ou em qualquer outro ano), e o 
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máximo que podemos construir é um painel longitudinal de amostras sucessivas, 
painel que, assim como a coorte, é igualmente fictício, já que um painel 
longitudinal define-se pelo acompanhamento dos mesmos indivíduos ao longo do 
tempo (Menard, 1991). Chega-se, então, a dois limites importantes dos dados 
assim produzidos. De um lado, as amostras variam a cada ano, de modo que 
dificilmente os mesmos indivíduos serão entrevistados de um ano a outro. De 
outro lado, o universo tampouco é o mesmo a cada ano, em razão das taxas de 
mortalidade (muito altas em algumas regiões do país em determinadas faixas 
etárias, como a infância no Nordeste e a adolescência/juventude nas grandes 
metrópoles do Sudeste) e das migrações para (ou de) outros países32.  

Esse limite decorrente do método de coleta de dados na PNAD (que não foi 
pensada para estudos de painel) desdobra-se em outros, de caráter mais 
substantivo. Em primeiro lugar, fica-se limitado ao nível geográfico do universo 
de referência da coleta de dados, no caso, o país como um todo. Não é possível 
fazer estudos regionais ou estaduais, já que as taxas de migração são altas o 
suficiente para inviabilizar esses recortes33. Isto é, podemos identificar os 
imigrantes, mas não saberemos nada sobre os que emigraram para outros estados 
ou regiões. Como é pouco provável que a migração seja aleatoriamente 
distribuída pela população (os que migram, supõe-se, fazem-no por alguma razão 
não necessariamente compartilhada por todos, incluindo os que não migram), 
então as taxas internas de migração são um componente capaz de enviesar 
qualquer tentativa de construção de coortes fictícias regionalizadas. 

Em segundo lugar, na busca de condicionantes das chances diferenciais de 
percurso dos indivíduos, a análise diacrônica deve restringir-se a características 
dos próprios indivíduos. Essa é uma restrição significativa, se comparada às 
possibilidades oferecidas pelos estudos de painel. Não se pode, por exemplo, 
investigar o efeito, no ponto de partida, da composição familiar, ou da classe 
social do chefe da família de origem das pessoas, ou da escolaridade da mãe, ou 
de qualquer outra variável que qualifique o capital cultural, econômico ou social 
das pessoas, sobre os desdobramentos reais em termos de chances de vida. Por 
outras palavras, embora os percursos individuais sejam socialmente 
condicionados, não podemos lançar mão de elementos contextuais na explicação 

                                                 
32  As imigrações podem ser rastreadas e controladas, mas as emigrações não. 
33  Em 2004, por exemplo, 16,2% da população tinham nascido em outro estado que não o de 

residência atual. 
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dos diferenciais de percurso. Está-se restrito a indicadores estritamente 
individuais (como a idade, a escolaridade, a cor ou o sexo das pessoas). Isso 
porque, como as coortes são fictícias, as informações de contexto são discretas e 
sincrônicas a cada amostra, e não diacrônicas, ou coextensiva às coortes (o que 
as faria informações longitudinais). Para os nascidos em 1970, por exemplo, 
podemos reconstituir estruturas familiares típicas no ano de 1981, e tentar 
associá-las às crianças de 11 anos em termos de suas chances de acesso à escola 
ou ao trabalho. Contudo, não poderemos associar as mesmas estruturas familiares 
típicas construídas para 1981 às amostras de 1982, 1983 e posteriores. A cada 
ano, indivíduos e famílias amostrados são diferentes, o que impede a associação 
de determinado padrão de percurso a elementos encontráveis num ponto de 
partida qualquer definido como relevante para a análise. Nesse sentido, a análise 
que se segue é essencialmente descritiva, impossibilitada que está de associar, 
longitudinalmente, as trajetórias individuais e os contextos familiares que, 
sabemos, são importantes condicionantes das possibilidades de percurso, 
limitando-as ou ampliando-as no ponto de partida. 

Essas duas limitações reduzem o escopo analítico da empreitada, mas não 
seu interesse, que resulta do fato de que, ainda que descritiva, discorre sobre 
processos históricos recentes de uma perspectiva jamais tentada, apontando para 
dinâmicas populacionais antes submersas, por isso mesmo invisíveis, nos estudos 
convencionais que descrevem mudanças estruturais34. 

Outro aspecto metodológico digno de nota é a construção das classes 
sociais utilizadas aqui. Como, a cada ano da PNAD, a amostra de jovens nascidos 
num ano qualquer é muito pequena (variando de 4 a 11 mil pessoas, entre homens 
e mulheres, dependendo do ano da PNAD), e como, dentre estes, a proporção de 
ocupados é ainda menor, fui obrigado a construir estrutura bastante simplificada 
de classes. A informação de origem foi a ocupação das pessoas, o que introduziu 
outro elemento complicador, porque a PNAD mudou a classificação das 
ocupações pelo menos 3 vezes ao longo do período coberto aqui (1981-2005). 

                                                 
34  Para montar os gráficos de trajetórias analisados mais adiante, extraí, de cada PNAD 

realizada entre 1981 e 2005, as informações pertinentes para os jovens nascidos entre 1970 
e 1980. No período, não foram realizadas PNADs em 1991 e 2000, anos dos censos 
demográficos, e em 1994. Foi gerado um banco de dados específico composto de cerca de 
2,1 milhões de registros, com códigos de ocupação, educação, renda e setor econômico 
compatibilizados para todos os anos. Cada registro refere-se às informações para um 
indivíduo de determinada coorte de nascimento, retiradas de uma PNAD. Os dados foram 
ponderados ano a ano antes da extração para compor o novo arquivo. 
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Foi necessário compatibilizar os códigos dos vários anos, para o que contei com 
o apoio de Nelson do Valle Silva e Carlos Antônio Costa Ribeiro, que haviam 
feito trabalho semelhante em anos anteriores. As 5 classes construídas (Classes 
Superiores, Classes Médias Urbanas, Operários da Indústria, Classes Baixas 
Urbanas e Classes Baixas Rurais) tomaram por referência as 18 categorias socio-
ocupacionais elaboradas por Silva (1992). Minha categorização, pois, deve ser 
entendida como um agrupamento de segunda ordem a partir deste trabalho prévio 
e de sua reelaboração por Carlos Costa Ribeiro35. 

Por fim, vale marcar que a limitação da análise aos nascidos a partir de 
1970 até 1980 decorre do recorte proposto e do limite temporal. Como eu estava 
interessado no percurso de jovens a partir de seus 10 anos de idade, corte que 
definia a População em Idade Ativa no Brasil até muito recentemente, e como a 
primeira PNAD utilizada é a de 1981, a eleição de 1970 foi decorrência lógica. 
Isto é, os nascidos em 1970 que não tinham feito aniversário até setembro de 
1981, data da primeira PNAD usada no estudo, tinham 10 anos completos de 
idade. Do mesmo modo, como a última PNAD disponível, na época da redação 
da primeira versão deste livro, era a de 2005, e a idade de corte escolhida para 
marcar o fim da juventude foi 25 anos, a escolha da coorte de nascidos em 1980 
também foi decorrência lógica. Para esta revisão incluí a coorte de nascidos em 
1990, já que a última PNAD disponível é a de 2015. 

Dito isso, os conjuntos de gráficos 10 e 11 apresentam as transições de 
homens e mulheres jovens que tinham até 8 anos de escolaridade (sequência de 
gráficos na coluna da direita) e 11 anos ou mais (coluna da esquerda) e que, 
ademais, já haviam deixado a escola. Os gráficos são apresentados segundo a 
classe social de destino dos nascidos naqueles anos de referência, e tinham idades 

                                                 
35  A principal mudança nos códigos de ocupação na PNAD ocorreu em 2002, quando foi 

adotada a nova Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), que passou a ser empregada 
por todos os órgãos públicos federais que produzem ou arquivam dados estatísticos sobre 
o mercado de trabalho. A mudança teve impactos sobre as classes tal como definidas aqui. 
Por exemplo, os códigos 2.145 e 2.146 da nova CBO misturam engenheiros (classes 
superiores) e tecnólogos (classes médias urbanas). Em muitos casos foi possível separar 
as categorias, utilizando-se a posição na ocupação e o ramo de atividade (por exemplo, 
separando proprietários, assalariados e conta-própria; trabalhadores dos serviços ou da 
indústria, os primeiros compondo as classes baixas urbanas e os últimos o operariado 
fabril). Foram realizadas 107 operações de ajuste desse tipo, para uma codificação de 
ocupações superior a 500 categorias. Mas em outros casos não havia critério possível para 
distinguir, em determinado código da CBO, duas ou mais categorias da classificação 
anterior de ocupação. Os procedimentos metodológicos mais detalhados, incluindo as 
sintaxes completas em SPSS, podem ser solicitados ao autor. 
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entre 18 e 25 anos36. Os gráficos para a coorte de 1990 serão analisados mais 
adiante. 

Comparando-se, em primeiro lugar, os homens com mais estudo e aqueles 
com menos estudo (Gráfico 10), a primeira característica que salta aos olhos é a 
enorme diferença de destinos de classe segundo a educação. Ao deixar a escola, 
os mais escolarizados vão compor, majoritariamente, as classes médias e, em 
menor proporção, as classes superiores urbanas, enquanto os menos 
escolarizados vão constituir as classes baixas, rurais ou urbanas, aqui incluído o 
serviço doméstico. Proporção não desprezível dos menos escolarizados destina-
se ao trabalho industrial, caminho trilhado por estrato bem menor dos mais 
escolarizados. Desse ponto de vista, a escolaridade se apresenta, como já 
demonstrou a literatura pertinente37, como importante fator condicionante dos 
destinos de classe. 

O segundo aspecto saliente é o fato de que as probabilidades de percurso 
de ambos os grupos educacionais muda para os nascidos a cada cinco anos, mas 
a mudança é intensa para os mais escolarizados, e muito lenta para seus 
congêneres de menor educação formal. No caso dos primeiros, vê-se aumento 
gradativo das probabilidades de percurso em direção às classes baixas (incluindo-
se o operariado industrial) e, em contrapartida, redução das chances de acesso às 
posições superiores na estrutura social. No caso dos nascidos em 1980 é visível 
a dificuldade dos recém chegados ao mercado de trabalho atingir as mesmas 
posições superiores de seus congêneres de 1975 ou de 1970. Aos 20 anos de 
idade, por exemplo, apenas um terço dos primeiros estava nas classes médias 
urbanas ou superiores. Entre os nascidos em 1970 eles eram 60%, 46% para a 
coorte de 1975. Do mesmo modo, dos nascidos em 1970, a proporção que foi 
compor as classes superiores e médias urbanas, que era de 43% quando os jovens 
tinham 18 anos, subiu para 61% à idade de 25 anos. Apenas 14% estavam nas 
classes baixas urbanas e rurais. Entre os nascidos em 1980 o quadro mudara de 
maneira substancial. De um lado, porque a participação das classes superiores e 
médias urbanas na probabilidade de destino dos jovens não mudou ao longo da 

                                                 
36  A rigor, os gráficos para os jovens com 8 anos ou menos de escolaridade poderiam 

começar aos 10 anos de idade. Contudo, isso os tornaria não comparáveis com os gráficos 
daqueles que tinham 11 anos de estudo ou mais, já que a primeira idade em que os dados 
para esse estrato tornam-se estatisticamente significativos (isto é, com número suficiente 
de casos para separar por sexo, anos de estudo e classe social) é 18 anos. 

37  Por exemplo, Ribeiro (2007 e 2013) e Cardoso (2019). 
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vida, permanecendo em 34% até os 25. Portanto, bem abaixo das chances dos 
nascidos 10 anos antes. De outro lado, a presença de pessoas mais escolarizadas 
nas classes baixas urbanas deu um salto substancial, de 14% à idade de 25 anos, 
para os nascidos em 1970, para 31% dos nascidos em 1980. 

Analisando mais de perto essa coorte em particular (homens nascidos em 
1980), fica evidente a maior dificuldade em encontrar seu primeiro emprego. Aos 
18 anos (portanto, em 1998, quando a taxa global de desemprego, segundo a 
mesma PNAD, era de 9%), 23% dos homens estavam desempregados. À medida 
que o tempo passa e esses jovens vão se engajando no mercado de trabalho, seu 
destino mais provável eram o operariado industrial e as classes baixas urbanas. 
De tal modo que, aos 25 anos de idade, nada menos do que 54% dos jovens mais 
escolarizados estavam nas classes baixas (inclusive rurais, emprego doméstico e 
operariado industrial). Dos nascidos em 1970 esses destinos congregavam, ao 
final do período, apenas 31% daqueles com escolaridade igual ou maior que 11 
anos de estudo (38% para os nascidos em 1975). Houve, portanto, clara 
deterioração das condições de acesso às melhores posições de classe por parte 
dos mais escolarizados. 

É preciso marcar que esses percursos de classe estão fortemente 
condicionados por aqueles que, tendo completado o ensino secundário, nunca 
chegaram a cursar o terceiro grau. Se desconsiderarmos estes últimos, o quadro 
muda bastante. Dos graduados no ensino superior nascidos em 1980, por 
exemplo, 80% estavam nas classes superiores ou médias urbanas aos 25 anos. 
Dos nascidos em 1970 essa proporção era de 78%38. Logo o que parece estar 
ocorrendo é o fechamento gradativo das posições superiores da hierarquia social 
aos não portadores de diploma universitário, combinado com o aumento da 
proporção de titulados na população total39, que parece estar aumentando a 
competição por aquelas posições. 

Um terceiro aspecto que chama atenção é a persistência relativa da 
participação dos jovens com até 8 anos de estudo que eram membros das classes 

                                                 
38  Optei por apresentar os dados para o total dos jovens com 11 anos ou mais de escolaridade, 

para assegurar a descrição de trajetória a partir dos 18 anos. Se apresentasse os percursos 
dos graduados em universidades, estatísticas significativas segundo a classe social só 
teriam início aos 22 anos, e os gráficos cobririam apenas 4 anos de suas vidas, impedindo 
análises mais aprofundadas. 

39  Pessoas com 15 anos de estudo ou mais eram 4,7% do total em 2005, contra 3,9% em 
1995, segundo a PNAD. 
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baixas rurais. É verdade que, no caso da coorte de 1970, ocorre queda acentuada 
nessa participação à medida que os jovens envelhecem, ao passo em que aumenta 
a proporção de membros das classes baixas urbanas e do operariado industrial. 
Trata-se, como parece claro, do resultado mais evidente do processo permanente 
de urbanização que, trazendo do campo jovens reiteradamente pouco 
escolarizados, destinou-os às classes urbanas menos favorecidas. Como já 
mencionado, os migrantes do campo melhoraram sua posição de classe ao chegar 
nas cidades, mas alocaram-se em posições inferiores na hierarquia ocupacional 
urbana. Esse movimento foi bem menos intenso para os nascidos em 1975, e 
praticamente deixou de ocorrer para os nascidos em 1980. Os menos 
escolarizados do campo permaneceram ali à medida que envelheceram. Discuto 
mais longamente esse movimento mais adiante. 

O quarto ponto a se salientar no caso dos jovens do sexo masculino, e em 
consonância com o que se disse na seção anterior, é que as posições superiores 
na hierarquia social foram sendo gradativamente fechadas aos menos 
escolarizados. Entre os nascidos em 1970 e 1975, 14% e 11% respectivamente 
compunham as classes médias urbanas e as classes superiores. Já para a coorte 
de 1980 essas posições eram o destino de apenas 8% deles.  

Por fim, cabe marcar que as probabilidades de classe encontradas aos 25 
anos, sobretudo para os menos escolarizados, eram um preditor bastante 
adequado de suas probabilidades futuras. No caso dos nascidos em 1975, por 
exemplo, que puderam ser rastreados na PNAD até a idade de 30 anos (em 2005), 
a dissimilaridade entre as probabilidades de classe nesta idade e as encontradas 
quando tinham 25 anos era de apenas 7%, para aqueles com até 8 anos de 
escolaridade40. Para os nascidos em 1970 a dissimilaridade era de 9% 
(comparando as probabilidades aos 25 e 30 anos). No caso dos mais escolarizados 
os valores eram bem mais altos, de 25% e 21% respectivamente. Ou seja, as 
probabilidades de destino dos jovens de ambos os estratos eram bastante claras 
aos 25 anos de idade, mas as dos menos escolarizados eram mais fechadas do que 
as de seus congêneres com mais anos de estudo. Isso quer dizer que as 
oportunidades de mobilidade social no curso de vida eram bem menores para os 

                                                 
40  Trata-se do clássico índice de dissimilaridade avaliado em Duncan e Duncan (1955). De 

maneira intuitiva, o índice indica quantos pontos percentuais a distribuição de um atributo 
de uma população deve mudar para se igualar à distribuição do mesmo atributo em outra 
população com a qual é comparada. O índice foi usado, originalmente, para estudar a 
segregação racial nos Estados Unidos. 
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primeiros, com exceção, obviamente, daqueles que ainda viviam (ou 
trabalhavam) no campo. 

No caso das mulheres o quadro geral de deterioração da estrutura de classes 
entre os nascidos em 1970 e 1980 é semelhante, com redução da participação dos 
estratos médios e superiores a cada nova coorte (considerando-se os jovens com 
11 anos ou mais de escolaridade), aumento da participação das classes baixas 
urbanas (aqui incluído o serviço doméstico), e aumento do desemprego (Gráfico 
11). Somando-se as 3 posições inferiores da estrutura social (incluindo o 
operariado fabril feminino) quando as nascidas em 1980 atingiram 25 anos, 
chega-se a 33% das ocupadas com mais escolaridade, mesma proporção 
encontrada nas classes médias urbanas e superiores. Isso quer dizer que a 
deterioração, no caso das mulheres mais escolarizadas, foi um pouco menor do 
que a dos homens, para quem as classes baixas rurais e urbanas acolhiam mais 
pessoas do que as classes médias e superiores aos 25 anos, para a mesma coorte 
de nascimento. 

A taxa de participação na PEA, por parte das mais escolarizadas, era muito 
superior à de suas congêneres com até 8 anos de estudo, e isso independentemente 
da coorte de nascimento. Para as nascidas em 1980, proporção significativa das 
que deixam a inatividade entre os 17 e os 19 anos vai engrossar as fileiras do 
desemprego, que chega perto de 20% aos 19 anos, caindo a partir daí até atingir 
13% aos 25 anos. O fechamento relativo das posições superiores da estrutura 
social leva a que aquelas que deixam a inatividade a cada ano migrem 
principalmente para as classes baixas urbanas. 

No caso daquelas com 8 anos de escolaridade ou menos a deterioração 
ocorreu principalmente pelo aumento do desemprego e da taxa de inatividade no 
início de suas trajetórias. Somadas, essas duas condições respondiam por 63% 
das jovens de 17 anos nascidas em 1980, e 50% daquelas com 25 anos. Para as 
nascidas em 1970 as taxas eram de 52% e 50% respectivamente. Deve-se 
ressaltar que a participação das classes baixas rurais entre as mulheres menos 
escolarizadas, ao contrário do que ocorre com os homens, não diminui à medida 
que cada coorte envelhece. Na verdade, no caso das nascidas em 1980 há 
inclusive aumento naquela participação (de 10% para 13%). Como isso ocorre 
em concomitância com a redução da proporção de mulheres fora da PEA, o mais 
provável é que boa parte destas últimas tenha residência no campo, talvez em 
proporção semelhante à dos homens, discutida antes. 
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Gráfico  10 

Transições de jovens homens com até 8 e com 11 anos de escolaridade ou mais,  
nascidos em 1970, 1975 e 1980 e que tinham deixado a escola - Brasil 
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Gráfico  11  

Transições de jovens mulheres com até 8 e com 11 anos de escolaridade ou mais,  
nascidos em 1970, 1975 e 1980 e que tinham deixado a escola - Brasil 
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Entre as mulheres menos escolarizadas também aumenta a participação das 
classes baixas urbanas a cada nova coorte de nascimento, embora em ritmo 
menor, em termos proporcionais, do que o observado para as mais escolarizadas. 
Aspecto não retratado nos gráficos, mas digno de nota, é que o serviço doméstico 
permanece com probabilidade constante para as nascidas em 1980 (em torno de 
16% até os 25 anos), algo não observado para as coortes mais antigas. As nascidas 
em 1970, por exemplo, deixam gradativamente esta classe (18% para 13% entre 
17 e 25 anos), mas a maioria parece ter migrado para as demais classes baixas 
urbanas, que crescem na mesma proporção. Na mesma direção (e como ocorreu 
com os homens), as posições superiores e médias foram sendo gradativamente 
vedadas às não portadoras de diploma universitário, praticamente inexistindo 
como destino provável de mulheres com baixa escolaridade e desaparecendo aos 
poucos para as mais escolarizadas. 

Sugeri antes que as posições atingidas pelos homens aos 25 anos de idade, 
pela coorte de 1970, eram um preditor bastante aproximado das posições que eles 
ocupariam aos 30 anos, acontecendo o mesmo para os nascidos em 1975, 
principalmente no caso dos menos escolarizados. Isso não acontece no caso das 
mulheres. Entre as mais escolarizadas nascidas em 1970, a dissimilaridade entre 
os destinos de classe entre 25 e 30 anos era de 50%, com destaque para as classes 
baixas, que cresceram 105%. A taxa aumentou um pouco para a coorte de 1975, 
para 54%, com destaque para as classes baixas, cuja participação na estrutura de 
classes foi multiplicada por 3 (de 7% para 21%). Entre as menos escolarizadas a 
dissimilaridade foi menor, de 14% e 21% para as coortes de 1970 e 1975. Tal 
como no caso dos homens, pois, as posições de classe conquistadas aos 25 anos 
eram bem mais estáveis no caso das menos escolarizadas. 

A grande proporção de homens e mulheres desempregados ou fora da PEA 
na coorte de 1980 sugere que a estrutura de classes descrita até aqui ainda estava 
em movimento, principalmente no caso dos mais escolarizados. Isto é, os 
nascidos em 1980, de ambos os sexos, permaneceram mais tempo na escola, 
entrando mais tarde no mercado de trabalho e vivendo períodos por vezes longos 
de desemprego entre ocupações, o que tornaria suas trajetórias menos previsíveis 
no médio prazo. Uma maneira de mensurar essa possível imprevisibilidade é 
avaliar quão próxima a estrutura de classe desses jovens está da estrutura de 
classe global dos homens e mulheres com mais escolaridade. Isso porque esta 
última pode ser tomada como a estrutura de probabilidades de destino de qualquer 
pessoa, jovem ou não, ou, o que dá no mesmo, como o conjunto de posições 
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existentes no mercado de trabalho num momento dado do tempo (no caso, 2005). 
Se as estruturas de classe dos jovens e da PEA total for muito distinta, devemos 
esperar a continuidade da mobilidade social e eventual mudança na estrutura de 
classe da coorte de 1980. Do contrário, estaremos diante, já aos 25 anos, do 
máximo que essas pessoas conseguiriam mesmo se tivessem nascido antes.  

Tomando-se os homens, a dissimilaridade média entre as posições de classe 
da PEA mais escolarizada e as dos jovens na mesma condição era de 27%, se 
desconsiderarmos os que estavam fora da PEA em ambas as distribuições41. Os 
jovens estavam sobre-representados principalmente nas classes baixas urbanas 
(32% contra 22% da PEA com 11 anos de escolaridade ou mais) e sub-
representados nas classes superiores (6% contra 12% na PEA). No caso das 
mulheres a diferença era de 22%. Considerando-se os homens com até 8 anos de 
estudo, a diferença entre sua estrutura de classes e a de todos os ocupados com a 
mesma escolaridade era de apenas 12%, contra 20% das mulheres na mesma 
situação escolar. É importante marcar que, no caso dos mais escolarizados, a 
disparidade das mulheres era puxada por seu maior desemprego quando jovens e 
pela menor proporção delas nas classes superiores. No caso dos homens havia 
sobre-representação dos jovens nas classes baixas urbanas e no serviço doméstico 
e sub-representação nas classes superiores. Entre os menos escolarizados o 
desemprego juvenil e a menor participação nas classes médias e superiores 
urbanas eram responsáveis pela maior dissimilaridade de destino. Entre as 
mulheres a maior participação no desemprego explicava a maior parte da 
dissimilaridade de destinos. 

Isso quer dizer, em suma, que é provável os jovens mais escolarizados de 
25 anos em 2005 conseguissem melhorar um pouco sua posição de classe nos 
anos seguintes, uma parte deles deixando as classes baixas em direção às classes 
médias e superiores. Isso teria como efeito mudar em perto de 30% (no caso dos 
homens mais escolarizados) a estrutura de posições encontrada quando eles 
tinham 25 anos42. Para os demais jovens a mudança média não ultrapassaria os 

                                                 
41  Os aposentados tornam incomparáveis as taxas de jovens e da população total, porque os 

jovens, por definição, não chegaram à idade de se aposentar. Por isso, na comparação, é 
preciso excluir os inativos. O índice de dissimilaridade é o mesmo de antes: D=Média 
(|P25 – PPEA| / PPEA) * 100, onde PPEA é a probabilidade de cada posição de classe na 
PEA, e P25 é a probabilidade de cada posição aos 25 anos. 

42  É preciso evitar equívoco comum nesse tipo de análise, de atribuir, por exemplo, aos 
jovens de 25 anos hoje a mesma probabilidade de destino dos jovens que têm 30 anos, 
como se a probabilidade destes, atual, fosse a mesma da probabilidade daqueles daqui a 
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20%, sendo que a saída do desemprego responderia por boa parte da mudança 
total, em todos os casos. 

Desse modo, a melhoria nas condições de escolarização da população 
jovem em idade ativa, desvendada pela análise dos dados dos censos 
demográficos entre 1970 e 2010, parece ter resultado em pelo menos dois 
processos correlatos. Em primeiro lugar, o aumento da concorrência no topo da 
hierarquia de posições sociais, fruto tanto do crescimento do número de 
diplomados no ensino superior quanto do lento crescimento das posições mais 
graduadas, restringiu, ano a ano, as chances de acesso das pessoas menos 
escolarizadas, homens ou mulheres igualmente. As classes médias e superiores 
passaram a ser destino quase exclusivo dos portadores de diploma universitário. 
Em segundo lugar, a reestruturação econômica dos anos 1990 restringiu as 
possibilidades em geral de acesso dos jovens ao emprego, sendo que esta 
restrição foi maior para os mais escolarizados. É provável que, diante da 
deterioração das condições do mercado de trabalho, com o aumento 
impressionante da participação relativa das posições inferiores, os mais 
escolarizados tenham recusado empregos incompatíveis com sua qualificação. 
Isso pressionou as taxas de desemprego até determinado momento de sua 
trajetória de vida (em torno dos 20 anos para os homens e dos 22 anos para as 
mulheres), quando então ambos trocaram o desemprego por ocupações na base 
da pirâmide social, isto é, as classes baixas urbanas, aqui incluído o emprego 
doméstico, antes destino de baixíssima probabilidade para aqueles com 11 anos 
de estudo ou mais.  

No âmbito das mudanças de mais largo curso, no caso dos jovens com 8 
anos de estudo ou menos a expansão escolar nas cidades ao longo dos anos 1990 
parece explicar parte do aparente paradoxo da perda de participação da 
agricultura no emprego total e seu aumento entre os menos escolarizados, quando 
comparamos os homens nascidos em 1980 e nos quinquênios anteriores. Isto é, 
há mais jovens de menor escolaridade nas classes baixas rurais entre os nascidos 
em 1980 não porque tenha aumentado a proporção de trabalhadores rurais na 

                                                 
cinco anos. É claro que a estrutura social apresenta grande inércia estrutural, porque é 
construída com base nas ocupações e o mercado de trabalho muda muito lentamente. 
Porém, em dois anos muita coisa pode acontecer, como uma crise econômica que aumente 
o desemprego ou, ao contrário, que gere novas posições em setores emergentes da 
economia, mudando as probabilidades tanto dos mais quanto dos menos escolarizados. 
Por isso o que se disse deve ser tomado como a probabilidade de destino no futuro se o 
mercado de trabalho permanecesse, em 2010, como estava em 2005. 
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população, mas porque havia menos pessoas com 8 anos ou menos de estudo nas 
cidades, o que fez aumentar a proporção relativa de trabalhadores rurais na 
distribuição. Não se trata, portanto, da interrupção do processo de saída do campo 
para radicar-se nas posições inferiores da hierarquia social urbana, embora tenha 
havido redução do ritmo do êxodo rural: em 1999, 23% da PEA era agrícola, 
contra 20,3% em 2005, conforme a mesma PNAD. Finalmente, para os homens 
menos escolarizados o desemprego não representou o mesmo flagelo que no caso 
de seus congêneres com mais estudos e das mulheres de pouca escolaridade. 

A melhoria das condições do mercado de trabalho brasileiro nos anos 2000 
teve algum efeito sobre as probabilidades de inserção de classe dos jovens, tanto 
homens quanto mulheres, mas as semelhanças entre os nascidos em 1980 e 1990 
são espantosamente altas. É o que mostra o Gráfico 12. Nele vemos as 
probabilidades de destino de classe dos/as nascidos/as em 1990, que completaram 
18 anos em 2008, portanto no início da crise econômica que, no que concerne ao 
emprego e à renda, por aqui só seria realmente sentida a partir de 201543. No caso 
dos homens com oito anos de escolaridade ou menos, chama a atenção a queda 
na probabilidade de se inserir no mundo rural, da faixa dos 30% no caso dos 
nascidos em 1980, para a faixa dos 20%. As proporções foram em parte 
apropriadas pelo emprego urbano de baixa qualidade (classes baixas urbanas), 
mas a maior parte se deslocou para fora da PEA. Vale ressaltar que o movimento 
das probabilidades de destino nas classes populares urbanas e no operariado é 
muito semelhante ao da geração de 1980: juntando-se os dois destinos, eles 
tinham probabilidade de cerca de 40% aos 18 anos de idade e de cerca de 50% 
aos 25 anos, nas duas coortes. As classes médias continuavam destino residual 
para esses jovens pouco escolarizados. E a recessão de 2015 cobrou seu preço: 
25% deles estavam ou fora da PEA ou desempregados aos 25 anos de idade, 
contra 18% da geração de 1980.  

No caso dos jovens homens com 11 anos ou mais de estudo, a 
probabilidade de inserção de classe era muito semelhante à da geração de dez 
anos antes. A principal diferença é que a geração de 1990 saiu do desemprego 
mais rapidamente. Aos 21 anos os desempregados eram menos de 10%, taxa só 
atingida pela geração anterior aos 25 anos. No mais, as probabilidades de estar 

                                                 
43  O Brasil continuou gerando quase dois milhões de empregos por ano até 2014, e só em 

2015 o início da recessão que duraria dois anos passou a elevar de forma importante o 
desemprego. 
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nas classes superiores, baixas urbanas e operárias eram praticamente idênticas às 
de 10 anos antes. Apenas as classes médias viram suas probabilidades crescer um 
pouco, de uma média de 30% na trajetória da primeira coorte, para uma de 34% 
na coorte de 1990. Isso reflete o aumento das posições de classe média no país 
entre 2002 e 2014 identificada por Cardoso e Préteceille (2017), que abriu 
efetivas oportunidades de mobilidade ascendente para parcelas da população 
assalariada. E reflete, também, o fato de que aumentou bastante a proporção de 
pessoas com nível universitário entre os com 11 de estudo ou mais. Em Cardoso 
e Préteceille (2019) mostramos que, se a pessoa tinha diploma universitário, a 
chance de estar em uma posição de classe média ou superior era de 85% em 2014. 
 

Gráfico  12 
Transições de homens e mulheres jovens com até 8 e com 11 anos de escolaridade ou mais,  

nascidos em 1990 e que já tinham deixado a escola - Brasil 
 

 
 
No caso das mulheres com 8 anos de estudo ou menos, a permanência 

das probabilidades de inserção de classe suplanta, e muito, as poucas mudanças, 
que também estão relacionadas com a redução da participação das classes baixas 

Homens nascidos em 1990

Mulheres nascidas em 1990

Fonte: PNAD 2008-2015
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rurais no total, e com leve aumento da participação das classes médias urbanas. 
Mas taxa de desemprego ao longo da trajetória, taxa de participação na PEA e 
tudo o mais permaneceu praticamente inalterado. As maiores mudanças 
ocorreram para as melhor escolarizadas. Entre elas aumentou bastante a chance 
de inserção nas classes médias urbanas, de uma média de 32% na geração de 
1980 para perto de 40% na de 1990. Uma vez mais esse movimento reflete o 
aumento das ocupações de classe média no período em tela, e o crescimento 
substancial da participação das mulheres nas classes médias baixas, movimento 
detectado em Cardoso e Préteceille (2019). 

Conclusão 

O padrão desenvolvimentista de transição da escola para o trabalho é fruto 
do intenso ritmo de crescimento da economia brasileira, que, se não teve paralelos 
no mundo ocidental, por outro lado foi altamente concentrador de renda e gerador 
de pobreza, o que produziu grande inércia nos padrões de acesso à renda e a 
posições na estrutura social, em meio a profundas mudanças estruturais na 
economia. Os trabalhadores migraram aos milhões do campo para as cidades, 
com isso melhorando sua posição de classe, mas encontraram mercados de 
trabalho muito aquém do que seria de se esperar de uma sociedade que viu seu 
PIB ser multiplicado por 15 em 40 anos. Na verdade, o padrão 
desenvolvimentista de inserção ocupacional, inaugurado, como tento mostrar 
aqui, pelas políticas postas em marcha por Getúlio Vargas, foi fortemente 
desigual. A escola não se mostrou importante para as chances de emprego da 
maioria dos brasileiros nos anos 1960, 70 e mesmo 80, mas ela encaminhava os 
jovens mais escolarizados para as posições superiores da estrutura social, com 
isso de fato recompensando os investimentos de indivíduos e famílias em sua 
qualificação. Enquanto isso, os menos escolarizados que migravam do campo 
para a cidade em busca do sonho dos direitos e da perspectiva de melhoria de 
vida encontravam um mercado de trabalho repleto de posições de má qualidade, 
remunerando muito mal e exigindo pouca ou nenhuma qualificação formal, 
enquanto as posições médias e superiores apresentavam barreiras à entrada que 
exigiam escolaridade quase sempre inacessível aos trabalhadores pobres urbanos 
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e seus filhos44. Isso contribuiu para que a educação, embora genericamente 
valorizada como aspecto essencial do desenvolvimento (Gouveia, 1989), não 
apresentasse efeitos visíveis nas chances de inserção social de boa parte das 
pessoas, e os padrões de escolarização dos jovens mudaram muito lentamente, 
por comparação com seus pais.  

Nesse quadro, não surpreende o achado de Schühly (1981: p. 120) sobre as 
aspirações de favelados migrantes de Campos do Jordão quanto à escolaridade 
desejada para seus filhos e filhas em 1973. À pergunta “Que ano você gostaria 
que seus filhos completassem?”, 66% responderam até 8ª série, e 28% gostariam 
que atingissem o colegial. As respostas são inconsistentes com o desejo de 30% 
deles, que gostariam de ver seus filhos médicos, advogados ou engenheiros. Na 
mesma direção, Eluf (1977: pp. 155 e ss.) encontrou, entre mulheres migrantes 
em São Paulo na década de 1970, que a maior parte delas valorizava a educação 
como meio de emancipação para si mesmas e seus filhos e filhas. Esse resultado 
contrasta com os achados de Durham (1973: pp. 116) para trabalhadores rurais, 
que não davam importância alguma à escola: “para o trabalho na lavoura a escola 
não faz falta”, já que “na roça o homem vale pelo trabalho”. Esse trabalhador, é 
claro, é a unidade viva do agregado inercial estudado nas seções anteriores.  

A expansão do sistema educacional nos anos 1980 e principalmente 9045, 
combinada, nesta última década, com reestruturação econômica e produtiva 
desindustrializante, mudou bastante esse quadro. Assistiu-se ao aumento das 
exigências de escolaridade para as posições superiores, com a consequente 
deterioração das probabilidades de classe dos mais escolarizados em comparação 
tanto com as coortes mais antigas de nascimento quanto com os próprios pais. 
Isto é, um homem de 25 anos com 11 anos ou mais de escolaridade em 1970 
estaria, com toda probabilidade, nas classes médias ou superiores urbanas. Seu 
filho de 25 anos em 2000 com a mesma escolaridade tinha chances não 
desprezíveis de figurar entre as classes baixas e mesmo o operariado industrial. 
Proporção importante estaria desempregada. As coisas melhoraram um pouco 
para os nascidos em 1990, em razão do crescimento de ocupações de classe 

                                                 
44  O fato de que ainda necessitemos de políticas públicas de incentivo para que as famílias 

pobres mantenham suas crianças na escola é um indicador de que as barreiras econômicas 
à escolarização ainda permanecem ativas. 

45  O tema não foi analisado aqui, mas é amplamente caracterizado em Hasenbalg e Silva 
(2003). 
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média, mas as probabilidades de destino nas classes mais baixas continuaram 
majoritárias, com exceção dos portadores de diploma universitário.  

Dizendo de outra maneira: no desenvolvimentismo, a escolarização era 
elemento importante dos projetos de carreira de indivíduos e famílias, conquanto 
inacessível para os mais pobres e os migrantes do campo. O acesso desigual às 
posições superiores do sistema educacional garantia aos que o logravam, 
indivíduos e famílias, as melhores posições na estrutura de classe. Isso começou 
a mudar já nos inícios dos anos 1980, como bem identificou Reginaldo Prandi 
em livro pioneiro (Prandi, 1982), que mensurou a perda de valor das credenciais 
educacionais conseguidas no ensino superior. Transitar da escola para as 
melhores posições no mercado de trabalho deixou de ser uma operação 
automática para esses indivíduos, e esse processo se aprofundou nos anos 1990, 
com leve reversão de tendência na década de 2000. 

Isso não se deveu, importante repetir, à deterioração das posições existentes 
no mercado de trabalho com a crise do desenvolvimentismo. O que houve foi um 
grande aumento do desemprego juvenil, em especial entre os mais escolarizados, 
além do crescimento da taxa de participação das mulheres. Ambos aumentaram 
sobremaneira a competição pelas posições superiores, que por sua vez não 
cresceram na mesma proporção do crescimento das credenciais educacionais das 
pessoas, com isso levando a que estas, mesmo muito escolarizadas, passassem a 
ocupar posições inferiores às que ocupariam se tivessem nascido 10 ou 20 anos 
antes. O crescimento do número de ocupações de classe média nos anos 2000 não 
foi suficiente para suprir essa oferta de força de trabalho mais qualificada. 

A deterioração das condições de classe foi grande também para os menos 
escolarizados na década de 1990. É verdade que eles continuaram lutando pela 
sobrevivência nas ocupações precárias de sempre, mas a diminuição das chances 
de emprego industrial encaminhou mais trabalhadores para as classes baixas 
urbanas (onde impera a informalidade), para o desemprego e a inatividade. 
Chegou a 14% a proporção de jovens homens nascidos em 1980 que estavam 
sem emprego e fora da escola aos 18 anos de idade, isto é, eram jovens “nem-
nem”. Somando-se os desempregados, tínhamos um quarto (1/4) dos jovens 
menos escolarizados sem trabalho aos 18 anos. Aos 25 anos essa proporção era 
ainda muito alta, de 15%. Ou seja, as probabilidades de inserção de classe dos 
nascidos em 1980, ainda que não muito distantes daquelas dos nascidos em 1970 
por comparação com os mais escolarizados, eram piores em razão tanto do 
aumento do desemprego quanto do crescimento da inatividade. Os nascidos de 
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1990 não tiveram, nesse pormenor, melhor destino. No caso dos homens, era de 
28% a proporção de desempregados/inativos aos 18 anos. Aos 25 anos ela ainda 
era de 20%, bem mais alta do que no caso da geração de 1980. Ainda assim, os 
que conseguiram um emprego, fizeram-no em condições mais favoráveis de 
remuneração, principalmente no caso das mulheres, maioria nas classes médias 
mais baixas, fortemente beneficiadas pela política de valorização do salário 
mínimo. Os menos escolarizados também foram beneficiados por essa política, e 
as altas taxas de continuidade nas probabilidades de destino de classe escondem 
a melhoria da renda nos segmentos inferiores de sua distribuição. 

O aumento global da escolaridade da população, pois, teve como efeito, 
paradoxalmente, piorar as condições de entrada no mercado de trabalho dos 
jovens de todos os perfis educacionais. Isso só pode ser explicado pelo ritmo mais 
lento de crescimento dos postos de trabalho de uma maneira geral e dos postos 
de melhor qualidade em particular, por comparação com o crescimento da PEA, 
o que aumentou a competição pelas posições existentes em todos os segmentos, 
muito especialmente as posições superiores46. Isso configura um quadro de 
duradoura reversão das expectativas de mobilidade social dos mais jovens por 
comparação com seus pais, parcialmente anulada na década de 2000 e início da 
de 2010, mas retomada com a recessão iniciada em 2015.  

Mas até que ponto essa reversão afetou a vigência do que venho 
denominando de utopia brasileira? A frustração das expectativas de parte dos 
jovens entrantes no mercado de trabalho tem sido suficiente para anular o papel 
galvanizador da sociabilidade que aquela utopia desempenhou nas últimas 
décadas? Os próximos capítulos tratam de responder essas perguntas. 
 

                                                 
46  E de fato, a média de anos de estudo dos jovens de 25 anos nascidos em 1956 (portanto, 

captada pela PNAD de 1981) e que estavam nas classes superiores era de 11,3. Nas classes 
médias urbanas era de 9,7 anos. Para os jovens na mesma idade nascidos em 1980 os 
valores tinham saltado para 13,2 e 11,5, respectivamente. Mas o mais importante é que 
também nas classes baixas urbanas o aumento na média de anos de estudo foi expressivo, 
de 5,4 anos para a coorte de 1956 para 9,2 anos no caso da coorte de 1980. A fonte é a 
mesma PNAD, nos anos de 1981 e 2005. 



  

 
 
 
 

CA P Í T U L O  VII:  DO I S  E X E M P L O S  D E  F L UI D E Z  
(O U  D I N Â M I C A )  S O CI A L 

 
“Meu estudo foi pouco, estudo em escola, 

quero dizer. Porque a vida me ensinou 
tudo o que precisei saber. A vida e Deus 

(...). Não existe nada fora de Deus, do que 
Deus quer pra você.” 

 
Marlene Costa, em depoimento para esta pesquisa 

 
“Hoje eu olho para trás e... Meu Deus, eu 

fiz muita coisa, né? Muita coisa! E tudo 
meio assim, sem... Sem saber direito que 

estava fazendo (...)”. 
 

Marcos Campos, idem.  

 
Os dados analisados no capítulo anterior precisam ser lidos com cuidado, 

ou também podem encaminhar a armadilhas analíticas prejudiciais ao argumento 
em tela neste livro. A Tabela 6, muito particularmente, oferece um quadro algo 
congelado da estrutura do mercado de trabalho, em termos de tipos de emprego 
disponíveis aos brasileiros a partir de 1976. Mas esse quadro deve ser tomado 
como uma estrutura de oportunidades de inserção produtiva, que sofreu processo 
de deterioração até inícios dos anos 2000 e importante reestruturação nos anos 
2000. Isto é, um ou uma jovem entrante no mercado de trabalho tinha, em 1976, 
basicamente a mesma probabilidade de se inserir como assalariado sem carteira 
(ou em outro tipo de emprego) de um jovem entrante em 2007 ou 2015. Isso não 
quer dizer que, uma vez ocupando uma posição qualquer a certa altura da vida, 
este ou esta jovem terá permanecido nela para todo o sempre. A literatura sobre 
mobilidade de carreira no país não é vasta, mas é contundente o suficiente para 
sustentar a afirmação de que o Brasil se caracteriza por grande fluidez de posições 
individuais no interior dessa estrutura, que se mostra, no agregado, muito pouco 
dinâmica.  

Neste capítulo apresento dois casos exemplares, embora não 
necessariamente típicos, dessa fluidez. Por exemplares e não típicos, sua 
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representatividade não é estatística. Eles são expressões da diversidade interna 
ao padrão desenvolvimentista de inserção ocupacional reconstruído acima, 
padrão que se põe diante dos casos como um campo de possibilidades objetivas 
(portanto materiais e externas aos agentes) cuja efetivação, porém, só pode ser 
individual, e resultado dos investimentos subjetivos das pessoas em suas próprias 
trajetórias. Parte dos leitores se reconhecerá numa trajetória ou em outra, outra 
parte reconhecerá, numa ou noutra, sucessão plausível de eventos, outros ainda 
talvez identifiquem um ou outro personagem, sendo mais ou menos próximo de 
indivíduos com percursos semelhantes. Em qualquer caso, trata-se de histórias 
reais que a ninguém causará estranhamento. É nesse sentido que são 
representativas: são a efetivação de possibilidades objetivas, por meio ou como 
resultado dos investimentos subjetivos de seus personagens em sua própria 
trajetória de vida. Tudo poderia ter-se passado de modo diferente na vida dessas 
pessoas, como foi de fato o caso para outras pessoas. Mas outras pessoas podem 
ter vivido sequência semelhante de eventos, já que esta possibilidade está dada 
na própria estrutura de oportunidades do padrão desenvolvimentista de inserção 
ocupacional no Brasil. Nessas condições, os casos são exemplares na medida em 
que expõem as entranhas da dinâmica social, que surge, ao final, como o elemento 
no qual aquelas mesmas subjetividades são, recursivamente, redimidas como sua 
síntese. Por outras palavras, a dinâmica social, para o que interessa neste 
momento, só existe nas individualidades que a constituem, de tal modo que 
qualquer trajetória individual nesse elemento é exemplar, ou representativa, de 
sua materialidade, isto é, de seu modo de funcionamento. Isso não quer dizer, 
obviamente, que dois casos possam esgotar o conjunto de possibilidades inscritas 
no modo de funcionamento da dinâmica social. E não é isso que se espera deles. 
Mas cada um deles denota aquele conjunto como um campo de possibilidades 
objetivas, atualizado de modo diverso por cada indivíduo particular1. 

Essa maneira de encarar a exemplaridade é prenhe de consequências 
teóricas para a compreensão dos processos de legitimação da desigualdade no 
Brasil, e será explorada à larga na seção final deste capítulo e no seguinte. Por 
hora, cumpre apenas assinalar que, enquanto atualização de possibilidades 
objetivas resultante de investimentos subjetivos (de indivíduos e famílias), os 

                                                 
1  Escrevi esta parte do livro antes de entrar em contato com a obra de Bernard Lahire que, 

em seus Retratos Sociológicos (2004), adota abordagem algo diferente de exemplaridade 
dos casos individuais. 
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casos exemplares o são também para outros indivíduos, na medida em que 
operam um efeito demonstração que alimenta as expectativas (positivas ou 
negativas) quanto ao próprio destino de cada qual no mundo. A exemplaridade, 
então, não é apenas denotativa. Os casos são exemplares por configurarem uma 
práxis, seu aspecto substantivo tendo seus sentidos delimitados pelo campo no 
qual incidem, e esse campo é, por seu lado, constituído pela práxis das outras 
pessoas para quem os casos têm a virtualidade de funcionar como modelo, ou 
projeto, ou efetivação de possibilidades que de outro modo permaneceriam fora 
do horizonte da vida real de todas as pessoas. Isso é o mesmo que dizer que essas 
trajetórias não poderiam ocorrer, em sua singularidade, em outro lugar que não 
o Brasil, e nesse sentido são trajetórias de brasileiros atualizando o horizonte de 
oportunidades aberto aos brasileiros. Logo, exemplares desse horizonte2. 

Caso 1: por necessidade 

Marlene Costa nasceu em maio de 1939 numa pequena cidade, na verdade 
um bairro rural de um vilarejo no interior de Minas Gerais. Terceira de 12 filhos, 
quase não sobreviveu ao parto. Uma seca prolongada prejudicara a colheita da 
cana no ano anterior e seu pai, trabalhador agrícola desde os 10 anos de idade, 
por meses não conseguira o suficiente para alimentar a família. Nas últimas 
semanas da gestação os Costa tinham vivido da ajuda de vizinhos, de duas tias 
distantes, de programas assistenciais da igreja católica e de um programa 
emergencial do governo Vargas, que, por meio dos políticos locais, distribuíra 
charque, farinha e rapadura aos indigentes da região. Quando Marlene nasceu, 
sua mãe, que media 1,60 metro, pesava 49 quilos. Para completar, a criança não 
virara em sua barriga, e quando o médico chegou para o parto, realizado na tapera 
da família com o auxílio de duas irmãs de dona Carlota Costa, viu-se diante da 
fatalidade. Prenunciou a morte de ambas. Mas Marlene vinha ao mundo pesando 
pouco mais de 1,6 quilo, mesmo de cócoras encontrou o caminho para a luz. 
Nasceu hirsuta, roxa do aperto da saída e chorando um choro mudo, seu rosto um 

                                                 
2  Os nomes dos agentes são fictícios, mas suas trajetórias não. Marlene (ou Lemô) foi 

entrevistada em três ocasiões: uma em 19 de maio de 2007, outra em 11 de julho e a última 
em 19 de outubro do mesmo ano. No total, foram 7 horas e 22 minutos de depoimento. 
Marcos foi entrevistado em 3 de agosto e 21 de setembro de 2008, num total de 7 horas e 
47 minutos de gravação. Com ambos sanei dúvidas por telefone em diversas ocasiões até 
dezembro de 2008, quando dei por encerrada a reconstrução de suas memórias. 
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puro esgar subnutrido. Tendo o peito seco, dona Carlota alimentou a menina com 
o leite da cabra de uma de suas tias. 

As coisas melhorariam ainda naquele ano para a família Costa. Seu 
Amancio, pai de Marlene, homem carismático, religioso, reto, rigoroso com os 
filhos, havia sido fiel a um dos chefes locais até 1937, votando com ele desde 
menino “por consciência”, e depois porque o chefe o honrara com o 
apadrinhamento de Silvio e Francisco, seus primogênitos. Alçado a importante 
posição de mando, o chefe alistou seu Amancio nas frentes de trabalho para os 
flagelados da estiagem, e o salário que o pai de Marlene recebeu a partir dali 
engordaria de muitas maneiras a família, e dona Carlota, então com 22 anos, 
engravidaria do quarto filho. 

Seu Amancio encontrou seu destino nas frentes de trabalho. Em criança 
costumava brincar de entalhar pés de cana com o facão que seu pai trazia do eito, 
e fazia trançados com tiras de cascas de cana caiana, que viravam miniaturas de 
mesas, cadeiras, pontes, canoas. Com o tempo, e sempre consigo mesmo, passara 
a picar madeira, trançar madeira, fabricar pequenos artefatos para seu mundo 
particular. Eram cangas para “cavalgar” lagartixas, carros de boi puxados por 
sapos, charretes para besouros, mataburros sobre canais cavados pela enxurrada, 
passadiços sobre os “abismos” abertos pela erosão da terra nos rios que secavam. 
Seu Amancio, sabe-se lá por qual mecanismo da sorte, era um autodidata da 
artesania, e isso o salvaria da morte certa nos canaviais. 

Já não mais flagelado, e sob a proteção do chefe seu compadre, certa feita 
foi enviado para o trabalho de contenção de uma encosta pedregosa numa serra 
próxima, que ruíra com as chuvas que enfim haviam caído e ameaçava vir abaixo 
e soterrar a única estrada que ligava sua cidade ao mundo civilizado. Tendo 
recebido a incumbência de auxiliar na armação das amarras de madeira que 
sustentariam o maciço de rocha 30 metros acima da estrada, seu Amancio não 
concordou com a solução proposta pelo mestre de obras. Tinha quatro filhos (a 
segunda menina nascera três meses antes), o quinto a caminho, não colocaria a 
própria vida em risco numa empreitada que, ele tinha certeza, traria abaixo a 
encosta, soterrando a todos. Seu Amancio era mulato, filho de negro e mestiça 
branca, bisavô escravo. Sendo ostensivamente ameaçado pelo chicote do capataz, 
em tese arma para açular cavalos, mas cuja empunhadura era empregada como 
cassetete contra os trabalhadores sempre que a ordem parecia em perigo, viu seus 
companheiros partirem para cima de seu algoz dizendo que a escravidão havia 
acabado, que eles ouviam o programa do governo no rádio, que agora havia os 
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direitos3. Armado o tumulto, os trabalhadores solidários com um Amâncio 
assustado e temeroso, a obra foi suspensa até a vinda do engenheiro responsável.  

O “doutor” recebeu uma lista dos “subversivos”, seu Amancio em primeiro 
lugar. O engenheiro, que era primo do compadre de seu Amancio (agora prefeito 
da cidade), convocou-o para explicações. O pai de Marlene não entendia nada de 
encostas, rochas, movimentos tectônicos, terremotos. Mas entendia de madeira, 
e mostrou ao “doutor” os riscos da amarração sugerida pelo mestre de obras. 
Trouxe gravetos, armou duas maquetes, uma com o projeto de risco e outra com 
o que ele imaginava mais adequado, pousou sobre cada uma o mesmo bloco de 
rocha e provou seu ponto. Sua estrutura de apoios e escoras era mais estável, e 
permitia a construção de uma rede de escoras mais eficiente, mais barata e mais 
elegante. Depois disso seu Amancio tornou-se o construtor oficial de estruturas 
de madeira da prefeitura da cidade. Pontes, passarelas, fundações, telhados, o 
novo coreto da praça, tudo passava por suas hábeis mãos. Em 1943 foi efetivado 
como funcionário da prefeitura, e até sua aposentadoria, quarenta anos depois, 
ganharia os mesmos 2 salários mínimos por mês, dinheiro com o qual sustentaria 
a família até Marlene começar a melhorar de vida. 

Diferentemente de seus outros 11 irmãos e irmãs, Marlene nasceu branca 
de olhos cor de mel. Depois de alguns meses, e tendo vencido uma pneumonia 
dupla, tornou-se um bebê rosado e ágil, de cabelos claros e olhos azulados, se 
bem que muito franzina de corpo e de aparência quebradiça. Os cabelos 
escureceriam com os anos, e seus olhos ganhariam uma cor esverdeada incomum, 
transparente, ao mesmo tempo profunda e intangível, densa como devem ter sido, 
naquele tempo, as florestas das serras mineiras no verão, mas ao mesmo tempo 
aerada e desgarrada desse mesmo chão, como se fora sua antítese. Nascida de 
uma nada improvável (nem incomum no Brasil) sucessão de genes recessivos, 
Marlene foi tratada por sua família, pelos vizinhos e por sua inteira e pequena 
cidade serrana natal, como uma flor rara. Era a “alemoa” dos Costa. Truncado 
para “lemôa” e depois “Lemô”, o apelido seguiria com Marlene pelo o resto da 
vida, a ponto de ela mesma não responder quando a chamavam pelo nome. 

Lemô continuou franzina, frágil e enfermiça, mas suas determinação e 
obstinação chamaram a atenção do padre do povoado desde tenra idade. Aos 
quatro anos, já com cinco irmãos e o sexto a caminho, subia com a mãe a longa 

                                                 
3  É provável que os trabalhadores se referissem às palestras semanais de Alexandre 

Marcondes Filho na “Hora do Brasil”. Ver Gomes (1988). 
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colina que levava à igreja, sentava-se ao lado das beatas, rezava com elas, cantava 
seus cânticos, e apenas uma vez protestou (e ruidosamente) por não ganhar a 
comunhão. Alertada pelo padre de que a arrelia desgostava a Deus, jamais daria 
outra birra nos chãos da igreja. Mas aos seis anos enfim comungava, tendo 
aprendido todas as orações e juras de ouvido nas novenas semanais que sua mãe, 
suas tias e amigas em rodízio organizavam. Aos sete anos começou a cantar no 
coro da igreja. 

Aos sete anos, também, começou a estudar. Mas a Lemô não interessavam 
as coisas deste mundo. Queria estudar para entender a bíblia, já que soletrar as 
palavras impressas no exemplar que o padre lhe presenteara em seu sexto 
aniversário ela já era capaz havia tempos. Mas juntar as palavras e retirar delas 
um sentido qualquer estava além de suas forças. Era preciso ir à escola. Ela 
estudou até os 12 anos, terminando o primeiro ciclo, que naquele tempo era de 5 
anos, e mais adiante não foi, porque isso era tudo que a cidade tinha para oferecer 
a pessoas pobres como ela, maioria da população. Mas, ao contrário dos filhos da 
gente de posses da cidade, que, querendo, podiam continuar os estudos na cidade 
mais próxima ou na capital, Lemô, mesmo se tivesse posses, talvez não tivesse 
estudado mais. Aos 12 anos era a chefe do coral da igreja. Sua voz parecia brotar 
de uma alma descarnada, já que seu corpo franzino não parecia capaz de tamanha 
potência, limpidez e afinação, de modo que só podia ser dom de Deus, e o padre 
já traçara seu destino: ela se casaria com Cristo, e retribuiria, para o resto de seus 
dias, a bênção de ter sobrevivido a tantos infortúnios. Lemô não tem certeza se 
seu Amancio tinha planos diferentes para ela, se lhe augurava outro destino. O 
pai não era homem de muitas palavras. Mas ela está segura de que ele estava feliz 
com o que Deus lhe concedera, uma filha como um anjo, agora sob a proteção da 
igreja católica, portanto ao abrigo das intempéries que se imporiam, por 
obrigação, a seus outros filhos. Ela está segura, também, de que não teria mudado 
de rota não fosse o acidente de seu pai. Estava destinada a Cristo, queria estar 
com Cristo, viveria para ele.  

Ela já trabalhava nas obras da igreja, e revelara especial talento e minúcia 
na elaboração de diversos tipos de artesanato em tecido: colchas de fuxico, 
toalhas de mesa feitas com minúsculos retalhos coloridos costurados a mão, 
panos de prato, passadores, guardanapos. Em tudo Lemô imprimia um toque 
pessoal: uma fita colorida costurada na diagonal de uma cortina, uma combinação 
inusitada de cores, uma forma inesperada para os aventais de cozinha. Tudo para 
a glória de Deus. Certa ocasião, não tendo roupa para a quermesse da paróquia, 
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costurou seu próprio vestido com restos dos tecidos do artesanato. Lemô tinha 13 
anos. Sua mãe estava em casa, doente de uma complicada nona gravidez. Seus 
dois irmãos mais velhos tinham vindo à quermesse e se tinham espantado com 
seu vestido multicolorido. Silvio, o primogênito, quis arrancá-la da festa aos 
safanões, mas o padre lhe fez ver que rameira não era qualificativo adequado para 
aquele anjo sobre a terra. Em meio à algazarra chegou a notícia do acidente. 

A ponte que seu Amancio construía cedera num ponto inesperado, e um 
dormente descera sobre seu ombro direito, fraturando ossos e rompendo órgãos 
internos. Ele fora levado a um hospital na capital, sofrera várias cirurgias e estava 
em estado grave. Tudo isso se havia passado três dias antes, de modo que ele 
talvez já não estivesse vivo. Lemô fez, então, uma promessa. De joelhos sobre o 
barro de fim de festa, prometeu abdicar de seu destino se Deus preservasse seu 
pai. Viveria uma vida comum, sofreria como seus irmãos, deixaria o paraíso em 
que até ali habitara. No dia seguinte veio a notícia de que seu pai perdera um rim 
e parte de um pulmão, mas estava vivo. Em suas próprias palavras, depois de 13 
anos vivendo o mundo dos anjos, Lemô foi trazida de volta à terra, e da noite 
para o dia. Não pensava em abandonar a igreja, seus ofícios e serviços. Apenas 
abdicaria de casar-se com Cristo, e isso era o maior sacrifício que uma criança 
como ela poderia ter feito. 

A doença do pai, contudo, tornaria as coisas bem mais difíceis para a 
família Costa. Com o nascimento do quinto filho, anos antes, os 2 salários 
mínimos de seu Amancio há muito já não chegavam para as despesas, e ele se 
vira obrigado a realizar pequenos serviços para os poderosos da cidade. Mesas, 
cadeiras, bancos de fazenda, telhados, cercas, pontes... Quando o primogênito fez 
12 anos começou a ajudar o pai, e o segundo filho também começaria a trabalhar 
um ano depois. Mas com o acidente esses extras, que na verdade configuravam 
jornadas extensas de trabalho diário, desapareceram, ao passo que as bocas para 
alimentar se tinham multiplicado: agora já eram 9 filhos mais os dois adultos. Os 
meninos se haviam engajado no trabalho da cana, mas a paga para crianças era 
pouca, os dois ganhavam, juntos, menos de meio salário mínimo. Nesse quadro, 
Lemô, que o pai proibira de seguir os irmãos no eito, e sem que ninguém lhe 
pedisse, começou a costurar para fora.  

O padre ajudou no início, comprando tecidos e aviamentos para que ela 
produzisse e vendesse suas próprias peças artesanais. Mas isso não era suficiente, 
a renda era pouca. Num dia para ela inesquecível, à saída da missa de domingo, 
uma antiga amiga de escola, neta do prefeito da cidade, perguntou-lhe onde ela 
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comprara aquele lindo vestido colorido. Cheia de orgulho, disse que ela mesma 
tinha costurado. Diante do desdém da amiga, disse que faria outro igualzinho para 
ela se ela quisesse. Três dias depois o vestido era entregue na casa da filha do 
prefeito, mãe da menina, que, espantada com aquele presente e com a qualidade 
do vestido, viria pessoalmente à casa dos Costa pagar pela peça. Eles moravam 
numa paupérrima tapera nos arrabaldes da cidade, e Lemô sentiu vergonha. Não 
de si mesma, mas da situação de sua família. Seu pai merecia mais. Aceitou o 
dinheiro da madame, e jurou por Deus que tiraria a família dali4. 

 Todos na cidade conheciam os dotes da flor rara dos Costa, provados por 
anos nos cânticos das missas de sábado e domingo. E todos respeitavam seu 
Amancio e dona Carlota, que, na pobreza, estavam criando os filhos com 
distinção, honradez e rigor absolutos. É assim que Lemô explica sua rápida 
notoriedade como costureira. Aos 15 anos, corpo feito, casta, linda, cortejada por 
todos os jovens da cidade, dos mais pobres aos mais ricos, costurava para todos 
os que pudessem pagar, e já ganhava perto de um salário mínimo por mês. Em 
conjunto com a renda do canavial, trazida por dois de seus irmãos, a vida dos 
Costa deixou de ser uma penúria constante5. Lemô celebraria seus 17 anos com 
seus pais e 10 irmãos em outra casa, agora situada próxima à igreja e com dois 
quartos e uma sala grande, além da cozinha com fogão a lenha de ferro fundido 
(na tapera anterior o fogão fora construído por seu Amancio com tijolos de barro). 
O aluguel era pago por ela. Por essa época ela também financiava os estudos de 
duas de suas irmãs mais novas, que precisavam se deslocar todos os dias de 
charrete até uma cidade próxima, e enviaria, pouco depois, dois irmãos para a 
capital para “fazer o Seminário”6.  

                                                 
4  Neste ponto do depoimento Lemô faz longa pregação condenando a soberba, a ambição e 

a inveja, pecados que, ela garante, não a moveram ao jurar que melhoraria de vida. Na 
atribuição de significado a suas escolhas, ela enquadrou essa jura no arco geral do 
juramento anterior. Se abandonara Cristo para viver neste mundo em favor de seu pai, 
então era vontade de Deus que ela desse ao pai condições melhores de vida, agora que ele 
estava, se não incapacitado, ao menos com limitações físicas importantes. 

5  O segundo filho dos Costa, por essa época, se desviara da “rota da retidão” (nas palavras 
de Lemô), e deixara o trabalho nos canaviais para se juntar a uma mulher mais velha, 
conhecida prostituta na região. Ele tinha 17 anos. 

6  O Seminário Arquidiocesano é a escola de formação de sacerdotes da Igreja Católica. 
Lemô não queria, necessariamente, que seus irmãos seguissem a vocação, mas sim que 
tivessem o melhor estudo ao menor custo, já que a Igreja financiava a estadia dos internos. 
Se um deles encontrasse aí seu destino, melhor. 
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Aos 18 anos Lemô ganhou o título de moça mais bonita da cidade, e ficou 
noiva do filho de um dos herdeiros do segundo maior canavial da região, com 
quem namorava desde os 16 anos. O casamento foi marcado para dali a 2 anos. 
Ela trabalhava de 6 da manhã às 11 da noite todos os dias, mas encontrou espaço 
para costurar seu próprio enxoval, seu vestido de noiva e também os de sua mãe, 
madrinhas, damas de honra e algumas convidadas da família que vieram dos 
arredores para o casamento. Lemô, de modo não deliberado, se especializara em 
roupas para mulheres. E queria surpreender o marido e sua rica família, mostrar 
que podia manter-se por si mesma.  

Apesar do casamento de sonhos que a aguardava, sua vida e a de sua família 
eram muito apertadas. Aos 19 anos ela financiava o estudo de 4 irmãos (2 homens 
e 2 mulheres), e duas das 3 irmãs caçulas logo chegariam à idade de ter de deixar 
a cidade para estudar. E Lemô alimentava o firme propósito de garantir o estudo 
também dos outros irmãos mais novos, tudo isso ganhando perto de dois salários 
mínimos por mês. Com isso o dinheiro era insuficiente, e embora ela não tivesse 
razões para imaginar que seu pai se preocupasse com o que poderia acontecer 
consigo e os demais depois do casamento7, ela se preocupava. Não tinha certeza 
se o noivo a deixaria trabalhar como estava acostumada, nem se ele, caso a 
proibisse de trabalhar, assumiria as despesas da casa de seus pais, em especial a 
educação de seus irmãos. 

Quatro meses antes do casamento o avô de Paulo (futuro marido de Lemô), 
morreu no que parecia um acidente de automóvel. Muito depois se saberia que 
ele se suicidara, jogando sua Rural Willis numa garganta da serra que circundava 
a cidade. O pai de Paulo e seus 5 irmãos, herdeiros de imenso canavial, 
descobriram-se, na verdade, senhores de dívidas que o banco finalmente 
conseguira meios judiciais de execução. Paulo, então com 21 anos e que, como 
Lemô, deixara a escola tendo completado apenas o primeiro ciclo (5 anos de 
estudo), e que ajudava o pai no trato dos negócios do canavial, viu-se, de hora 
para outra, sem emprego e sem propriedades. Quis cancelar o casamento, mas 
Lemô não aceitou. Viu nisso desígnio divino, uma nova provação. Deus estaria 
aumentando o custo de sua promessa e impondo obstáculos para testar sua 

                                                 
7  Segundo ela, seu pai a teria abençoado incondicionalmente, dizendo que, de todos os 

filhos, ela é a que mais merecia o destino que Deus lhe reservara, isto é, casar com um dos 
jovens mais ricos da cidade. 
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perseverança. Isso só mostrava o acerto de sua decisão de 7 anos antes, e ela 
perseveraria. 

É interessante essa inversão de perspectiva. Lemô, como boa parte dos 
habitantes de sua cidade natal, tinha sua visão de mundo modulada pela religião, 
mais propriamente pela Igreja Católica, que lhe conferia os instrumentos pelos 
quais atribuía significado à vida. A riqueza de seu noivo fora, até este momento, 
um problema para ela. Talvez significasse o fim de uma vida de provações, mas 
isso era contrário ao que prometera. Aos treze anos, de joelhos no barro da 
quermesse, abdicara do mundo dos anjos sabendo que lhe aguardava o calvário 
de uma existência miserável. Oferecera sua óbvia vocação religiosa em 
holocausto, como repetiu algumas vezes em seus depoimentos, em troca da vida 
de seu pai. A corte de um rapaz de posses, o noivado e o casamento marcado lhe 
apareciam como notas dissonantes, como se Deus a perdoara por tê-lo 
abandonado. A morte do avô de Paulo recolocava as coisas nos eixos, e Deus 
voltava a ser o que nunca deixara de ser: implacável em sua insondável 
misericórdia. 

Lemô engravidou com três meses de casada. Continuava a ajudar os pais e 
os irmãos, mas as coisas se tinham feito mais difíceis. Trabalhando 16 horas por 
dia, não ganhava o suficiente para sustentar a nova casa e os estudos de cinco 
irmãos. Verdade que seu Amancio retomara seus bicos e dona Carlota começara 
a lavar roupa para fora. Como o irmão mais velho se casara e o segundo 
continuava vivendo com a amante, as despesas haviam caído um pouco. Eram, 
agora, 11 bocas para alimentar, e a renda dos pais garantia boa parte do alimento. 
Mas não todo ele. Lemô continuava ajudando. Por seu lado, o marido Paulo 
empregou-se numa das fazendas como motorista dos caminhões que levavam a 
cana-de-açúcar até os engenhos, todos situados a longa distância da cidade. 
Ocorria de ele passar semanas fora, juntando um frete no outro, e Lemô 
trabalhava sozinha na casa que haviam alugado na fronteira da parte mais pobre 
da cidade.  

Sua rotina era monástica. Acordava 5 horas da manhã, ia a pé para a casa 
dos pais (situada a 3 quilômetros de distância) ajudar na preparação do café da 
manhã dos irmãos e da marmita que seu pai levava para o trabalho. Sete horas 
estava em casa trabalhando. Levantava da máquina de costura apenas para 
lanchar e almoçar. Onze da noite parava, lia a bíblia até meia noite e ia dormir. 
Continuava costurando cortinas, panos de prato, toalhas de mesa e miudezas 
domésticas, e vez por outra recebia encomenda mais alentada. O vestido de noiva 
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de seu casamento, por ela confeccionado, fora um sucesso, e algumas moças da 
cidade, não podendo pagar por um modelo da costureira mais famosa do lugar, 
vinham a ela em busca de algo modesto, porém de bom gosto. Mas essas eram 
encomendas raras. Desde a quebra da fazenda de seu sogro a cidade vivia tempos 
difíceis. A pobreza aumentara, muita gente migrara para a capital ou outras 
cidades do interior do estado, e poucos podiam pagar por vestidos sob medida, 
mesmo que modestos. Lemô crê que continuava ganhando, por essa época (início 
dos anos 1960), menos de 2 salários mínimos8. Ela e os seus não passavam fome, 
mas o dinheiro não dava para outras coisas, com o que ela costurava também as 
roupas de seus pais e irmãos. 

Quando seu primeiro filho nasceu, seu marido Paulo propôs que se 
mudassem para uma cidade maior. Em suas andanças ele fora convencido por um 
compadre de seu pai de que a cidade onde este morava estava crescendo muito 
rápido, que havia muitas oportunidades para alguém como ele, Paulo, filho de 
fazendeiro com experiência em administração. O compadre estava inclusive 
disposto a aceitá-lo como sócio no que ele denominou “o empreendimento do 
futuro”, uma fábrica de beneficiamento de algodão. Paulo foi convencido de que 
gado, café e cana já não dariam camisa a ninguém neste país, e que o futuro estava 
no algodão. Ele tinha planos mirabolantes de vender algodão para os Estados 
Unidos, e Paulo aceitou o convite sem consultar sua esposa. Lemô, embora 
temerosa da aventura e do risco, e lamentando deixar sua família, seguiu o 
marido, com isso dando o passo que mudaria sua vida completamente. 

O negócio de Paulo foi bem, ao menos no início. Contudo, como ele não 
entrara na sociedade com capital, mas apenas com trabalho, ficava com parte 
diminuta dos lucros. Lemô crê que a renda do marido não chegasse a 3 salários 
mínimos por mês no primeiro ano. Mas era suficiente para as novas despesas 
(agora que ela precisara começar do zero e ainda não tinha clientes para sua 
costura) e ainda sobrava algum para ajudar os pais. Esse era um arranjo 
complexo, eles estavam separados por 400 quilômetros de estrada de terra, 
sujeitos a pesadas intempéries, de modo que a viagem de ônibus podia durar um 
dia inteiro. Mas Lemô os visitava pelo menos 5 vezes por ano, e passava as festas 
de fim de ano com eles, sempre levando dinheiro vivo na mala.  

                                                 
8  Ela supõe que, até deixar a cidade natal, ganhava menos do que seu pai, daí imaginar que 

sua renda era inferior a 2 salários.  
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Desde que aportara na nova cidade, Lemô frequentava diariamente a Igreja 
Católica. Como em sua cidade natal, em pouco já ajudava nas obras de caridade, 
e foi assim que formou sua nova rede de amizades e clientes. No aniversário da 
cidade, primeiro de que participou, coube-lhe fazer as roupas das damas de honra 
que levariam a “chave da cidade” até o altar (ela não se lembra quem a receberia). 
Encarou o evento como oportunidade de mostrar seu trabalho, e gastou as 
economias de seis meses na compra de tecidos especiais e na encomenda de 
bordados a uma amiga de igreja. Os vestidos causaram furor na festa, e a partir 
dali ela passaria, uma vez mais, a viver de seu trabalho. Quando a algodoeira 
faliu, em meados dos anos 1960 (segundo Lemô por administração fraudulenta 
do sócio de seu marido), ela já tinha alguma reputação na cidade, e passara a 
costurar para parte da elite local. 

Em fins dos anos 1960 Lemô tinha seis filhos, e trouxera quatro de seus 
irmãos mais jovens para estudar na cidade9, que, como vaticinara o compadre do 
pai de seu marido, prosperara. Havia, agora, faculdades federais de engenharia, 
medicina e odontologia, uma rede escolar pública de qualidade e emprego para 
quem quisesse trabalhar. À medida que a clientela aumentava, as coisas 
melhoravam para a família, embora em ritmo mais lento do que talvez fosse o 
caso se ela não tivesse tomado a si a educação de tantas pessoas. Ainda assim, 
antes da virada da década de 1970 Lemô já tinha um ateliê digno do nome, 
improvisado na garagem da terceira casa que ocupavam desde a chegada na 
cidade. Mas era espaço grande, com divisórias separando as máquinas do 
provador e este da sala de atendimento das freguesas. Lemô continuava 
costurando apenas para mulheres, especializando-se em roupas de festa e 
casamento. Vestia noiva, mães, madrinhas, damas de honra e, havendo tempo, as 
convidadas mais ilustres. Em 1971 ela já empregava 4 ajudantes no ateliê 
(nenhuma com carteira assinada). Em 1973 começou a construir sua própria casa, 
agora com ateliê anexo desenhado segundo suas necessidades, e em 1975 mudou-
se para o que imaginava fosse sua morada definitiva. Empregava 6 pessoas 
(sempre sem carteira), e continuava trabalhando 16 horas por dia. 

Alçada à classe média da cidade, desenvolta, bem falante, religiosa e 
imiscuída em múltiplas ações de caridade, da igreja ou de iniciativa dos 

                                                 
9  O irmão imediatamente mais jovem já havia passado no vestibular para engenharia na 

Universidade de Brasília, e os estudos eram sustentados por ela. 
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cidadãos10, Lemô era uma liderança natural, conquanto sem ambições de sê-lo. 
Frequentava as rodas mais ricas da cidade, não apenas porque acompanhava as 
noivas que vestia, mas porque era convidada para as fazendas, casas de veraneio 
ou de praia de suas freguesas, que eram também suas amigas e confidentes, 
sempre solicitando-a para “aconselhamento espiritual”11. Seu marido Paulo viveu 
às voltas com fracassos econômicos mais ou menos sérios, e já nos anos 1980, 
estando os filhos estudando em Belo Horizonte ou São Paulo e os irmãos quase 
todos casados, esse seria o principal (mas não único) empecilho ao efetivo 
enriquecimento do casal. Não que Lemô o desejasse. Mas essa teria sido 
consequência natural do curso de suas vidas: não apenas frequentar, mas ser parte 
da elite econômica da cidade. Em seu modo de interpretar sua trajetória, Lemô 
vê aí, também e como em tudo o mais, a mão de Deus. Tinha cumprido sua 
promessa. Dera uma vida digna a seus pais e condições para que seus irmãos 
também trilhassem seus caminhos em condições melhores do que ela mesma 
encontrara no início. Criara seis filhos nas mesmas condições e, se dois deles não 
completaram a universidade, foi por escolha própria, não por injunções 
econômicas. Enriquecer nunca esteve em seus planos, nem ambições. 

Seu primeiro e sério revés veio com a crise de 1981-83. Com muito esforço 
ela havia conseguido comprar três terrenos numa região da cidade que, todos 
vaticinavam, se valorizaria à medida que a cidade se expandisse. Mas a recessão 
faliu seu marido uma vez mais, e ela precisou vender os terrenos para pagar as 
dívidas da empresa. A queda na demanda por seus vestidos obrigou-a a lançar 
mão das economias poupadas na Caixa Econômica Federal, e ao final da crise a 
família estava em situação bem pior do que nos inícios dos anos 1970. Mas a 
recuperação dos anos seguintes, principalmente durante o Plano Cruzado (1986), 
trouxe nova prosperidade, em especial porque, por indicação de um deputado 
federal da cidade, Paulo conseguiria emprego numa autarquia federal, e por 4 
anos teria uma renda regular, ainda que pequena. Importa que, por todo esse 
período, Lemô não precisaria ajudar seu marido, e ela acumularia o suficiente 

                                                 
10  Lemô recolhia agasalhos de porta em porta nas campanhas de inverno; financiava a 

compra de víveres que eram distribuídos mensalmente nos bairros pobres da cidade; ia a 
pé, quase todos os anos, a uma cidade de romaria situada a 90 quilômetros de sua cidade 
de escolha; quando não podia ir (sempre por doença, que ela viveu às voltas com 
pneumonias e alergias de todo tipo a vida inteira), dava assistência aos romeiros ao longo 
da estrada...  

11  As palavras são de Lemô. Pautada pela bíblia, ela era reconhecida por sua habilidade em 
questões conjugais, e impediu a ruína de muitos casamentos (“mais de 100”, ela garante). 
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para comprar novos terrenos e dar início à construção de uma casa nova, maior, 
mais confortável, com piscina e sauna e planejada por uma arquiteta de seu grupo 
religioso, que ofereceu gratuitamente o projeto.  A construção foi suspensa 
durante a crise de 1990-91, quando o governo Collor sequestrou os recursos da 
poupança e das contas correntes dos brasileiros, mas em 1992 Lemô, o marido e 
dois dos seis filhos que ainda viviam com eles se mudaram para a casa nova. 

No ano seguinte (1993) Paulo recomeçou sua vida de beneficiador de 
algodão, agora com um sobrinho como sócio. A máquina de beneficiamento e o 
silo de armazenagem foram comprados por Lemô, e neste ponto é importante 
salientar que, estabelecida informalmente a vida inteira, sem registro de sua 
empresa e sem histórico de impostos, ela não tinha como comprovar renda. Ainda 
assim, o volume de recursos que movimentava, aliado a seu trânsito pela elite 
local, lhe haviam permitido, ao longo dos anos, acesso a linhas de crédito 
bancário para pequenas despesas, como a aquisição de automóveis ou reposição 
de máquinas de costura em seu ateliê. Não lhe foi difícil levantar os recursos para 
a máquina de algodão e também para o capital de giro da empresa. Como garantia 
ela oferecera as escrituras dos cinco terrenos comprados nos anos anteriores. 

Em 1994 a empresa já era lucrativa, mas Paulo achou melhor capitalizar o 
negócio em lugar de saldar a dívida com o banco. Investiu em novos 
equipamentos. Mas em 1995 o Plano Real provocaria importante aumento nos 
juros reais, que resultaria numa avalanche de falências e quebradeiras de 
pequenas e microempresas, que eram os principais compradores de Paulo. Ele e 
muitos outros pequenos e médios empresários da região também faliram, num 
efeito dominó cujo resultado, ao final, foi a concentração do setor e a eliminação 
do pequeno empresário nesse segmento. A diferença desta em relação às 
falências anteriores de Paulo foi o montante da dívida. Lemô descobriu, desolada, 
que os lucros da empresa não haviam sido utilizados para saldar parte da dívida, 
que esta era, na verdade, maior do que ela mesma imaginava etc. O banco 
executou as garantias e ela ainda foi obrigada a vender a casa que construíra nos 
anos 1970, que lhe rendia um bom aluguel empresarial, para pagar os direitos 
trabalhistas dos empregados. Ainda assim ficou devendo muito dinheiro, pois 
todo o negócio estava em seu nome, e, incapaz de pagar e sem meios para propor 
saídas negociadas a débitos cujos juros reais ultrapassavam 100% ao ano, ela 
perdeu crédito, teve suas contas fechadas e seu nome foi parar nas listas negras 
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institucionais12. Ela trabalharia anos, em vão, tentando saldar as dívidas com os 
bancos, e seria surpreendida, em fins dos anos 1990, com a dívida com o poder 
público, que ela até então desconhecia. Os juros elevados que, durante todo o 
Plano Real, asfixiaram a atividade produtiva, tinham multiplicado por mais de 30 
a dívida de impostos contraída ao longo de 1995, e Lemô, incapaz de pagar, teria 
seu nome inscrito na lista de devedores da União. 

Desde então a vida tornou-se difícil novamente. A restrição do crédito e a 
queima da poupança restringiram o capital de giro de seu ateliê, e ela não pôde 
mais aceitar grandes encomendas. Ao longo de sua agonia econômica demitiu 4 
funcionárias, mantendo as duas que lhe eram fiéis desde os anos 1970. Vendeu a 
casa construída com esmero por preço muito baixo para os padrões da construção, 
e comprou casa menor em subúrbio mais distante e de mais difícil acesso. 
Ademais, ao longo dos anos 1990 e mais intensamente nos anos 2000 a indústria 
do casamento mudou profundamente. De um lado, as famílias mais ricas da 
cidade começaram a procurar costureiros renomados em São Paulo ou no Rio de 
Janeiro, enquanto a classe média passou a optar, cada vez mais, pelo aluguel dos 
vestidos de noiva. O aluguel tornou-se opção preferencial dessa classe para 
roupas de gala em geral e, sem recursos para competir com os grandes costureiros 
pela preferência dos ricos, Lemô viu-se na contingência de entrar no negócio dos 
aluguéis, que, voltado para classes menos abastadas, não proporcionava o mesmo 
retorno financeiro. 

A crise dos anos 1990 afetou não apenas Lemô e seu esposo, mas também 
outros 2 filhos, que se viram sem emprego ou empresa de uma hora para outra, 
um deles sofrendo os mesmos problemas da mãe, acumulando dívidas pública e 
privada. Esse filho, sua esposa e suas quatro crianças, netas de Lemô e Paulo, 
foram morar com eles em fins dos anos 1990, aumentando os custos familiares 
num momento de restrição financeira geral. Foi nesse processo que todos 
trocaram a igreja católica por uma confissão pentecostal. Uma das netas de Lemô 
frequentava, desde adolescente, uma igreja recém criada na cidade, e foi o vetor 
que atraiu toda a família. Lemô há muito se desiludira com a igreja católica, para 
ela incapaz de responder às dúvidas e carências espirituais dos mais pobres. Na 
igreja pentecostal ela não encontrou apenas conforto pessoal. Encontrou também 

                                                 
12  No Brasil estas incluem o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e a SERASA. Na cidade 

de Lemô havia, ainda, um serviço interbancário próprio de proteção, espécie de lista negra 
informal de devedores, desativada nos anos 2000. 
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sólido espírito de grupo, semelhante ao que a acolhera na cidade nos anos 1960, 
e ações sociais “estruturadas, duradouras e consistentes”, como disse em seu 
segundo depoimento. E, mais importante, a igreja e seus cultos regulares tinham 
mantido unida sua família num momento de pressões desagregadoras profundas, 
que quase haviam custado seu casamento e o de seu filho, ora novamente sob seu 
teto. 

Antes da virada do milênio, prestes a completar 60 anos, Lemô decidiu que 
precisava treinar sua sucessora. Há muito sua filha caçula a auxiliava no ateliê. 
Provava noivas, viajava para comprar matérias primas, pesquisava modelos. 
Tendo se formado em moda, sabia desenhar roupas e materializar as ideias da 
mãe. Não tinha a mesma energia de Lemô, nem sua capacidade de trabalho, virar 
noite se necessário, mas era diligente, bonita como a mãe, carinhosa e simpática 
com o público. Em meados da primeira década do novo milênio as duas já 
trabalhavam juntas como verdadeiras sócias. Impossibilitada de abrir conta 
bancária e sem crédito, Lemô passou a usar o nome da filha para girar os recursos 
do ateliê. Com isso conseguiu respirar, e desde então os negócios vêm ganhando 
volume. Não, porém, como nos anos 1980, porque suas antigas redes de clientela 
estão desfeitas, ela já não tem acesso à elite da cidade e está reconstruindo suas 
condições de vida, sempre na informalidade, a partir de posição social mais 
enclausurada. Lemô tem perfeita consciência de que a rede construída a partir de 
sua militância católica era mais extensa socialmente, e mais influente nos 
destinos da cidade do que aquela onde ela hoje se encontra, uma igreja evangélica 
com quatro templos e pouco mais de 10 mil fiéis, numa cidade 5 vezes maior, 
portanto mais complexa, do que aquela que a acolheu como imigrante mais de 40 
anos atrás. Como, porém, ela não está em busca de redes ou bem estar material, 
mas sim conforto espiritual, além de “um meio para fazer o bem aos mais 
desafortunados” (palavras suas), não pretende deixar sua igreja. 

Lemô tem orgulho de ter formado quatro dos sete filhos, todos eles 
morando em cidades maiores (uma das meninas no exterior), e em melhores 
condições de vida do que ela mesma. Cinco de seus 11 irmãos também 
conseguiram terminar a faculdade, proporção que ela sabe ser muito alta no 
Brasil. Tendo enfrentado infortúnios que não podia controlar (sempre resultado 
da situação econômica do país), não acumulou riqueza material, mas mede o 
sucesso de sua trajetória pelas vidas que ajudou a estruturar. Perguntada se deve 
esse sucesso a alguém ou alguma coisa, diz imediatamente que é tudo obra de 
Deus. Depois enumera algumas pessoas que encontrou pelo caminho (seu pai, 
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origem de tudo; o padre de sua cidade natal; a filha do prefeito, que encomendou 
seu primeiro vestido; um Cônego na cidade atual; o deputado que conseguiu o 
emprego para Paulo; as pessoas que conheceu na igreja e que lhe abriram as 
portas da cidade, dentre as quais escolheu madrinhas e padrinhos para seus filhos; 
o Conselho do clube da cidade, que abriu as portas para seu primeiro desfile de 
modas; “e tantas outras pessoas que, depois de 50 anos, é difícil enumerar”), mas 
ela tem certeza que todas foram postas ali por Deus. “Construí minha vida e a de 
meus filhos com a ajuda de Deus. Todos os que cruzaram meu caminho foram 
instrumentos Dele, na alegria ou na tristeza, e quando rezo peço por todos. Nada 
que eu fizer vai ser tão grandioso quanto o que Deus fez por mim por meio das 
pessoas que ele pôs no meu caminho”. E Lemô complementa: “O que é essa 
dividazinha com o governo perto do que devo a Deus? Nunca precisei de 
governo, e hoje tenho o governo atrás de mim como se eu fosse uma criminosa”. 

Caso 2: por casualidade 

Marcos Santos nasceu em 1942 de pais mestiços, agregados de uma 
fazenda de algodão no interior do Ceará. Foi o quarto de 16 filhos do mesmo pai 
com duas esposas sucessivas, 5 dos quais mortos antes de completarem 5 anos. 
A sua era a primeira família, e a mais numerosa (7 irmãos, 5 homens e 2 mulheres, 
sobreviventes de 10 nascidos), e seu pai abandonou sua mãe quando ele tinha 8 
anos de idade. Ele não tem lembrança do pai, que se mudaria para São Paulo com 
a nova família e nunca mandaria notícias, mas a mãe dizia que ele era homem 
violento, que fugira para São Paulo por ter matado gente a mando do dono da 
fazenda. Marcos começou a trabalhar na colheita do algodão depois da partida de 
seu pai. E como seus irmãos, não frequentava escola. 

Talvez por gratidão ao antigo capanga, talvez porque fosse padrinho de 
todos os meninos homens, a família tinha a proteção do fazendeiro, tratado pela 
mãe por “coronel”. Marcos se recorda de várias ocasiões em que o coronel 
visitara sua casa, que dividia o terreno com outras casas numa região pedregosa 
da fazenda, ocupadas pelos agregados e capangas que eram também 
trabalhadores rurais. Em uma ou outra dessas visitas ele trazia presentes, e 
Marcos se recorda nitidamente de um caminhãozinho vermelho de madeira 
ganho num aniversário, que ele guardaria como um tesouro até sua partida algum 
tempo depois. Além disso, ele e os irmãos mais velhos, quando crianças, 
frequentavam a casa da fazenda e brincavam com os filhos do coronel. Sua mãe 



A construção da sociedade do trabalho no Brasil 

342 
 

às vezes comia por lá. Mas à medida que cresceram e seus irmãos e ele mesmo 
começaram a trabalhar, seus destinos e os dos herdeiros se foram apartando, 
conquanto sua mãe continuasse frequentando a casa grande.  

A família trabalhava 5 dias por semana no algodoal ou nas plantações de 
mamona e maniçoba do patrão, e 2 dias para si mesma na gleba de terra que lhes 
fora destinada, na mesma região pedregosa (mas fértil), a não ser durante a 
colheita de uma ou outra cultura, quando não havia tempo para o trabalho para 
si. Compartilhavam o terreno com os outros agregados, alguns deles familiares 
de dona Maria (mãe de Marcos): um irmão, algumas sobrinhas, uma tia de quem 
Marcos gostava especialmente, dois ou três tios e outros parentes mais distantes 
da mãe e do pai. Todos dividiam o resultado do plantio da mandioca e do milho, 
assim como da criação de porcos, cabras e galinhas.  

Ao contrário de Lemô, a memória da infância em Marcos não é marcada 
pela miséria, que sobreviria apenas em sua adolescência, com a seca que os 
expulsaria da fazenda. A mesa não era farta, mas não faltava comida. Havia 
sempre o leite de cabra (ou “de bode”, como ele diz), o pão de milho, a farinha 
de mandioca que uma das agregadas fabricava, vez por outra uma galinha, carne 
de porco, feijão que eles trocavam com sitiantes de outras fazendas, a rapadura 
que o coronel lhes fornecia em troca de um dia a mais de trabalho ou mesmo de 
graça. Uma vez por ano o patrão matava um boi para os agregados, e a carne era 
salgada e seca ao sol para o consumo ao longo de algumas semanas. O problema, 
então, não era a comida, mas as doenças. A água que bebiam provinha de um dos 
açudes da fazenda, onde também bebia o gado do coronel e sua própria criação, 
ao que Marcos atribui a precariedade da saúde de todos, das crianças e adultos. 
Alguém estava sempre acamado, e um de seus irmãos mais velhos morreria de 
doença desconhecida antes que ele completasse 11 anos. Alguns vizinhos 
morreram num surto de varíola que assolou a região pela mesma época. Havia 
também os bichos peçonhentos (cobras, aranhas e escorpiões) e, pior de tudo, 
barbeiros. Ele foi picado de cobra aos 10 anos, perdeu a conta das picadas de 
escorpião. Sua mãe, dona Maria, morreria aos 41 anos vítima do mal de Chagas. 
Ele não tem notícias de suas irmãs mais novas, mas sabe que uma delas tinha a 
doença, e também deve ter morrido cedo. 

Sua rotina de trabalho, iniciada aos 8 anos, era implacável. Acordava com 
a mãe e os irmãos às 4 horas da manhã, alimentavam-se bem, e vestidos com 
roupas de couro e levando luvas gastas de proteção para as mãos caminhavam até 
uma das plantações, que variava dependendo da época do ano, uma delas situada 
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a mais de três léguas de distância de sua casa. Trabalhavam até as 9 horas e faziam 
uma pausa para o almoço. No prato, invariavelmente, mandioca cozida, farinha 
de mandioca, toucinho e feijão, por vezes creme de abóbora, ovo cozido, mais 
raramente charque e, mais raramente ainda, carne seca. Retomavam o eito às 10, 
paravam novamente às 14 horas para o lanche (leite de cabra com pão de 
mandioca ou de milho, às vezes cuscuz de milho ou de coco com tapioca), e 
retomavam o trabalho, que terminava às cinco ou seis da tarde, também na 
dependência da época do ano. De volta à casa, tomavam sopa de raízes, assavam 
pinhão ou comiam pão. Nove da noite estavam na cama. Essa era a rotina no 
período de colheitas. Nos outros meses tratavam as plantações, limpavam as 
pragas, aspergiam o veneno, podavam as plantas atacadas por insetos e fungos. 
Quando o regime de chuvas permitia plantavam feijão e mandioca nos intervalos 
das fileiras de pés de mamona (o algodoal era sagrado e intocável), e pouco antes 
de eles deixarem a fazenda o patrão introduziria o cultivo de fumo numa fazenda 
nova, a mais de vinte léguas de distância, para onde levaria parte dos outros 
agregados. Marcos nunca trabalhou essa cultura, mas sua mãe e seus irmãos mais 
velhos sim, quando da primeira colheita. 

Não muito distante da fazenda havia um povoado com algumas poucas 
casas (talvez 50), uma venda (onde sua mãe comprava o sal e uma ou outra coisa 
mais), talvez dois ou três bares e uma capela, onde aos domingos os moradores 
de toda a região iam rezar e que também funcionava como escola. O povoado 
era, na verdade, um bairro rural de uma vila, que por sua vez era parte de um 
município de alguma importância no sudoeste do Ceará. Marcos, a família e os 
outros agregados caminhavam algumas horas para lá chegar, de modo que 
também aos domingos acordavam às 4 da manhã. A missa era celebrada, quase 
sempre, por um capelão leigo, e duas ou três vezes por ano um “padre de verdade” 
aparecia para oficiar “missa de verdade”, batizar, receber a confissão e comungar 
os fiéis (coisa que, apesar de batizado, Marcos nunca fez). Havia ainda outras 
celebrações ao longo do ano (Festa do Divino, procissão da Semana Santa, 
vaquejadas), mas o padre raramente comparecia. Depois das missas dominicais 
havia sempre uma festa, e eles costumavam ficar o dia todo no povoado. Brigas 
eram comuns, mortes também. Numa dessas festas, e com 11 anos de idade, 
Marcos provou cachaça pela primeira vez, oferecida por um agregado que 
cortejava sua mãe. Sufocou com o fogo da aguardente queimando-lhe a língua e 
o estômago, mas pediu mais, para provar que era “cabra macho”. Não se recorda 
de muitas coisas mais sobre essa e outras festas, a não ser o fato de que eram 
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“muito animadas”, com música (um agregado de uma das fazendas tocava 
sanfona e havia desafios entre repentistas versejadores), comida e muita cachaça. 

No dia em que completou 12 anos Marcos foi convocado pelo coronel, que 
lhe pôs nas mãos uma carabina. Como seu pai tinha sido o melhor atirador que o 
patrão conhecera, e como Marcos “tinha as fuças e o jeito do pai”, queria ver se 
o menino herdara a mesma habilidade. E o garoto não decepcionou. Acertou latas 
e crânios de bois a distância crescente, para gáudio do patrão, e se pavoneou com 
os irmãos com a notícia de que, quando tivesse tamanho, ajudaria na segurança 
da fazenda. Essa era uma posição de confiança, os capangas ganhavam salário 
extra e alguns deles viajavam com o patrão pelas redondezas e para a capital. Era 
uma maneira de deixar o eito, reduzir as horas sob o sol. Dona Maria sua mãe 
não gostou, bateu nele de vara, uma das muitas surras de que se recorda, e disse 
que se ele “se alistasse” com o coronel ela iria embora com os outros filhos. Na 
época Marcos não compreendeu por que, mas hoje sabe que sua mãe estava certa. 
No Ceará, “destino de cabra armado era a emboscada”, a morte prematura, 
mesmo em inícios da década de 1950. 

Naquele mesmo ano o patrão levou sua família e outras da fazenda para 
conhecer Juazeiro e rezar na Capela do Santo Sepulcro, mandada construir por 
Padre Cícero. Marcos espantou-se com a devoção dos milhares de romeiros que 
lotavam a cidade, rezavam aos pés da estátua do Padrinho e faziam penitências 
por toda parte. Ao penetrar a capela no morro do Horto, espremida pela turba 
sibilante, sua mãe entrou numa espécie de transe e ele pensou que ela morreria. 
Foi socorrida pelos fiéis, e depois diria ao “coronel” que tivera uma visão do 
Padrinho, que lhe fizera algumas confidências sobre sua família e o povo do 
Ceará. Ele a proibiu de mencionar o assunto com qualquer outra pessoa, ou nunca 
mais a deixariam sair da cidade. “Essa gente ignorante vai lhe transformar em 
beata ou santa”, teria dito o patrão. 

Marcos não teria tempo de provar-se como atirador. Naquele ano teria 
início uma longa estiagem que, tal como sua mãe vaticinara depois do transe em 
Juazeiro, se estenderia pelo ano seguinte, e antes do fim do ano, apodrecidos o 
algodão e a mamona, metade dos agregados tinha perdido suas glebas, vendidas 
pelo patrão para fazer frente a dívidas com o banco. O banco se apropriou 
também da plantação de fumo, e no início do ano seguinte foi a vez deles 
mesmos, dona Maria e seus 6 filhos (o mais velho morrera), serem obrigados a 
deixar a fazenda. Ela tinha 34 anos, Marcos estava prestes a completar 13. Ele 
tem nítida memória da partida. O coronel veio até o “pau de arara” para se 
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despedir deles, deu um longo abraço em dona Maria e nele mesmo. Disse que 
quando as coisas melhorassem mandaria buscá-los na capital, “porque tudo o que 
um homem tem na vida”, teria dito o coronel, “são as pessoas em quem pode 
confiar”, e a família Ferreira (Maria, seu ex-marido Fortunato e as crianças) lhe 
fora leal como só um cão pode ser ao seu dono. Dona Maria recebeu um alforje 
do coronel contendo farinha de mandioca, rapadura, uma garrafa de cachaça e 
algum dinheiro. 

Marcos nunca mais retornaria ao interior do Ceará, apesar das várias pontas 
de família deixadas para trás à partida e apesar do desejo sempre renovado de sua 
mãe. Ele não conhecera os avós maternos, mortos muito cedo, e não tinha 
relações com os parentes de seu pai, que tinham raízes mais sólidas em sua região 
natal. A morte de sua mãe sete anos depois fecharia definitivamente as portas de 
seu passado. Mas ele não o lamenta. Não sofrer “a doença” de querer voltar está 
na base de sua compreensão de sua própria trajetória bem sucedida. 

Com o destino ruim da fazenda, os dois irmãos mais velhos foram para São 
Paulo, e Marcos e os demais (um garoto e 2 meninas) seguiram com a mãe para 
Fortaleza, onde um primo do coronel, por ordem deste, os recebeu. Era o ano de 
1956, o país passava por dificuldades econômicas, principalmente na agricultura 
e nos serviços13, e o emprego era escasso. Seu Armando, o primo do ex-patrão, 
era proprietário de um grande armazém no cais do porto, e apesar da crise acolheu 
Marcos e seu irmão caçula na estiva. Dona Maria empregou-se na prefeitura 
como gari, e as filhas mais novas começaram a estudar, às expensas de seu 
Armando. Meses depois Marcos também iniciaria os estudos numa escola 
noturna para adultos analfabetos. 

Os primeiros meses foram muito difíceis para a família. Seu Armando os 
acomodara num quarto minúsculo num canto do armazém, sem banheiro e sem 
janela, infestado de ratos e baratas d’água, e eles dependiam do benfeitor para 
tudo. Um empregado lhes trazia comida todos os dias, que eles comiam fria. Eram 
duas refeições por dia (almoço e jantar), e sempre escassas. Ao contrário do 
tempo da fazenda, e embora apreciasse a súbita liberdade de movimentos e o 
tempo livre, na cidade Marcos conheceu a fome. No cais ele se virava, cometia 
pequenos furtos na feira livre que lhe era contígua, ganhava sobras de marmita 

                                                 
13  O produto agrícola naquele ano caiu 2,4%, o de serviços ficou estagnado, para um 

crescimento do PIB de 2,9%, o menor do período 1950-1960, que teve crescimento médio 
de 7,35% ao ano. Dados em Abreu (1989: p. 403). 
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dos estivadores. Muitas vezes ajudou jangadeiros no Mucuripe, na outra ponta da 
orla, em troca de peixes, lagostas e camarões considerados pequenos demais para 
o comércio. Expedientes que por vezes garantiam rações extras de comida, mas 
sempre de maneira intermitente.  

Quando trocaram o cubículo no armazém por um quarto num cortiço 
próximo ao cais, as coisas, surpreendentemente, pioraram. Sem aviso (depois 
Marcos saberia que, por essa época, o coronel havia morrido), seu Armando 
deixou de enviar a comida, e como Marcos e o irmão ganhassem, juntos, algo 
como um terço de um salário mínimo, e sua mãe um pouco mais, embora não 
muito, a renda dos três era insuficiente para as despesas com aluguel e 
alimentação. Faziam uma refeição por dia juntos, e cada qual precisava encontrar 
meios próprios de se alimentar no resto do tempo. Marcos e seu irmão reviraram 
lixo, pediram esmola, comeram peixe estragado, roubaram comida em feiras e 
mercados, pães e litros de leite deixados nas soleiras das casas de gente rica. 
Sempre que podia levavam restos para as irmãs, a quem seu Armando por vezes 
presenteava com bolos e chocolates. A fome foi sua companheira por muito 
tempo. 

Certo dia, sentado com o irmão Francisco num muro do cais, Marcos foi 
abordado por um rapaz, que se apresentou como membro do sindicato dos 
estivadores de Fortaleza. Elogiou Marcos, disse que os “camaradas” respeitavam 
sua maneira de trabalhar, sua discrição, sua cordialidade. Sabiam até que ele não 
era religioso “outro ponto a seu favor”. Marcos, por sua vez, já ouvira falar no 
sindicato, pintado com tintas vermelhas por seu Armando, que lhe obrigara a jurar 
que nunca se meteria “com aqueles subversivos”. Marcos jurara por ele e pelo 
irmão que não o faria, embora não soubesse exatamente do que seu Armando 
tinha medo, já que lhe parecia bom patrão, além de caridoso. Ninguém lhe faria 
mal. Foi o que Marcos disse ao sindicalista, que, para sua surpresa, sabia de sua 
ligação com o patrão, da dívida de gratidão à qual Marcos se imaginava preso, de 
seu passado de trabalhador rural, das dificuldades que vinham enfrentando, da 
fome, tudo isso encarado com “a disposição e a lealdade de um verdadeiro 
revolucionário”, teria dito o sindicalista. Este sabia também quanto ele e o irmão 
ganhavam, e Marcos foi surpreendido com a descoberta de que um estivador 
adulto tinha carteira assinada e ganhava o piso de sua categoria profissional, mais 
alto do que o salário mínimo; de que, aceitando ganhar menos de um terço do 
salário, estava prejudicando seus companheiros e tirando o emprego de um pai 
de família; e que por isso precisava se juntar aos “camaradas” no movimento que 
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estavam organizando para pressionar por aumento de salário dos menores de 18 
anos. Uma greve estava programada para o mês seguinte, e a participação dele e 
do irmão Francisco era fundamental. 

A conversa com o sindicalista, no dizer de Marcos, “quebrou um coco em 
minha cabeça”. Ele tinha 15 anos, já sabia ler e escrever, gostava de história do 
Brasil e de literatura, conhecia e louvava “nossos grandes mitos” (Tiradentes, 
Caxias, Deodoro, Padre Cícero...), sabia que o mundo era mais extenso do que 
sua fazenda natal e agora sua Fortaleza. Era curioso e perguntador. A revelação 
de que seu Armando, em lugar de bem-feitor, estava explorando o trabalho dele 
e do irmão em proveito próprio, e em detrimento dos adultos, deixou-o sem rumo. 
Marcos inquiriu longamente seu interlocutor. Perguntou sobre “os direitos”, 
sobre Getúlio Vargas, sobre o salário mínimo, o sindicato. Descobriu que o 
coronel que os agregara tinha sido um assassino cruel, morto ele mesmo numa 
emboscada na capital; que seu Armando mantinha dezenas de trabalhadores 
escravizados por dívidas em suas fazendas e também no cais; que havia 
comunistas no mundo; que o capitalismo era um sistema injusto. No mesmo dia 
conversou com a mãe, que o aconselhou a manter distância do sindicato, rezar 
todos os dias ao Padre Cícero em favor de seu Armando e da alma do coronel, e 
trabalhar mais para ajudar em casa. Isso ele estava disposto a fazer, mas rezar por 
aqueles a quem ele agora tributava a origem de sua fome, não mais. 

Marcos e o irmão participariam da greve que parou o porto de Fortaleza em 
1958, e seriam demitidos junto com perto de 100 outros trabalhadores, dentre 
eles todos os membros do sindicato14. Mas não alimentaria “a chama da revolta”. 
Em lugar de iniciar militância política, desejo dos novos “camaradas” que lhe 
haviam acolhido, e passados alguns meses da greve, período em que viveu “na 
mais absoluta miséria”, decidiu deixar Fortaleza. Por toda parte corria a conversa 
da nova capital sendo construída no centro do Brasil, onde havia emprego para 
quem quisesse trabalhar. Todos os dias saiam ônibus lotados da rodoviária, e 
também paus-de-arara da praça central rumo ao canteiro de obras de Brasília. 
Marcos informou-se, de caminhão era mais barato. Ele foi até o porto, pediu 
trocados a seus antigos companheiros, esmolou por algumas semanas, juntou 
suas poucas coisas, despediu-se da mãe, que já não andava bem de saúde e não 
aguentaria a viagem no pau-de-arara, e pegou a estrada prometendo mandar a ela 

                                                 
14  Marcos talvez se refira à greve nacional dos marítimos em janeiro de 1958. A greve foi 

registrada por Weffort (1972: p. A.26). 
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o primeiro ordenado que recebesse. Dona Maria não permitiu que seu irmão o 
acompanhasse (ela precisava do dinheiro que ele, tendo perdido o emprego, 
ganhava esmolando ou engraxando sapatos). As irmãs ainda eram crianças (a 
mais velha tinha 11 anos), e embora ele as cuidasse como se fora seu pai (afinal, 
ele era o homem da família), achou melhor seguir sozinho e assentar pouso antes 
de mandar buscá-las, e também à mãe e ao irmão. Marcos completaria 16 anos a 
caminho de Brasília. 

Não havia caminho direto até lá, e eles precisaram dar voltas por alguns 
estados. Da viagem de seis dias ele se lembra principalmente do cansaço, do frio 
e da fome. Levara consigo alguma carne seca, farinha e rapadura suficientes para 
dois dias, tempo previsto para a travessia, mas o caminhão quebrou duas vezes 
durante a viagem. Na segunda quebra precisaram esperar outro caminhão que 
passara por eles deixar os migrantes em Brasília e retornar com uma peça 
improvisada, o que levou três dias inteiros. Eles não estavam longe do destino 
(talvez 300 quilômetros), mas a espera pareceu uma eternidade. A maioria estava 
faminta, a água de muitos acabara e tiveram de racionar a que restara. Fazia muito 
frio, e o vento seco e poeirento rachou a pele e os lábios de Marcos. Na metade 
do segundo dia de espera, quarto da viagem, alguns migrantes decidiram seguir 
caminho a pé. Outros saíram pelo cerrado em busca de animais, voltando com 
um tatu, alguns lagartos e uma cobra. Não encontraram água, mas ao menos 
teriam o que comer. Houve festa em torno da fogueira, cantoria e alguma cachaça. 
Marcos fez amizade com Ana, uma jovem de 14 anos que viajava sozinha com o 
pai, o restante da família tendo permanecido no interior do Ceará à espera de 
melhores dias. O pai da jovem, seu Firmino, que devia ter a idade de sua mãe 
Maria, conhecera o coronel de quem Marcos e os seus tinham sido agregados, o 
que facilitou a aproximação entre eles. Marcos não sabia, mas seu Firmino seria 
seu protetor nos primeiros tempos de Brasília, e ele se casaria com Ana três anos 
depois, pouco antes de se mudar para o Rio de Janeiro. 

A cidade era mesmo o que haviam dito: um imenso formigueiro de homens, 
mulheres e máquinas em atividade constante, tão grandioso que ele ficou 
assustado. O pau-de-arara deixou-os diante de uma grande tenda de lona onde os 
candidatos ao trabalho formavam filas gigantes para se cadastrar e ganhar um 
prato de comida. Os três, seu Firmino, Marcos e Ana, foram atendidos já ao cair 
da noite. Por sugestão de seu Firmino, e sem documentos para desmenti-lo, 
Marcos falseou a idade, pois o salário para menores de 18 anos era a metade do 
de um adulto. Desde cedo trabalhando pesado, era um rapaz musculoso e ágil, 
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passava perfeitamente por mais velho. E a essa altura já sabia que suas atitudes e 
sua modéstia inspiravam confiança. Marcos sentiu um frio na barriga ao dizer-se 
maior de idade. Recordou-se de seu Armando, que dizia que mentiroso 
amanhecia com a boca cheia de formiga, “ou então com o bucho aberto para os 
urubus”. Mas ele estava disposto a correr o risco em nome de uma vida melhor 
para sua mãe, a quem prometera enviar o primeiro salário. No dia seguinte, em 
outra tenda, conseguiu documentos novos que atestavam seus 18 anos. 

Fazia ainda mais frio quando os levaram para o acampamento em 
Taguatinga (primeira “cidade satélite” de Brasília), onde viveriam pelos 
próximos meses. Era agosto de 1958, Marcos se recorda “como se fosse hoje”. 
Diante dos barracões de madeira improvisados, construídos para acolher alguns 
milhares de trabalhadores despejados de um terreno destinado a partes da nova 
capital, seu Firmino fez o sinal da cruz e rezou para Padre Cícero e a Virgem 
Maria, pedindo pela família e por ele mesmo. Pediu também por Marcos, que não 
era religioso mas disse amém, em respeito. No interior do barracão que lhes 
destinaram, quem tinha família ocupava beliches contíguos protegidos por 
cortinas improvisadas. Marcos foi acolhido na família de seu Firmino e foi 
“morar” com eles no fundo do barracão, em camas próximas ao banheiro 
coletivo, que cheirava horrivelmente. Fazia muito frio, eles estavam sujos e com 
roupas inadequadas para o inverno. A manta sobre a cama era pequena e fina. 
Mas Marcos estava feliz por dormir em uma cama novamente depois de seis dias 
de viagem. E por começar vida nova, oxalá longe da miséria. 

No dia seguinte e pelos próximos meses eles seriam acordados por 
ensurdecedor toque de sirene, que apesar disso era celebrado por todos como o 
anúncio do café da manhã, servido num bandejão às margens do canteiro ao qual 
eles haviam sido destinados, no centro da Asa Sul da cidade. Marcos não se 
recorda de como pagou, ou se pagou pela comida nos primeiros meses, mas 
suspeita que, se não era subsidiada pelo governo, era descontada do salário pela 
Novacap15. Mas lembra-se de que nunca vira tanto dinheiro ao receber a primeira 
paga. Ele fora registrado como auxiliar de pedreiro, ganhando um salário 
mínimo, exatamente como seu Firmino e Ana, que se engajara na cozinha do 
acampamento. De maneira que, de uma hora para outra, a nova família se viu 
ganhando três salários mínimos por mês numa cidade em construção que não 

                                                 
15  A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) foi empresa estatal criada por lei 

em 1956 por Juscelino Kubitschek para construir Brasília. 
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oferecia maiores oportunidades para se gastar dinheiro. Depois de cumprir a 
promessa de lhe enviar o primeiro salário, a cada três meses Marcos enviava parte 
de suas economias para a mãe, entregues a motoristas dos caminhões que 
continuavam trazendo migrantes à cidade e recolhidas por dona Maria na 
rodoviária de Fortaleza. É com orgulho de seus conterrâneos e uma ponta de 
nostalgia que Marcos conta que apenas uma vez o dinheiro se extraviou, em razão 
de acidente no transcurso, que provocou atraso de um dia na viagem e o 
desencontro entre o emissário e dona Maria. Esse sistema, aliás, era utilizado por 
muitos outros nordestinos de Brasília e também pelo irmão mais velho de 
Marcus, que enviava dinheiro de São Paulo, embora ele ainda não soubesse disso. 

 Ao final de alguns meses a nova família deixou o barracão coletivo, 
ocupando um terreno na parte sul de Taguatinga, num loteamento recém 
urbanizado. A Novacap construíra alguns barracões para os novos ocupantes, e 
cobrava uma taxa de ocupação enquanto dava tempo aos moradores construírem 
suas próprias casas. Seu Firmino tinha intenção de permanecer em Brasília e 
trazer o resto da família e isso facilitou a decisão. Havia uma escola e um posto 
de saúde no bairro, água, esgoto e luz elétrica. Marcos voltou a estudar, com o 
firme propósito de terminar ao menos a primário. Ana entrou numa escola de 
alfabetização de adolescentes mantida por freiras católicas nas proximidades do 
acampamento onde trabalhava. Seu Firmino, contudo, estava contente por saber 
somar e assinar o nome, dizia que para carregar balde de cimento nas costas “um 
cabra não precisa de estudo”. Eles passaram a fazer duas refeições em casa (o 
café da manhã e o jantar), e sua vida encontrou um eixo.  

Brasília era uma grande escola de construção civil, com tudo sendo erguido 
ao mesmo tempo: palácios, prédios de apartamentos, edifícios de concreto e 
vidro, pontes, aeroporto, ruas, calçamentos… Marcos mostrou-se habilidoso nos 
canteiros de obras. Compreendia imediatamente as ordens (“nunca precisei que 
me mandassem fazer isso ou aquilo mais de uma vez”), não reclamava do serviço, 
por mais pesado que fosse, não se metia em confusão com os outros operários, 
não faltava ao serviço, não confrontava os encarregados, era leal aos 
companheiros e estava sempre disposto a ajudar os novatos. Encaminhado, 
primeiramente, para o centro da Asa Sul para construir habitações, aprendeu 
rapidamente a “virar a massa” (fazer o cimento), antes do primeiro ano estava 
assentando tijolos, mais um pouco estava rebocando paredes, assentando lajes. 
Ainda recebia como ajudante de pedreiro, mas já fazia muito mais do que isso. 
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No segundo ano de trabalho foi deslocado para a construção de uma das pontes 
sobre o Lago Sul.  

Em meados de 1959 ficou noivo de Ana, e começaram a comprar o enxoval 
e a poupar para a festa, prevista para 1961. Agora que estava estabelecido, seu 
Firmino tinha planos de trazer o restante da família em tempo para o casamento. 
Marcos temia não poder trazer a mãe, que estava com problemas sérios de 
coração, mas nas cartas ao irmão e irmãs tentava convencê-los a deixar Fortaleza 
para juntar-se a ele. Numa das respostas foi informado por Francisco de que a 
irmã mais velha se tinha “desencaminhado” e fora expulsa de casa. A mais nova 
seguiria o mesmo caminho pouco tempo depois, para desespero de Marcos, que 
disso se penitenciaria pelo resto da vida, imaginando-se culpado por não ter 
cuidado das irmãs como o homem da família que era. Francisco se empregara em 
outro armazém do cais e continuava ganhando uma miséria, com isso dona Maria 
dependia mais do que nunca do que Marcos lhe enviava a cada três meses. 

Embora sua família original se degringolasse, Marcos estava feliz em 
Brasília. Ana era boa companheira, seu Firmino era como um pai para ele. De 
temperamento cordato, fizera amigos no trabalho e na escola, era querido por 
muita gente, embora fosse invejado por outros tantos, porque Ana se estava 
tornando moça vistosa e era cortejada por onde passasse. Ele falou grosso “com 
mais de um cabra”, chegou a mostrar a faca a outros, que se pensassem que ele 
“era frouxo” não teria conseguido segurar sua Ana. Marcos garante que os noivos 
se mantiveram castos até o casamento, ainda que ele por vezes se excedesse nas 
festas e a provocasse de maneira que ela considerava desrespeitosa. Mas nunca a 
ponto de perdê-la. Sabia que havia um limite além do qual seu Firmino 
certamente o mataria. 

Quando eles se casaram, em fins de 1961, Marcos estava registrado como 
pedreiro e ganhava um salário mínimo e meio. Terminara o primário, Ana estava 
prestes a isso. Nos últimos dois anos ela se havia empregado como doméstica na 
casa do engenheiro responsável pela ponte na qual Marcos trabalhava, e onde ela 
passara a morar, vindo visitar o pai e o noivo nos fins de semana. Com isso a 
renda da família crescera um pouco mais, porque tudo o que Ana ganhava, exceto 
o dinheiro do enxoval, entregava ao pai. Além disso, sua mãe e três de seus 
irmãos tinham vindo viver com eles em Taguatinga em inícios de 1960, e os 
homens estavam todos empregados na construção da nova capital. A vida era 
cara, mas eles não passavam necessidade. De todo modo, o casamento foi um 
alívio para Marcos, porque um dos cunhados não gostava dele e a vida em família 
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se tinha tornado tensa e perigosa. Numa ocasião, tendo o cunhado bebido além 
da conta, os dois se enfrentaram com faca, briga apartada por seu Firmino. 

A festa do casamento foi modesta, mas mesmo assim havia mais de 100 
convidados, dentre eles Gentil, o engenheiro chefe de Marcos. Estavam no final 
da obra da ponte, e no próprio casamento o engenheiro convidou o casal para 
mudar-se com ele e a família para o Rio de Janeiro. Ele estava deixando a 
construtora que o levara para Brasília, ia abrir uma firma para prestar serviços a 
particulares e queria Marcos com ele. Segundo Gentil, seus filhos (dois meninos 
e uma menina) se tinham afeiçoado a Ana, ele estava disposto a pagar três salários 
a Marcos, mais o salário de Ana, e custearia também a viagem. Provisoriamente, 
até encontrarem lugar definitivo, eles poderiam se hospedar num conjugado de 
Gentil em Copacabana, pagando um salário de aluguel. Gentil estava, talvez, 
perto dos 30 anos, era casado com Glaucia havia sete anos, e Marcos e Ana 
confiavam neles. Marcos havia trabalhado sob as ordens do engenheiro por quase 
dois anos, os dois se entendiam bem. Marcos ouviu de Gentil que era uma 
liderança natural, que seu jeito com as pessoas, sua paciência e meticulosidade 
eram qualidades raras em trabalhadores da construção civil. Que era 
impressionante como conseguia dos outros, com jeito, o que encarregados de 
obras precisavam usar de autoridade (e autoritarismo) para conseguir. Essas 
habilidades Gentil queria levar para sua nova empresa.  

Marcos e Ana não pensaram muito, a oportunidade era boa, começariam a 
vida juntos em segurança. É verdade que ainda havia muito o que se construir em 
Brasília, a Asa Norte apenas começara a ser ocupada, mas muitas turmas se 
tinham desmobilizado e havia desemprego na cidade. Melhor partir. Marcos 
escreveu à mãe dizendo que gostaria que ela os acompanhasse, enviou o dinheiro 
das passagens dela e do irmão Francisco. Com problemas de saúde, dona Maria 
preferiu não deixar Fortaleza de imediato, juntar-se-ia ao filho quando 
melhorasse. Quando partiram, em meados 1962, Marcos tinha 20 anos (nos 
documentos, 22). Por sugestão de Gentil, tinham decidido aguardar um pouco 
antes de encomendar o primeiro filho. 

Marcos e Ana se deslumbraram com o Rio de Janeiro. O apartamento que 
Gentil lhes destinara ficava a três quadras da praia mais famosa do mundo, e eles 
ficaram fascinados com o ritmo intenso da cidade. Mas a firma de Gentil era, na 
verdade, um pequeno escritório na mesma Copacabana que ele e um primo seu, 
jovem arquiteto (deveria ter 24 ou 25 anos), dividiam com uma recepcionista-
secretária, que operava um telefone e uma máquina de escrever. Havia ainda duas 
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pranchetas de desenho, uma mesa de vidro num dos cantos, com cadeiras, e nada 
mais. Marcos ficou um tanto inseguro ao ser apresentado a seu novo emprego, 
mas descobriria rapidamente que o escritório era apenas um ponto de referência 
que ele raramente frequentaria. Gentil e Lauro (o arquiteto) eram muito bem 
relacionados na cidade, e pelos próximos anos Marcos trabalharia praticamente 
sem interrupções. Nos 10 anos de trabalho com Gentil, apenas em 1963 ele 
deixaria o Rio, convocado pelo irmão Francisco para o enterro da mãe em 
Fortaleza. Embora desejasse, ela nunca conseguira se juntar ao filho. Francisco 
estava noivo, e recusou o convite do irmão para seguir com ele. 

No início a firma fazia reformas em apartamentos, principalmente de 
cobertura, além de casas de campo e de praia, ainda comuns nos bairros mais 
jovens do Rio, como Leblon e Jardim Botânico e Horto Florestal. Gentil 
selecionava as turmas e supervisionava os trabalhos. Marcos era seu homem de 
confiança, e trabalhava como os demais pedreiros. Além de plantar fundações, 
subir ou quebrar paredes, assentar ou derrubar lajes e telhados, rebocar, pintar, 
era responsável pelo andamento dos trabalhos nas ausências de Gentil, que se 
foram tornando mais frequentes à medida que a firma ficava mais conhecida e 
requisitada. Mas ao menos uma vez por dia Gentil visitava as obras, em geral três 
ou quatro ao mesmo tempo.  

Marcos gostava de trabalhar em reformas. Era ofício pesado, havia sempre 
coisas a destruir antes de pôr algo no lugar, e a marreta e o cinzel eram 
instrumentos inseparáveis de trabalho. Mas trabalhava, boa parte das vezes e pela 
primeira vez na vida, entre paredes. Em termos relativos, ganhara qualidade de 
vida. Ademais, tinha hora para começar e deixar o trabalho. Em Brasília também 
fora assim, mas ele perdeu a conta de quantas vezes precisou estender a jornada 
de trabalho para aproveitar a luz do dia. Nas reformas, de um modo geral, o 
horário de trabalho era determinado pelos condomínios, de modo que 
dificilmente ele começava antes das 8 da manhã, e quase nunca trabalhava além 
das 6 da tarde. E, mais importante, quase nunca trabalhava aos sábados. Por fim, 
tinha carteira assinada como oficial pedreiro, o que o enchia de orgulho, assim 
como se orgulhava de uma obra impecável, uma parede perfeita, um azulejo bem 
assentado, um piso sem reparos. Lamentava apenas o fato de as turmas serem 
efêmeras, havia pouca oportunidade para consolidar amizades. 

Nos primeiros três anos após a chegada ao Rio de Janeiro, e como em 
Brasília, Ana dividiu-se entre a casa de Glaucia e Gentil (onde trabalhava durante 
a semana) e a sua, e isso mesmo tendo seu primeiro filho nascido no final de 
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1964. Mas quando a criança completou um ano e ela engravidou novamente, 
achou melhor deixar o emprego. Por essa época (1965) Marcos ganhava um 
pouco melhor, e eles se tinham mudado para um apartamento maior, mas mais 
barato na mesma Copacabana. No ano seguinte ele seria promovido a mestre de 
obras, ganhando praticamente o dobro do salário, e em 1967 Gentil emprestou-
lhe dinheiro para a compra de um terreno no Horto Florestal, próximo a uma 
antiga vila operária em decadência. O empréstimo seria descontado de seus 
vencimentos ao longo de 5 anos. Quando seu terceiro filho nasceu (uma menina) 
eles já moravam na casa que ele iria construindo aos poucos nos fins de semana, 
e pelos três anos seguintes. Parte do material de construção, principalmente de 
acabamento, veio de restos das obras da firma de Gentil. Marcos encontrou 
soluções engenhosas para pisos de banheiros, cozinha e quintal, cada qual um 
mosaico diferente de fragmentos de granito, mármore e ladrilho hidráulico de 
grande impacto visual. A casa é hoje habitada por seu filho caçula (o quinto) e 
família. 

A firma prosperou. Em 1967 o escritório mudou-se para um prédio recém 
reformado no centro da cidade, incorporou dois outros sócios engenheiros e 
empregou dois jovens arquitetos. E além de Marcos, empregavam oito operários 
fixos. Gentil e Lauro continuavam trabalhando diretamente nas obras, mas os 
demais se estavam especializando em projetos. Marcos, embora mestre de obras, 
continuava trabalhando como pedreiro. Em 1968 ele entrou num curso noturno 
de eletrotécnica do SENAI. Queria aprender a arte das instalações elétricas, que 
ele conhecia na prática mas não ousava empregar. Como tinha apenas o ensino 
fundamental, precisou completar o ginásio num pacote condensado que o SENAI 
oferecia antes de enfrentar as fórmulas complicadas do curso. Ele faria ainda um 
curso técnico sobre instalações hidráulicas. Sabia que, na posição em que estava, 
quanto mais conhecimento, menor a chance de errar, agora que as obras se 
estavam tornando mais complexas. 

Marcos nunca pediu aumento de salário a Gentil. Ele sabe que podia ter 
ganhado mais, principalmente depois de 1969, quando o escritório começou a 
executar projetos de edifícios e ele passou a chefiar turmas maiores. Chegou a 
discutir com Ana quando ela sugeriu que ele pedisse sociedade no negócio que 
ele também ajudara a erguer. Do modo como ele via as coisas, algo assim deveria 
partir de Gentil, com quem ele imaginava ter impagável dívida de gratidão. Em 
1970 foi promovido a “supervisor de obras”, com salário 30% maior. E em 1971 
Gentil cancelou o restante da dívida do terreno no Horto, e, para sua surpresa, 
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deu-lhe de presente as dez primeiras prestações de um apartamento num edifício 
que começaria a ser erguido na Lagoa Rodrigo de Freitas, numa região que se 
estava valorizando depois da remoção das favelas que a tinham ocupado até 
inícios dos anos 1960. O financiamento fora contraído junto ao BNH, para 
pagamento em 30 anos. Com o novo salário, e tendo terminado de construir sua 
casa no Horto, Marcos sabia que podia assumir a nova dívida. Não pensava no 
apartamento para si, estava feliz com a casa que construíra com esforço e esmero. 
Mas era investimento que cabia no orçamento, e depois ele poderia alugar o 
apartamento e melhorar sua renda. 

Em 1972 o escritório de Gentil passou por mudanças com a entrada de novo 
sócio. Com mentalidade empresarial, formado em administração e engenharia, o 
novo membro convenceu os colegas de que a firma seria mais ágil se contratasse 
mão de obra no mercado, em lugar de manter 15 operários a seu serviço. A partir 
da experiência de Brasília, estavam começando a surgir firmas especializadas em 
oferecer mão de obra de todo tipo, das mais às menos qualificadas, e não eram 
firmas de engenharia. Eram firmas de prestação de serviços, em geral 
comandadas por engenheiros, com quem o escritório firmaria contratos por 
empreitada, sem o ônus de manter sua própria turma. É o que os americanos 
estavam denominando subcontracting, uma irresistível tendência dos tempos. 
Marcos ouviu essas palavras da boca de Gentil, para não mais esquecer. Elas 
traziam, também, o anúncio de que ele seria demitido. Não imediatamente, mas 
no máximo em quatro meses. 

Marcos não se desesperou. Em 1971 o escritório havia contratado uma 
jovem decoradora de quem ele se tornara bastante próximo. Mulher criativa e 
empreendedora, Lara propunha soluções inusitadas para os ambientes, que 
Marcos executava como se fora ela mesma. Por vezes ele propunha alternativas, 
e não raro ela acatava suas sugestões para uma posição de parede, um detalhe de 
banheiro, um piso. Ao saber da demissão, Lara se prontificou a fazer propaganda 
de seus serviços junto a seus amigos e antigos clientes, anteriores à contratação 
dela por Gentil. Este também garantiu que o indicaria para serviços que não 
interessassem ao escritório. Ademais, Marcos conhecia muitas famílias do tempo 
em que se dedicara exclusivamente a reformas, e era querido em vários 
condomínios da cidade. Tinha certeza de que encontraria trabalho. E não se 
importava de voltar a “pegar no pesado”, coisa que já não fazia há tempos. 

Com o dinheiro da rescisão contratual, Marcos quitou alguns meses da 
dívida com o BNH, comprou um fusca ano 1969 e um terreno em Vargem 
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Grande, subúrbio na zona oeste do Rio de Janeiro (que colocou em nome dos 
filhos). O restante daria para mantê-lo pelos próximos três ou quatro meses, se a 
família economizasse. O quinto filho nascera em 1971 e a despesa era alta. Hoje 
Marcos acha que foi imprevidente, se tivesse pensado melhor teria guardado o 
dinheiro para o caso de ficar muito tempo sem trabalho. Mas o Brasil crescia 
assustadoramente, o Rio de Janeiro também, havia muito dinheiro circulando “na 
época do milagre”, quem quisesse trabalhar, trabalhava. E de fato, antes do fim 
do primeiro mês de desemprego Marcos já estava trabalhando novamente, por 
indicação de Lara, o que lhe permitiu colocar na poupança o que restara do 
dinheiro da rescisão. A obra era a construção de uma mansão numa praia de 
Búzios, cujo terreno fora comprado aos pescadores por um rico médico carioca. 
O balneário era a sensação das classes altas do Rio desde que Brigitte Bardot o 
escolhera para as férias de 1964, e havia construções por toda parte. Lara 
convenceu o médico de que Marcos era a melhor pessoa para o serviço, já que a 
decoração seria dela e o projeto, de um dos arquitetos de Gentil, que, por seu 
lado, não tinha interesse na obra no momento, por estar envolvido no projeto de 
dois edifícios. Marcos tinha agilidade, podia se mudar para Búzios por um 
período e, importante para o médico que o contrataria, tinha preço imbatível. Na 
verdade, nesse primeiro projeto, e por sugestão de Lara tendo em vista as 
perspectivas para a região, ele propôs um preço que lhe permitiria remunerar-se 
tal como quando empregado, pagando à turma que contrataria um salário inferior 
ao que o mercado formal da construção pagava. Marcos, então com 30 anos, e 
depois de 15 trabalhando com carteira assinada, voltava à informalidade, embora 
em situação privilegiada, prestando serviços para a classe alta do Rio de Janeiro. 

A construção durou oito meses, período no qual ele e dois dos sete outros 
pedreiros (trabalhadores de sua confiança conhecidos ainda no tempo de Gentil) 
moraram na própria casa que construíam. Ele foi ao Rio de Janeiro duas vezes 
por mês visitar a família. Nas férias escolares de janeiro de 1973, levou Ana e os 
filhos para conhecer o balneário, e novamente em julho. Terminada a obra, 
recebeu novo convite para outra casa na cidade, lá permanecendo por mais sete 
meses. Recusou o terceiro convite, porque já não suportava viver longe dos filhos 
e da esposa. De todo modo, o dinheiro que conseguiu juntar no período lhe 
permitiu trocar o fusca por um Ford Corcel, e ao regressar ao Rio pensou em abrir 
seu próprio negócio, uma vez mais por sugestão de Lara. Se queria prestar 
serviços a empresas, a melhor maneira era estabelecer-se formalmente, isto é, 
abrir uma empresa. Mas Marcos desistiu diante da burocracia. Hoje ele sabe que 
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poderia ter ido muito mais longe se tivesse aberto uma empresa legal naquele 
momento de boom imobiliário. Confinado à informalidade, ainda que vivendo 
bem, acha que trabalhou mais do que o necessário para manter um padrão de vida 
que ele considerava de “classe média média”. 

A crise dos anos 1980 afetou-o menos do que a Lemô. Em 1982 o filho 
mais velho já estava casado e trabalhando, ele tinha casa própria no Horto, 
recebia aluguéis do apartamento da Lagoa e da pequena casa que construíra em 
Vargem Grande, e tinha um bom pecúlio na poupança. Seu amigo Gentil morrera 
em acidente de automóvel em 1976, a decoradora Lara se mudara para São Paulo 
em 1981, mas ele já estava estabelecido. Pelo menos 12 condomínios da cidade 
solicitavam seus serviços regularmente para pequenos ou grandes reparos 
elétricos, hidráulicos e para manutenção geral. E ele atribui à sorte o fato de que 
vários desses edifícios “ficaram velhos ao mesmo tempo”. Ele se recorda de ter 
passado os anos de 1986, 1987 e 1988 refazendo encanamentos de banheiros e 
cozinhas de vários apartamentos nesses prédios. Muitas vezes os proprietários 
aproveitaram a ocasião para fazer reformas maiores, e um deles o convidou para 
construir sua casa em um condomínio novo num bairro de Petrópolis, na região 
serrana do estado do Rio de Janeiro. Como, porém, a obra seria paga pela empresa 
do contratante, Marcos não pode executá-la, por não poder emitir nota fiscal de 
serviço. Mas continuou reformando apartamentos e construindo casas de praia no 
Rio e redondezas (Niterói, Búzios, Cabo Frio, Angra dos Reis), e também casas 
de campo em Petrópolis e Teresópolis, sempre como trabalhador por conta 
própria, sempre como responsável pelas obras que contratava de maneira 
informal.  

Ao longo da década de 1990, na verdade depois da crise econômica de 
1990-91, na qual ele, “como toda a gente”, comeu “o pão que o diabo amassou”, 
e principalmente depois do Plano Real, avolumou-se, na percepção de Marcos, o 
número de clientes que pedia nota fiscal pelo serviço de manutenção de 
apartamentos, construção de casas e, muito particularmente, reparos em 
condomínios. Ele encontraria saídas para esse limite comprando notas de 
pequenas empresas de construção ou transferindo a empresas estabelecidas uma 
porcentagem do que receberia pelas obras mais caras. Mas apenas em fins 
daquela década ele finalmente abriria sua própria empresa. Marcos tinha, então, 
56 anos. E se “arrependeria amargamente”. Não tanto pela burocracia, para o 
deslindamento da qual ele contrataria um contador por um salário mínimo por 
mês. O problema eram “os direitos”. Mesmo trabalhando por quase vinte anos na 
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informalidade, Marcos costumava pagar a seus empregados mais do que o piso 
que pedreiros, eletricistas e ajudantes recebiam na formalidade, porque achava 
muito baixos os salários e porque se guiava, na vida, por um critério de justiça 
muito particular: “se você precisa do serviço de uma pessoa, então é porque essa 
pessoa é necessária a você. Pague a ela de acordo com a necessidade dela para 
você”. Contudo, ao formalizar sua atividade e assinar a carteira de seis de seus 
colaboradores de maior confiança, descobriu-se “em outro país”.  

Ainda em 1998, ano da abertura da empresa, recebeu em sua “sede”, na 
verdade a casa de Marcos e família no Horto, a visita de um fiscal do sindicato 
dos trabalhadores da construção civil do Rio de Janeiro. O sindicalista viera “de 
surpresa” inspecionar as condições de registro profissional dos operários da 
“empresa” de Marcos, e desculpou-se ao perceber “o equívoco”, isto é, ao ver 
que a “empresa” era, na verdade, nada além de um expediente jurídico que 
habilitava Marcos a prestar serviços de forma legal a outras empresas, e não um 
estabelecimento propriamente dito. Mas, em meio às desculpas, disse que 
recebera denúncia de um dos empregados de Marcos de que ele explorava seus 
trabalhadores, obrigando-os a trabalhar de 10 a 12 horas por dia sem pagar horas 
extras. Outro empregado pedia suporte jurídico do sindicato para ação na justiça 
para cobrar sete anos de direitos trabalhistas não honrados por Marcos, e o 
sindicalista tinha certeza de que os outros funcionários fariam o mesmo. O 
emissário do sindicato mostrou contas aproximadas, Marcos percebeu que 
perderia o equivalente à casa de Vargem Grande nas ações trabalhistas, talvez 
mais. Mas tudo “poderia ser contornado” se ele estivesse disposto a conversar 
com o sindicato, talvez contribuir com a obra de expansão da nova sede da 
entidade. “O senhor também é trabalhador”, teria dito o sindicalista, “não faz 
sentido ir aos tribunais contra outro trabalhador”. 

Marcos viu-se adolescente, sentado numa mureta no cais do porto de 
Fortaleza, sendo abordado por um dirigente comunista do sindicato que pedia sua 
solidariedade numa causa justa. Não lhe parecia o caso no momento, aquele 
militante sindical não era exatamente um comunista, nem sua causa justa. 
Chamou por Ana, que nos últimos anos se mostrara excelente bordadeira e 
prestava serviços como voluntária a entidades de apoio a crianças carentes, e 
pediu a ela que mostrasse o caminho da rua ao visitante. “Nosso sindicalista está 
querendo me extorquir”, ele disse a ela. “Sorte dele que meu pai não está vivo, 
ou seus intestinos estariam agora pelo chão”. A imagem era forte, mas ele a 
utilizava vez por outra de brincadeira com os amigos ou companheiros de 
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trabalho, por exemplo quando uma pintura de parede não ficava a contento. Mas 
assustou deveras o sindicalista, que saiu de sua casa prometendo que tiraria tudo 
dele na justiça, suas casas, sua empresa e sua poupança. 

Três dos empregados de confiança de Marcos de fato entraram com ações 
na Justiça do Trabalho demandando horas extras e todos os direitos trabalhistas 
pretensamente não cumpridos pelos sete anos anteriores. Embora tivesse pagado 
décimo terceiro salário a todos desde o início, e todos tivessem tirado férias como 
mandava a lei, não havia registro de nada, ele não pôde sequer provar que pagava 
mais do que o piso das categorias de trabalho dos três demandantes. O sindicalista 
estava certo, Marcos precisou vender a casa de Vargem Grande e usar parte da 
poupança para pagar as custas dos processos e os direitos demandados, mesmo 
que parte deles tenha sido negada pelo Juiz e que os empregados tenham aberto 
mão de parte dos direitos pedidos, a bem do acordo judicial.  

Marcos afirma não ter mágoas ou ressentimentos. Prefere elogiar os três 
funcionários que, naquele momento, permaneceram fiéis a ele apesar do assédio 
dos sindicalistas e tendo em vista a sedução de uma possível bolada de dinheiro 
conseguida na justiça. E tomou suas precauções. Orientado pela primeira vez por 
um advogado trabalhista, ao final de cada ano de contrato com os três colhia 
assinaturas de cada um num documento em que cada qual reconhecia ter recebido 
todos os direitos trabalhistas devidos no ano anterior. Ainda assim, quatro anos 
depois um dos operários pediria demissão e entraria na justiça contra Marcos, 
uma vez mais pedindo horas extras e adicionais vários. Como, nesse período, 
haviam realizado várias obras fora do Rio de Janeiro, o operário alegou que 
Marcos não lhe pagava auxílio transporte, moradia e alimentação. Apesar de 
todas as precauções e da alegada má fé de seu funcionário, Marcos viu-se 
obrigado a um acordo desvantajoso para si, e uma vez mais precisou mexer em 
sua poupança.  

Marcos completara 60 anos, e achou que era hora de se aposentar. Fechou 
a empresa, mudou-se para o apartamento da Lagoa, que era bem pequeno em 
comparação com sua casa, mas os filhos já não estavam com eles, não havia 
problema. E passou a viver da renda do dinheiro aplicado em poupança, fundos 
de investimento e ações. Ele se orgulha de ter colocado dois dos cinco filhos em 
escola particular, e de ter formado todos os cinco, as meninas em pedagogia e 
psicologia, um dos meninos em engenharia pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, e os outros dois em direito, um deles com diploma da Universidade 
Federal Fluminense. Lamenta não ter podido ajudar o irmão mais novo, que 
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depois de se casar desapareceu em Fortaleza. Nunca teve notícias dos irmãos que 
se tinham mudado para São Paulo, de modo que sua família eram a esposa, os 
cinco filhos e os doze netos. Uma família pequena, mas sua.  

Marcos atribui seu sucesso à sorte. Havia sempre alguém em seu caminho, 
abrindo portas, oferecendo oportunidades, que ele soube aproveitar. E reconhece 
o que fizeram por ele. Ajudou o pai de Ana quando de sua doença, levando-o 
para o Rio de Janeiro e pagando o melhor tratamento então disponível para o 
câncer. Ajudou um dos irmãos da esposa a se formar, enviando mesadas durante 
os três últimos anos da faculdade, e mesmo o cunhado que lhe queria mal ele 
pôde ajudar enviando dinheiro para pagar o advogado, na acusação de assassinato 
de que ele precisou se defender. Manteve-se amigo de Gentil, Lauro e Lara, 
atendeu suas demandas e retribuiu os favores recebidos. Reformou o apartamento 
de um dos filhos de Gentil cobrando apenas o trabalho dos operários, mesmo 
depois da morte do amigo. Supervisionou as obras do apartamento de Lauro em 
Búzios e o de seu filho em Ipanema, e perdeu a conta de quantas vezes trabalhou 
de graça para Lara, de quem recebeu, nos primeiros anos, o maior número de 
encomendas. Mas toda essa gente não teria sido de ajuda se ele não tivesse 
trabalhado muito, “quebrado a coluna”, como gosta de dizer. Marcos, ademais, 
sabe que é um homem inteligente, “e isso também é questão de sorte, não é? A 
pessoa nasce ou não com inteligência. Tem quem diga que é Deus quem dá, mas 
não sou dessa opinião. Deus não seria injusto a ponto de dar a uns e não a outros, 
sem nenhuma razão aparente. Só por diversão? Deus brinca com a gente, eu sei, 
mas não a ponto de privar um homem de inteligência. Depois vêm os homens, a 
pobreza, a miséria. Tive sorte de nascer numa fazenda sob a proteção de um 
coronel facinoroso, mas leal a quem era leal a ele. Não passei fome na infância, 
e hoje está provado que quem não come na infância não fica inteligente. Então 
tive sorte nisso, e em muitas outras coisas nessa vida”. 

Uma sociedade aberta? 

Esses dois casos exemplares denotam dinâmica, ou fluidez social. E não 
são, de modo algum, excepcionais. Dados em Costa Ribeiro (2007: pp. 168 e ss.) 
mostram que, em 1973, perto de 14% da mobilidade social total das pessoas de 
25 a 64 anos de idade em relação a seus pais no Brasil havia sido ascendente “de 
curta distância”. Filha de operário da construção civil, um “trabalhador não 
qualificado da indústria tradicional” na classificação de Costa Ribeiro, Lemô era 
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uma pequena empregadora informal em 1973, ou uma “pequena proprietária 
empregadora”. Isso a colocava a menos de 1 desvio padrão da posição de seu pai, 
segundo os critérios da mesma classificação, o que qualifica sua trajetória, nesse 
momento, como de mobilidade ascendente de curta distância. Já Marcos, filho de 
trabalhador rural, base da pirâmide social segundo a classificação proposta, era 
supervisor do trabalho na empresa de Gentil, o que exige que se o classifique na 
categoria “técnicos e supervisores do trabalho manual”. Isto o colocava a mais 
de 2 desvios padrão de distância da posição de seu pai, o que qualifica sua 
mobilidade ascendente como “de longa distância”, destino de quase 16% dos 
brasileiros de 25 a 64 anos em 1973, que estavam na PEA. Em 1996 a situação 
era tecnicamente a mesma (mobilidade de longa distância) para Marcos, embora 
ele houvesse galgado mais posições na escala social ao tornar-se ele mesmo 
empregador. Esse era o destino de 16,4% dos brasileiros de 25 a 64 anos naquele 
ano. Lemô, que permaneceu na informalidade, embora estivesse evidentemente 
em melhor situação em termos financeiros e sustentasse seus pais, permanecia na 
mesma classe social, e à mesma distância social de seu pai segundo esse 
parâmetro, sendo este o destino de quase 19% da população naquela faixa etária, 
naquele ano. Juntos, pois, seus destinos tinham sido equivalentes aos de 35% dos 
brasileiros em 1996. 

Esse quadro coloca em perspectiva os casos narrados, e traz substância à 
ideia de que, se não representam o Brasil como um todo16, são exemplares de 
trajetórias efetivamente vividas por milhões de pessoas nesse nível agregado. 
Mas cessa aí a utilidade da generalização. A análise agregada não permite 
mensurar, por exemplo, o impacto das ações de Lemô na vida de praticamente 
toda a sua família. Ao ascender socialmente à custa de trabalho árduo e diligente, 
trouxe consigo os pais, o marido, os sete filhos, a maioria dos irmãos mais novos 
e alguns sobrinhos. A partir de determinado momento sua militância religiosa a 
fez transferir seu sucesso a algumas comunidades carentes de sua cidade. Sua 
trajetória, nesse sentido, teve extraordinário efeito multiplicador, e sua riqueza 
foi distribuída no mesmo momento em que era produzida, razão pela qual não foi 
acumulada, o que ela hoje lamenta, por já não ter forças para trabalhar no mesmo 
ritmo de antes. Do mesmo modo, se, tecnicamente, a posição de Marcos em 1996 

                                                 
16  Por exemplo, segundo o mesmo Costa Ribeiro (2007), perto de metade da mobilidade 

social foi ascendente de média distância, ou entre 1 e 2 desvios padrão da posição do pai. 
Em 1973, 15% das trajetórias foram descendentes, cifra que cresceria lentamente ao longo 
dos anos, chegando a 19% em 1996. 
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era a mesma de 1973, por outro lado ele estava, de fato, em situação muito 
melhor, e transferira a todos os filhos sua nova posição, ao passo que Lemô o fez 
apenas para os quatro filhos que procuraram a educação superior. 

Alguns traços comuns na trajetória de ambos merecem ser salientados. É 
evidente que o abandono, por ambos, da cidade ou região de origem foi decisivo, 
assim como o foi a escolha do destino “final”, o lugar onde constituiriam suas 
próprias famílias e sua vida independente. Tanto o interior do Ceará quanto o 
interior “profundo” de Minas Gerais ofereciam diminutas oportunidades de 
obtenção de condições de vida compatíveis com as expectativas de Lemô e 
Marcos. Expectativas diversas, por suposto. As da primeira tinham fundo 
religioso, uma dívida sagrada contraída com Deus em duas oportunidades: na 
quermesse, onde ela prometeu trocar a vocação religiosa pela vida do pai; e 
quando da visita da filha do prefeito a sua casa, na qual a dimensão dessa 
promessa se lhe tornou evidente, e ela jurou tirar o pai da miséria em que ele e 
sua família se encontravam. Melhorar a própria vida, pois, foi enquadrado por 
Lemô num feixe de significados que excluía a cobiça e a ambição e exigia a 
abnegação e a dádiva incondicional, de mão única, sem expectativa de retribuição 
(transferida ao reino dos céus). Por seu lado, as expectativas de Marcos nunca 
tiveram a mesma clareza, nem o significado mágico ou transcendente que 
adquiriram em Lemô. Ele descobriu, sentado num muro de cais em Fortaleza, 
que não queria mais ser explorado. Mas essa descoberta não descortinou 
alternativas, projetos de vida, ambições. Apenas o conduziu à greve e ao 
desemprego, e a alguma clareza sobre o que ele não estava mais disposto a fazer. 
Perguntado, porém, por que partiu de Fortaleza, deixando para trás sua mãe 
enferma, Marcos não hesitou: precisava arrumar um bom emprego, “um emprego 
com carteira assinada” para melhorar de vida e ajudar a mãe e as irmãs. Dar à 
primeira não apenas condições dignas de vida, mas, principalmente, atendimento 
médico17. 

Embora Marcos tenha passado por uma espécie de conversão, que o fez 
abandonar o que imagina fosse a propensão de muitos dos seus conterrâneos e 
familiares a procurar um protetor onde quer que estivessem, o que os condenava 
à subordinação e limitava suas possibilidades de melhoria de vida, ele “deu sorte” 
de encontrar espontaneamente protetores em momentos cruciais de sua trajetória. 

                                                 
17  Sobre o desejo de “melhorar de vida” no imaginário popular dos migrantes, ver Durham 

(1973). 
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Gente que, em lugar de explorá-lo, se prontificou a ajudá-lo. Ele vê seu Firmino, 
Gentil e Lara como espécies de atalhos, anjos bons que, por afeição e de maneira 
desprendida, alçaram-no a posições melhores a cada encontro, e isso a velocidade 
muito maior do que talvez fosse o caso se ele não os tivesse encontrado. Ele não 
procurou por eles, não os esperava encontrar. Mas eles estavam no seu caminho. 
“Essas coisas — ele diz — só acontecem com quem procura, quem se move. 
Quem fica parado não vai a lugar nenhum”. Do mesmo modo, Lemô se pôs em 
movimento em busca de melhoria de vida, o que, para ela tanto quanto para 
Marcos, significava buscar outros lugares onde construir a vida, na esperança, no 
caso dela, de que “Deus iluminasse” seu caminho. Mas o que é importante nos 
dois casos é que ambos tiveram que abandonar os seus, ainda que com o intuito 
de se reunir a eles quando as coisas melhorassem. Poderia ter sido o caso de as 
coisas não melhorarem, e talvez eles tivessem cumprido o destino de muitos 
outros migrantes (dentre os quais alguns tios e primos de Lemô) que, tendo 
deixado sua cidade natal, em geral para outras cidades mineiras, retornaram 
depois de fracassos de diversa ordem. 

A trajetória exemplar de Marcos e Lemô traz elementos à ideia de que 
“capital social” é uma categoria ainda vaga, pois parece algo que está inscrito na 
sociedade, da qual dificilmente pode ser distinguido, não sendo atributo ou 
propriedade das pessoas, como o é o capital cultural. Os casos mostram diferentes 
mecanismos pelos quais esse “capital”, que se apresenta como uma estrutura de 
recursos, limites e possibilidades de promoção pessoal resultante da própria 
constituição da sociedade, é (ou não) ativado pelas pessoas em seu curso de 
vida18. 

O fato de Marcos ter família pequena, ou ao menos nunca ter tido muito 
contato com a família do pai; e o fato de seus irmãos mais velhos se terem 
desempenhado satisfatoriamente em São Paulo (ele visitou um deles antes de sua 
morte, e o mais velho, dono de uma banca de jornais, tem planos de mudar-se 
para o Rio de Janeiro depois da aposentadoria) tornam seu caso típico de uma 
forma específica de migração. Ele ajudou a mãe até sua morte, mas não conseguiu 
trazê-la para morar consigo, como pretendia. Isso deu a ele liberdade de 
movimentos algo incomum para migrantes em sua situação, que vieram aos 
milhões para São Paulo e Rio de Janeiro ao longo das décadas, fazendo-o em 

                                                 
18  Visões divergentes do conceito de capital social estão em Lin (2008, além de vasta 

bibliografia), Coleman (1990: pp. 300 e ss.), Putnam (2000) e Bourdieu (1979). 
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etapas: o sucesso de um parente ensejava a vinda de outros e de outros mais, 
reproduzindo-se no local de destino, não raro, as mesmas redes de parentesco e 
amizade da origem, com isso, e em muitos casos, limitando (se bem que não 
impedindo) as chances de melhoria de vida de todos, tanto pelo aumento da 
competição por postos de trabalho acessíveis aos membros da mesma família, em 
geral com o mesmo background educacional e de qualificação profissional, 
quanto pelo aumento do número de dependentes dos familiares mais bem 
sucedidos19. Nesse sentido, a mobilidade ascendente de Marcos dependeu de seu 
desligamento da família, ou o abandono das condições de pobreza coletiva de 
grupos familiares muito extensos20, ao passo que a de Lemô foi típica das 
migrações que, uma vez consumadas, tornam-se polo de atração para outros 
membros da família, que se beneficiam do sucesso do primeiro migrante.  

Ao abandono da região de nascimento (e, no caso de Marcos, da família) 
em busca de melhores oportunidades de vida se somou, nos dois casos, a 
capacidade, demonstrada por ambos, de poupar parte de seus rendimentos desde 
muito cedo, algo não trivial em se tratando de famílias pobres. Pesquisas sobre o 
tema têm demonstrado que a maior ou menor habilidade dessas famílias lidarem 
com suas parcas finanças está na raiz das possibilidades de sucesso ou fracasso 
de suas tentativas de melhoria de vida21. Quanto mais pobres e extensos os grupos 
familiares, maior sua vulnerabilidade a eventos nada singulares como a morte de 
um membro, o alcoolismo, as animosidades pessoais, as doenças e, muito 
particularmente no caso das mulheres, o nascimento de um filho22. Num país 
extenso como o Brasil e que, ainda nos anos 1970, possuía precárias condições 
de comunicação e transporte, a migração, se podia criar novas fontes de 

                                                 
19  Os estudos sobre migração de nordestinos são abundantes no Brasil. Dois trabalhos em 

especial merecem destaque, por ajudar a por em perspectiva os casos em tela aqui: Perlman 
(1977) e Fontes (2008). Eduardo C. L. Marques vem mostrando que a migração é 
explicada por laços fortes das redes sociais, já que os migrantes, em geral, tendem a se 
dirigir para onde já há familiares estabelecidos, que migraram antes. Ver Marques (2012). 

20  Caso extraordinário a esse propósito é o da mobilidade ascendente de “Vânia”, estudado 
por Lúcia Muller (2008). Ela também precisou abandonar a família e construir trajetória 
pessoal calcada em criativa relação com suas finanças, incluindo múltiplas formas de 
poupança. Ver também o excepcional estudo de Pontes (2015). 

21  Ver, dentre outros, Abramovay (2004); Mattoso (2005); Muller e Vicente (2007). 
22  Marcos tem perfeita consciência disso: “Ana não gostou quando lhe disse que 

esperaríamos para encomendar nosso filho. Mas depois que ele nasceu, a dificuldade que 
foi e coisa e tal, ela percebeu que se ele tivesse nascido em Brasília nós talvez nunca 
tivéssemos saído de lá”. 
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vulnerabilidade em momentos específicos (como a dificuldade de encontrar 
moradia ou emprego no local de destino), por outro lado impunha barreiras físicas 
entre o migrante e os seus familiares que redundavam, amiúde, em arrefecimento 
ou mesmo quebra de laços afetivos e obrigações morais entre o migrante e a 
família deixada para trás, de tal modo que um evento como a doença de um 
membro na família de origem afetava, potencialmente, menos o migrante do que 
os que tinham permanecido. A distância terminava por legitimar a evasão das 
obrigações familiares, dada a dificuldade ou a impossibilidade de atender a 
emergências desse tipo. Com isso, os recursos excedentes que por ventura o 
migrante conseguisse acumular podiam ser poupados sem culpa, isto é, sem que 
isso aparecesse como avareza, soberba, ambição, desdém pela família, 
substantivos que, em ambientes de extrema vulnerabilidade e pobreza, operam 
como verdadeiros estigmas; em ambientes religiosos, como pecado. 

Tanto Marcos quanto Lemô se “beneficiaram” da precariedade das 
condições materiais do Brasil para construir suas trajetórias ascendentes. Para 
ambos o acesso aos familiares era complexo e espaçado. Mas cada um lidou com 
o problema de maneira diversa, o que explicita diferentes histórias familiares, 
tradições coletivas e padrões de sociabilidade. Marcos (e muitos outros como ele, 
incluindo seus irmãos sediados em São Paulo), para enviar dinheiro a sua família 
de origem, lançou mão de arranjos baseados estritamente na confiança 
interpessoal entre desconhecidos (ele e os motoristas de paus-de-arara usados 
como portadores do dinheiro), cuja sustentabilidade, porém, estava dada de 
antemão, embora não fosse inteiramente evidente para sua então noiva Ana, por 
exemplo, que sempre temeu pelo desfecho da empresa. Ora, ao enviar o primeiro 
salário à mãe por intermédio de um motorista desconhecido, Marcos tinha 
certeza de que ela o receberia. Primeiro, porque “um cabra não rouba um pobre 
que envia dinheiro à mãe doente”. A sacralidade dos laços familiares, típica das 
famílias rústicas brasileiras23, tornava evidentes ao motorista, no ver de Marcos, 
a obrigação moral deste, da qual o próprio motorista passava a ser parte ao aceitar 
o encargo. Uma obrigação moral absoluta, de mão única, portanto fora da lógica 
do do ut des das relações de reciprocidade. Assim como Marcos não esperava 
nada de sua mãe, o motorista nada deveria esperar dela ao chegar, e nem se 
encontrava atado a Marcos por dívida material ou moral de qualquer tipo. 
Cumpria obrigação sagrada, sob as bênçãos do Padre Cícero. Essa, aliás, era a 

                                                 
23  Ver Queirós (1965: pp. 290 e ss); Monteiro (1974: pp. 57 e ss); Souza (1979[1964]). 
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segunda razão para Marcos não duvidar de que o dinheiro chegaria a sua mãe. 
Ele não era religioso, mas conhecia bem seus conterrâneos, e enviava o dinheiro 
“pelo amor do nosso Padim Ciço”. À sacralidade dos laços familiares ele 
acrescentava o temor da danação, aspecto irrecusável da eficácia simbólica desse 
santo popular que, mais do que abençoar seu próprio gesto, era alçado à condição 
de guardião de toda a empreitada. Marcos estava certo em sua interpretação, já 
que dona Maria só deixou de receber o dinheiro uma vez em pouco mais de três 
anos24. 

Lemô também chegou a enviar recursos a sua família por portadores, mas 
nunca desconhecidos. Embora religiosa, sabia que o dinheiro “é uma tentação, 
não é?”, como repetiria algumas vezes em seus depoimentos. Num deles, com 
extraordinária inversão de causalidade, completaria: “eu não me sentiria bem se 
fosse roubada [pelo portador], se sentisse que tinha levado alguém ou tentado 
alguém a praticar o roubo, mesmo que contra mim mesma. Porque se fosse 
roubada a culpa seria minha mesma, porque o dinheiro é uma tentação, uma 
doença. Como é que o ladrão ia ter culpa da doença que eu mesma coloquei na 
mão dele para ele ficar tentado?”. Diante disso, quando não havia portador 
conhecido (um familiar do interior que a vinha visitar, um compadre que fosse 
na direção contrária), ela preferia levar ela mesma o que conseguia poupar, nas 
muitas vezes por ano em que enfrentava o dia inteiro de viagem (se chovia nas 
serras que mediavam o caminho, podiam ser dois) até sua cidade natal. 

Outra diferença marcante entre ambos é que Lemô não poupou em 
dinheiro. Ela materializou sua poupança em vários bens, incluindo o bem-estar 
de seus pais, a educação dos irmãos, dos filhos e de alguns sobrinhos. Mas não 
apenas isso. Comprou terrenos, construiu casas, reformou-as, ampliou-as, 
demoliu-as, serviu de banco a seu marido, financiando seus negócios, aumentou 
a cada ano a proporção destinada a ações de caridade… E nunca chegou a guardar 
muito dinheiro. Ela sempre encontrava um destino para o que excedia seu gasto 
cotidiano e suas muitas outras formas de materializar caritativamente esse 
excesso. Posta diante desse fato incontestável por uma pergunta minha, sua 
reação foi de surpresa. Após alguma reflexão (na verdade, na terceira entrevista, 
a pergunta tendo sido formulada na anterior), ela simplesmente repetiria que “o 

                                                 
24  Uma vez no Rio, Marcos usaria como portadores motoristas de ônibus de carreira, e aqui 

sua certeza da entrega se ancorava em racionalidade instrumental: o motorista, por ser de 
carreira, retornaria ao Rio com certeza, estando sempre ao alcance de Marcos, que podia 
denunciá-lo por roubo. 
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dinheiro é uma tentação do demônio. Você pode ficar escravo dele se viver para 
juntá-lo. E depois, ele não vai com você para o céu… Nem para o inferno... Se 
bem que pode te levar para lá…”25. 

Essa resposta, ao trazer ao centro de suas razões a noção de pecado, 
desvenda ao menos parte de sua compulsão por desfazer-se do dinheiro em 
espécie, por materializá-lo em coisas e obras que a ela pareceram úteis, porque 
destinadas às pessoas às quais ela se achava (e se acha) na obrigação moral, 
sagrada, de proteger, ajudar e promover. Por um lado, Lemô nunca abandonou 
sua vocação religiosa. Ela sempre se soube nesta terra para “elevar o nome de 
Deus”. Tendo abdicado do noviciado por amor ao pai, e tendo por meta protegê-
lo, para o que precisava melhorar de vida, viu-se na obrigação, também 
irrecusável, conquanto indesejada, de acumular recursos, isto é, ganhar mais do 
que precisava para o sustento de sua própria família. Esse fato simples pode ser 
nomeado ambição, e se levado muito longe, cobiça. Atitudes, desde logo, 
condenadas por sua moral religiosa. Por outro lado, ela se sente culpada por sua 
trajetória bem sucedida. Ela sabe que não a construiu às expensas da família, isto 
é, explorando-a. Mas tem plena consciência de que deixou sua cidade natal para 
acompanhar o marido, que já não tinha perspectivas de emprego ali. Tivesse 
podido escolher, teria preferido permanecer ao lado dos pais e dos irmãos. Mas 
ela sabe, também, que isso talvez a tivesse condenado à vida que levaram seus 
irmãos mais velhos, suas primas e primos e tantos outros parentes, próximos ou 
distantes, que não deixaram sua cidade, e que ela não pôde ajudar. Uma vida por 
muito tempo próxima à miséria, vulnerável, precária26. Contudo, uma vida como 
a de todos os seus. Saber-se proprietária de dinheiro em espécie lhe parecia estar 
privando o restante de sua família da ajuda que ela sempre se viu na obrigação 
de prestar. Logo, é como se ela estivesse vivendo a expensas de todos eles. 

A culpa, assim como as obrigações morais decorrentes da promessa de 
Lemô, e aquelas relacionadas a sua condição de esposa, conviveram de modo 
tenso com sua mobilidade ascendente, mas não a impediram. Talvez a tenham 

                                                 
25  Sobre o dinheiro como coisa do demônio no imaginário popular do Brasil colonial, ver 

Souza (1987). Taussig (1977 e 1983) mostra que essa associação é comum a outros povos 
rústicos. Martins (2000: p. 165) lembra que Marx (nos Grundrisse) e Engels (em O 
cristianismo primitivo) também analisaram a associação, na tradição cristã ocidental, entre 
a Besta do Apocalipse e o dinheiro.  

26  “Sofri muito a vida inteira—Lemô disse na segunda entrevista—por não poder ajudar a 
família toda. Ajudei muita gente, eu sei, e ter saído de [sua cidade natal] foi importante 
nisso. Mas, meu Deus, quanta gente deixei para trás! Quanta gente!”. 
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limitado, já que, por exemplo, ela jamais se imiscuiu nos negócios do marido, 
mais de uma vez fonte de crises financeiras familiares, uma delas tendo-a levado 
à falência27. E a maneira como despendeu e perdeu recursos em obras e reformas 
e propriedades tem algo de irracional, já que muitas vezes as reformas (como a 
ampliação de uma das casas, depois demolida e reconstruída no ano seguinte), ao 
que parece, tiveram como principal objetivo não deixar dinheiro vivo imobilizado 
no banco. Essa atitude foi diametralmente oposta à de Marcos, que, vivendo de 
salário boa parte de sua vida, encontrou diversas maneiras de poupar dinheiro em 
espécie, tendo, neste momento de sua história, acumulado pecúlio suficiente para 
sustentar sua própria aposentadoria com o rendimento de aplicações financeiras. 

Um último ponto merece destaque. O Estado esteve presente de modo bem 
diverso nos destinos familiares e profissionais de Marcos e Lemô. Esta construiu 
sua trajetória como projeto privado guiado por Deus. Seu sucesso profissional 
ocorreu, em boa parte de suas múltiplas dimensões, de modo extrínseco ao 
mundo público estruturado pela regulação estatal. Jamais constituiu empresa 
formal, quase nunca pagou impostos sobre sua renda ou de seus 
empreendimentos, jamais registrou suas funcionárias, com exceção, nos últimos 
anos, de sua empregada doméstica28. Ademais, como não pagava impostos e não 
tinha registro profissional, nunca dependeu dos serviços públicos de saúde, 
estruturados, até a Constituição de 1988, pelo acesso formal ao mercado de 
trabalho ou empresarial. Tampouco contribuiu para o sistema público de 
previdência (na verdade, nem para um sistema privado, o que a obriga a continuar 
trabalhando no mesmo ritmo de antes, aos 70 anos de idade). Seus filhos 
estudaram em escola pública não tanto por ela não poder pagar, mas porque, até 
pelo menos o final da década de 1970, o ensino público fundamental era de 
melhor qualidade e mais fácil de entrar do que as poucas escolas privadas de sua 
cidade de destino. O mundo da informalidade foi, para Lemô, um mundo 
privatizado. Boa parte das redes de proteção e promoção que lhe asseguraram 
ascensão social teve caráter estritamente privado, e quase sempre mediado por 
sua militância católica (nos últimos anos, evangélica). 

                                                 
27  “Deus sabe o que faz—ela diria—, mandou a falência de [seu marido] num momento de 

fartura para mim. Pude cumprir minha obrigação de esposa e ampará-lo sem prejudicar 
outras pessoas, nossos filhos, ninguém”. Ninguém exceto ela mesma, está claro. 

28  Ela o fez, é bom marcar, a contragosto, depois de ser “abandonada” por uma doméstica 
que lhe processou na Justiça do Trabalho. 
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Isso não quer dizer que ela desdenhasse ou negligenciasse o universo da 
política. Muito ao contrário. Alçada à condição de costureira da elite local, 
conheceu os chefes municipais por intermédio de suas esposas, participou de suas 
festas, privou de sua intimidade, aconselhou-os, rezou com eles. Chegou mesmo 
a ser “cortejada” para se candidatar à câmara de vereadores. Mais de uma vez se 
soube instrumentalizada por candidatos durante campanhas políticas, por 
exemplo deixando que este ou aquele, amigo mais chegado, a acompanhasse na 
distribuição de cestas básicas aos pobres, ainda que o proibindo de fazer 
campanha explícita, porque “isso desvirtuaria o trabalho feito em nome de Deus”. 
E pelo menos uma vez fez um pedido de emprego para seu marido a um deputado 
federal, pedido prontamente atendido, pelo que ela se sentiu em dívida até a morte 
do benfeitor, carreando-lhe não apenas seu próprio voto, mas também os de 
vários membros da família. Além disso, Lemô perdeu a conta de quantos vestidos 
costurou a preço de custo para a esposa desse deputado, e fez de graça o vestido 
de noiva de uma de suas filhas, que se casou em Brasília (o que, tendo em vista 
o sucesso do vestido, abriu-lhe outras portas). Mas o trânsito entre os poderosos 
locais teve caráter também privado, e num único caso assumiu a forma da troca 
de favores clientelistas típicos da política tradicional, passo que ela, porém, 
preferia não ter dado (“foi um ato de desespero, o [seu marido] estava ficando 
deprimido… Um homem não pode ficar desocupado muito tempo, a cabeça 
começa a pensar coisa errada”). Interessante notar que Lemô, tendo vivido uma 
vida orientada pela dádiva de mão única (à família, aos pobres, às comunidades 
religiosas às quais pertenceu, a alguns ricos da cidade), sente-se, paradoxalmente, 
em dívida com todos eles. Pedir um favor a um deputado foi, para ela, romper 
com sua orientação geral de vida. Era como se ela estivesse pedindo retribuição 
a algo, ao contrário, concedido incondicionalmente. Isso explica o excesso de sua 
própria retribuição ao deputado, expressa não apenas nos votos fielmente 
consignados em eleições sucessivas, mas também nos vestidos costurados para 
sua esposa. Ambos, votos e vestidos, foram encarados como uma e a mesma 
coisa: retribuição de um favor a um agente público que tinha acesso a posição 
que de outra maneira lhe estaria vedada. 

A política nacional tampouco lhe era indiferente. Por intermédio dos chefes 
locais ela se posicionava e votava, e sempre teve opiniões fortes sobre 
governadores e presidentes. Escolheu, quase sempre, e até a eleição presidencial 
de 2002, candidatos da situação. Isso quer dizer que votou na ARENA durante a 
ditadura militar, no PP de Tancredo Neves nos anos 1980, no PMDB (quando os 
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chefes locais trocaram de partido) e, por fim, em Fernando Henrique Cardoso, 
por causa do Plano Real, sempre por lealdade aos chefes locais, maridos de suas 
freguesas. Mas então sobrevieram as dificuldades, e ela mudou sua percepção da 
política. A falência da família, o abandono da igreja católica e a associação a 
outra rede de pessoas numa pequena igreja evangélica aproximou-a “dos mais 
necessitados” de maneira bem diversa de antes. Ela já não lhes fazia caridade, 
vista pela igreja católica como obrigação dos ricos diante do infortúnio dos mais 
pobres, sendo, portanto, chancela das desigualdades sociais. Agora Lemô 
compartilhava as dificuldades cotidianas dos mais pobres como uma igual, uma 
irmã numa comunidade de irmãos. Vivia seus problemas, aconselhava-os, rezava 
com eles, e isso de maneira total, isto é, espiritual e materialmente. Não perdeu, 
obviamente, sua inclinação para a liderança espiritual, mas a exercita em 
condições muito diversas. Tal como interpreta sua “conversão”, pensa que viveu, 
por muito tempo, “presa numa redoma de vidro, a igreja católica me isolou da 
realidade, da miséria em que vive nosso povo”. Agora, ela se sente parte do 
“nosso povo”. Com isso, votou em Lula em 2002 e também em 2006, porque “ele 
de fato fez pelos pobres”.  

A “conversão” de Lemô, porém, foi menos profunda do que parece. Certo, 
votar em Lula numa cidade conservadora como a sua foi importante afirmação 
de independência em relação aos laços de lealdade aos quais ela se imaginara 
presa até ali. Desgarrada, depois da falência, das redes sociais da elite política e 
econômica local, a quem ela não recorreu em busca de socorro29, viu-se livre 
também para exercer suas preferências, e elas estavam “com nosso povo”. Mas 
essa liberdade foi também um modo de exercício de lealdade a outro coletivo, 
outra rede de pessoas que votou, toda ela, em Lula nas duas ocasiões. A política 
ainda é, para ela, a “política dos seus”, agora identificados com os irmãos de sua 
nova igreja. 

O mundo da política, pois, esteve e está presente no horizonte de 
expectativas de Lemô como um dos muitos lugares de exercício de lealdade 
àqueles com quem ela se identifica. Se isso é assim, é possível afirmar que, até 
as crises de inícios dos anos 1990 e a falência da família em meados da mesma 
década, o Estado Social e sua teia de proteção fizeram parte apenas marginal de 

                                                 
29  “Deus tem seus desígnios, sei que ele estava me provando [quando da falência]… Não 

achei que era o caso de recorrer a ninguém. E veja no que deu! Estou mais próxima Dele 
do que nunca, porque estou próxima de verdade da gente Dele, sou parte da gente Dele”. 
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sua trajetória. O Estado que dela se aproximou o fez para sequestrar sua poupança 
(no Plano Collor) e, depois, para, em seu modo de ver, apropriar-se do fruto de 
seu trabalho, arduamente acumulado nas propriedades que precisou vender para 
pagar impostos e juros extorsivos de uma dívida que ela mesma não contraíra. 
“Tenho mágoa do governo”, ela diz, com algum amargor. “Ódio não, só mágoa. 
Tudo o mais eu aceito, Deus é pai e sabe o que faz. Mas tenho mágoa do governo 
tirar as coisas do povo, roubar o povo como foi o Collor, porque isso não é coisa 
de Deus, é coisa do demônio. Aquele Collor era o demônio!”. Um Estado, ou seu 
rosto mais visível (seus mandatários) percebido por ela, portanto, como hostil, 
ainda que necessário30. 

Marcos, por seu lado, encontraria o Estado por acidente em seu caminho. 
Até seguir para Brasília, esteve submetido às injunções de uma ordem 
estritamente privada, tanto em sua fazenda natal quanto em Fortaleza. É verdade 
que descobriu, ao participar de uma greve portuária, que havia direitos 
trabalhistas e que trabalhadores como ele estavam dispostos a arriscar seu 
emprego para vê-los assegurados. Direitos, porém, que o Estado não tinha meios 
de fazer valer frente a agentes privados com poder para rescindir contratos de 
trabalho regulados por eles, ou mesmo para manter gente como Marcos fora da 
regulação estatal por anos, em ocupações sem carteira convivendo lado a lado 
com empregos regulares. Havia direitos, mas Marcos não os associou ao Estado, 
e eles não estavam a seu alcance.  

O desemprego, ademais, revelou a ele um mundo novo, mais inseguro, 
perigoso e imprevisível do que sua fazenda de origem. Um mundo, ainda e como 
antes, inteiramente privado, para o qual ele vinha sendo socializado aos poucos 
ao complementar sua renda com pequenos furtos de alimentos, esmolando ou 
engraxando sapatos. Agora, porém, esses pequenos expedientes se haviam 
tornado sua única fonte de renda, obtida, pela primeira vez, sem o concurso de 
um protetor, padrinho ou superior numa hierarquia previsível de subordinação 
que era, ao mesmo tempo, a própria ordem social. O mundo urbano se lhe revelou 
fragmentado, fugidio, desordenado, e Marcos percebeu, também pela primeira 
vez, que deveria buscar “o próprio rumo”, e por seus próprios meios. De maneira 
algo fortuita, decidiu seguir conselhos de outros desempregados como ele e subir 

                                                 
30  “Tem que ter governo, claro, como é que a gente vai viver sem governo. Mas ô governo 

que maltrata a gente!”. 
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num caminhão rumo ao canteiro de obras de Brasília, onde havia “emprego com 
carteira assinada”.  

Marcos não sabia, mas o pau-de-arara que o levou de Fortaleza era 
contratado pela Novacap, a empresa estatal criada para construir a capital. O 
barracão onde morou durante os primeiros meses também era mantido pela 
empresa, e o salário que recebeu era parte do orçamento federal. Sua vida passou 
a ser estruturada pelo Estado de uma maneira que ele só compreenderia ao deixar 
Brasília. Conflitos trabalhistas durante as obras (e houve muitos) eram mediados 
por autoridades públicas (não raro pelo próprio ministro do trabalho). Brasília 
tinha sua Delegacia Regional do Trabalho, sua Justiça do Trabalho. A 
institucionalidade pública em construção não era meramente virtual. Além disso, 
havia um “clima de ufanismo”, nas palavras de Marcos. Os operários tinham 
exata noção da importância do que estavam construindo, de que “aquilo era o 
futuro do Brasil”. Ali, pela mediação da máquina pública, ele se descobriu 
brasileiro, e a isso estavam associados significados multidimensionais. Ele era 
um cidadão como os outros, com direitos como os outros, todos vindos de muitas 
partes do país com o mesmo propósito, ganhar a vida, mas encontrando, além do 
emprego, um projeto de nação, um sonho coletivo promovido pelo Estado na 
figura de um governante carismático. Em seu casamento um operário gaúcho 
tomou da sanfona deixada em descanso por um conterrâneo seu, que até ali tocara 
forró por duas horas, e embalou uma catira dançada por outros gaúchos. Marcos 
ouviu histórias de mineiros, goianos, um catarinense, um amazonense, todos 
saudosos de seus estados, suas famílias. O Brasil mostrou-lhe sua face, e o 
ordenamento estatal era parte incontestável dela. O Estado, nesse sentido, lhe 
veio juntamente com a nação, sua diversidade e interesse. 

Apesar da mediação de suas relações de trabalho pela regulação pública 
mesmo após a saída de Brasília, expressa na carteira assinada por Gentil, seu 
novo empregador, Marcos nunca lançaria mão da institucionalidade de proteção 
dos direitos do trabalho. Sua lealdade a Gentil foi sempre incondicional. Ele sabe 
que poderia ter “entrado na justiça contra ele” quando da demissão, “como o 
sindicato instruiu para eu fazer” no momento da homologação da rescisão 
contratual. Mas isso “nunca me passou pela cabeça”. Pareceu inimaginável a ele 
iniciar um processo trabalhista contra aquele que lhe abrira as portas do Rio de 
Janeiro, que lhe pavimentara o caminho da lenta, mas segura ascensão social. 
Que lhe fora fiel em retribuição a sua própria e irrestrita fidelidade, mesmo que 
Marcos reconheça na contrapartida de Gentil um traço da irrecusável hierarquia 
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que os opunha como patrão e empregado. Ele sabia que “estava a mando” de 
Gentil, isto é, era obrigado a trabalhar nas obras que este indicasse. Mas essa 
obrigação “não era um peso — como ele diz —. Era o meu trabalho, era o que eu 
sabia fazer, se não fosse para ele seria para outro. Melhor para ele, que me 
respeitava e me valorizava. (...) Ele nunca me tratou como peão, como 
subordinado. Era só essa questão de precisar estar por conta dele o tempo todo, e 
aquele homem era o cão para trabalhar. Mas eu não via problema nisso, eu 
gostava disso”.  

A ambiguidade da fala é evidente. Gentil nunca o tratou como subordinado, 
mas Marcos precisava “estar por conta dele”. Está em jogo aqui distinção 
problemática entre relações pessoais de mútuo respeito e, no ver de Marcos, 
amizade, portanto relações horizontais envolvendo reconhecimento e 
reciprocidade; e relações profissionais, ou contratuais, também de 
reconhecimento e respeito, mas não de reciprocidade horizontal. Por estar “a 
mando de Gentil”, Marcos estava obrigado a atender suas demandas de trabalho. 
Sua posição era, nesse aspecto, de estrutural subordinação. A fragilidade dessa 
posição também transparece na fala: se não fosse para Gentil, ele teria de vender 
sua força de trabalho para outro. Esse reconhecimento é, ao mesmo tempo, 
indicação de que Marcos sabia que podia ser demitido, ou que podia ele mesmo 
rescindir a relação contratual de trabalho. Não o fez, porque, se estava obrigado 
a trabalhar para alguém, então melhor que fosse para aquele que o reconhecia e 
valorizava. Nesse sentido, sua relação com Gentil era ao mesmo tempo de 
subordinação contratual e recíproca lealdade; era regulada pela legislação 
trabalhista e por preferências, afinidades pessoais e laços de amizade. O fato de 
o contrato ter vigorado sobre a amizade no momento da reestruturação da 
empresa de Gentil apenas reforça o aspecto estrutural da subordinação de 
Marcos, que diz ter “compreendido totalmente” a necessidade de redução de 
pessoal31, compreensão facilitada pela leitura daquele momento de insegurança 
para ele e a família pela lente dos desdobramentos futuros, isso é, a constituição 
de sua própria empresa e a melhoria de vida, também em grande medida 
patrocinadas por Gentil.  

                                                 
31  “Era aquele novo sócio, ele vinha com todas aquelas novas ideias. Compreendo totalmente 

que eles precisassem mudar a firma, estavam crescendo muito e precisavam de agilidade. 
Hoje isso é comum, tem esse negócio de empresa flexível e coisa e tal. Mas naquele tempo 
era novidade. Hoje compreendo totalmente que eles tinham de fazer o que fizeram, mandar 
o povo embora para melhorar a empresa”. 
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Dizendo de outra maneira, e de forma direta: a carteira assinada abriu a 
Marcos o mundo dos direitos do trabalho, universais e impessoais, mas esse 
mundo não seria acionado contra preceitos caros ao ordenamento de sua vida 
privada, no âmbito do qual ele enquadrou sua relação contratual com Gentil. O 
contrato e suas leis impessoais foram abrigados, no caso de Marcos, pelo 
particularismo da lealdade recíproca baseada nos laços intangíveis da amizade e 
do respeito mútuos. Prova disso, na interpretação dele, é que esses laços não 
foram rompidos com a demissão: “se fosse só o emprego, relação patrão 
empregado, demitiu tchau, adeus, um abraço, quer dizer, nem abraço dava, era 
pé na bunda e pronto”. 

Com a demissão, o Estado enquanto ordem jurídica visível das relações 
profissionais e de trabalho se ausentaria da vida de Marcos até o momento da 
constituição de sua empresa. Nos quase 20 anos em que trabalhou por conta 
própria e, em seguida, como empregador informal, evitou assinar as carteiras de 
trabalho de seus empregados, embora tenha pagado aos trabalhadores mais do 
que o piso salarial de suas categorias profissionais. Fê-lo por acreditar baixos 
demais os salários pagos pela construção civil no Rio de Janeiro, o que quer dizer 
que tinha consciência dos pisos contratuais e da própria legislação trabalhista. Do 
mesmo modo, à medida que transcorriam os anos 1990, tornou-se cada vez mais 
comum a demanda por relações contratuais formais por parte de pessoas, 
condomínios e empresas a quem Marcos prestava serviços. Não tendo empresa 
constituída, perdeu muitos contratos, quando não comprou notas fiscais frias para 
ganhar outros. O Estado e sua teia regulatória, pois, não eram imediatamente 
visíveis nas relações profissionais que Marcos estabeleceu ao longo da vida, mas 
certamente configuraram o ambiente de suas decisões cotidianas. E é curioso que 
ele não temesse ações trabalhistas de seus empregados, em parte pelas razões que 
o haviam impedido de fazê-lo contra Gentil, e em parte porque, nos anos 1980, e 
segundo ele, não era comum o que ele denominou de “cultura de ação 
trabalhista”, “isso de qualquer coisa o empregado entrar com ação contra o 
patrão”32. Marcos, pelo menos, não enfrentaria processos trabalhistas senão 

                                                 
32  Marcos tem razão em parte. É verdade que depois da constituição de 1988 houve 

verdadeira explosão de demandas à Justiça do Trabalho, mas as taxas eram altas antes 
disso. Como mostro em Cardoso (2003: cap. 3), entre 1974 e 1987, cada novo ano 
acrescentou, em média, 36 mil novos processos ao movimento nas varas do trabalho no 
Brasil, o volume anual tendo saído de 340 mil processos em 1974 e atingido mais de 800 
mil processos em 1987.  
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depois de registrar seus próprios empregados. E então o mundo dos direitos, ou 
a ordem jurídica estatal, se lhe apresentou como ordem hostil, assim como 
ocorrera com Lemô.  

Alguma teoria 

A promessa dos direitos trabalhistas, juntamente com múltiplas 
expectativas e ansiedades juvenis que embalaram suas escolhas, fizeram com que 
Marcos testasse as fronteiras do Brasil moderno em busca de melhoria de vida. 
Isso queria dizer, dentre outras coisas, conseguir um emprego estável, por sua 
vez sinônimo de emprego com carteira assinada. Tendo vivido o assalariamento 
formal por período relativamente longo, ficou feliz por deixá-lo para trás e 
estabelecer-se por conta própria, apesar da eventual insegurança dessa 
condição33. Lemô, por seu lado, nunca sonhou o sonho dos direitos do trabalho, 
e não conheceu o assalariamento. Sua ideia de justiça social tinha outra fonte, 
mais intangível e transcendente, e sua relação com as poucas e fiéis funcionárias 
que lhe serviram (algumas ainda lhe servem) ao longo da vida jamais foi vista 
por ela ou por suas próprias empregadas como relações hierárquicas ou de 
exploração34. Lemô encara a relação de trabalho como o exercício de uma 
obrigação moral sua em favor das “meninas”, que de outra maneira estariam 
trabalhando como empregadas domésticas “ou coisa pior”. E de fato, como já se 
disse, duas das 4 funcionárias hoje trabalhando para Lemô estão com ela há mais 
de 40 anos. Uma foi treinada por ela desde os 14 anos, a outra tinha 21 ao ser 
contratada, e tentou outros empregos ao longo dos primeiros 10 anos, retornando 
sempre. Lemô financiou suas casas e casamentos, amadrinhou seus filhos, ajudou 
suas irmãs, irmãos e sobrinhos, e agora ampara o bisneto da funcionária mais 
velha, que nasceu com Síndrome de Down. Duas irmãs da funcionária mais nova 
de fato se prostituíram na juventude, e hoje trabalham como domésticas. A 
certeza de ter impedido destino equivalente às que “amparou” em seu ateliê é a 
justificação moral que lhe permite dormir sem culpa, por ter construído sua 

                                                 
33  “Assalariado é aquilo ali, né? Salário no fim do mês, décimo terceiro, férias, tudo 

garantido e tudo mais, mas salário pouco, né? Como é que eu ia criar cinco filhos, dar 
universidade e tudo mais ganhando salário de peão?”. 

34  E de fato, nenhuma de suas funcionárias, atuais ou passadas, moveram ações na justiça do 
trabalho contra ela. 
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trajetória bem sucedida sobre os ombros de trabalhadoras assalariadas a quem ela 
negou a extensão da proteção estatal. 

Como sugeri mais acima, hoje sabemos que o assalariamento formal foi e 
segue sendo momento efêmero nas trajetórias de vida da imensa maioria dos 
brasileiros35. Homens e mulheres entram e saem de relações assalariadas e não 
assalariadas de trabalho ao longo do curso de suas vidas, e a partir de certa idade 
(que raramente ultrapassa os 40 anos), é cada vez menor a chance de que 
consigam outro emprego formal, tendo perdido o seu. Isso não quer dizer que não 
conseguirão algum emprego ou ocupação, embora informal. Na verdade, do 
ponto de vista das populações que vivem do trabalho, os mercados formal e 
informal não são rigidamente segmentados, já que do que se trata é obter meios 
de vida, para o que indivíduos e famílias mobilizam suas possibilidades e 
qualificações em confronto com os recursos socialmente disponíveis. Como o 
seguro desemprego no país é recente (a regulamentação data de 1991) e de curta 
duração, os que perdem seu emprego formal e não têm outra fonte de renda ou o 
amparo da família precisam (já que premidos pela necessidade) colocar-se 
novamente no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal.  

Vale a pena consubstanciar essas assertivas, para o que tomo como 
exemplo o caso do Estado do Rio de Janeiro. Considerando as pessoas admitidas 
entre 1965 e 1975 no mercado formal de trabalho do Estado, e demitidas entre 
1985 e 2005, ano da última informação disponível36, para um total de 161 mil 
pessoas que se enquadram nesses critérios, 89 mil (ou 55,3%) não mais 
retornaram ao mercado formal de trabalho. Os que não conseguiram (ou não 
procuraram) novo emprego formal tinham ficado em suas ocupações de origem 
por 22,3 anos, em média. Logo, tempo insuficiente para se qualificar para uma 
aposentadoria integral. Por outro lado, a idade média dos que, tendo sido 
demitidos, conseguiram outro emprego entre 1994 e 2005 esteve sempre abaixo 

                                                 
35  Ver Cardoso (2000), Guimarães (2004 e 2007), Guimarães e Hirata (2006), Guimarães, 

Cardoso, Elias e Purcell (2008). 
36  Esses dados baseiam-se na RAIS-MIGRA-Vínculos, base de dados produzida pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego com base na RAIS. A base de dados computa todos os 
eventos de emprego existentes a partir de 1985 até 2010, e, no caso de desligamento do 
trabalhador, o primeiro emprego conseguido por ele ou ela, sempre no mercado formal de 
trabalho. O emprego existente em 1985 pode ter começado antes disso, daí a possibilidade 
de considerar vínculos iniciados desde os anos 1940 e não terminados antes de 1985 (raros, 
por sinal). Para o que se segue computo apenas os que se demitiram voluntariamente ou 
foram demitidos pelas empresas. Excluo os que morreram, se aposentaram, foram 
transferidos de emprego e os de causa ignorada. 
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de 34 anos no caso dos comerciários, e abaixo dos 41 anos para os que se 
empregaram nos serviços, setores com as maiores probabilidades de emprego no 
Estado do Rio de Janeiro no período37. O mercado de trabalho, portanto, mostrou-
se praticamente fechado aos maiores de 40 anos. Por fim, entre os que retornaram 
em 1995, tendo sido demitidos em algum momento entre 1985 e aquele ano, a 
média de permanência fora do setor formal foi de 28,4 meses, ou quase dois anos 
e meio. Os que retornaram em 2000 ficaram fora desse mercado, em média, por 
46,4 meses, ou perto de quatro anos. Isso quer dizer que, mesmo tendo retornado 
ao mercado formal de trabalho, como a média de permanência fora desse 
segmento foi maior do que o tempo de vigência do seguro desemprego e, para os 
que se empregaram mais tarde, longo o suficiente para eventualmente consumir 
o FGTS e sua multa38, o mais provável é que a maioria dessas pessoas se tenha 
ocupado nos setores informais de obtenção de renda, não raro como autônomos. 

De fato, tomando-se as seis regiões metropolitanas cobertas pela Pesquisa 
Mensal de Emprego (PME), dos homens assalariados com carteira em 1994, 
14,2% tinham migrado para ocupações por conta própria, de assalariados sem 
carteira, ou se ocupavam como não remunerados em 1995. O valor foi idêntico 
para as mulheres, sendo que, para o caso destas, 7,3% migraram de um emprego 
com carteira para “afazeres domésticos” de um ano para outro. Por outro lado, 
dentre os homens ocupados por conta própria em 1994, 9,6% eram assalariados 
com carteira em 1995. E dos assalariados sem carteira no primeiro ano, nada 
menos do que 23,3% tinham conseguido um emprego com carteira assinada no 
ano seguinte. Esses valores se repetiram no biênio 1996-1997 e novamente em 
1998-199939, e outra vez em 2010-2011, mostrando que essa é uma característica 

                                                 
37  As tabulações que deram origem a esses dados podem ser processadas no sítio do MTE na 

internet. Para isso é suficiente que a instituição do pesquisador interessado firme um termo 
de compromisso com o ministério, que liberará uma senha para acesso direto às bases de 
dados disponíveis. Ao leitor interessado posso enviar a especificação da tabulação. Basta 
escrever para acardoso@iuperj.br. 

38  O FGTS e sua multa correspondiam, depois da Constituição de 1988 e até a reforma 
trabalhista de 2017, a 1,4 salário por ano de emprego. Como a média de tempo de emprego 
dos que retornaram foi de 24 anos, isso quer dizer um pecúlio de pouco mais de 33 salários, 
bem menos, portanto, do que os 46 meses de espera por um emprego encontrado para 
aqueles que regressaram em 2000. E deve-se ter em conta que o pecúlio do FGTS não é 
necessariamente poupado para piores dias. Quanto mais pobres as famílias, maior a 
probabilidade de que ele seja utilizado para sanar carências estruturais (como moradia ou 
bens de consumo duráveis). 

39  Esses dados decorrem de tabulações especiais da PME, feitas para este trabalho. Como é 
sabido, essa pesquisa opera com uma amostra por rotação domiciliar, que permite 
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estrutural dos mercados de trabalho no Brasil, indiferente às conjunturas40. Ou 
seja, a migração formal-informal e vice-versa não é residual no país, e impede 
que tratemos como segmentadas (ou estanques) essas diversas formas de 
obtenção de renda. 

Isto é, mesmo para aqueles trabalhadores para quem o assalariamento 
formal configurou a maior parte de suas vidas, um evento de desemprego quase 
sempre significou o trânsito por ocupações informais, muitas vezes por longos 
períodos de tempo. A experiência do assalariamento formal foi não apenas 
efêmera, mas também intermitente para grande parte dos trabalhadores 
brasileiros, e poucos são aqueles que terão permanecido em seus empregos tempo 
suficiente para se aposentarem, com exceção importante dos funcionários 
públicos, estáveis em suas ocupações41. O resultado disso é que apenas 88,7% das 
pessoas com mais 70 anos de idade eram aposentadas no Brasil em 2007, segundo 
dados da PNAD, e a promessa de segurança socioeconômica na velhice não se 
cumpriu para nada menos do que 11,3% dessa mesma população, ou mais de um 
milhão de pessoas. Em 2015 a proporção de aposentados na população de mais 
de 70 anos havia caído para 76,1%42. 

                                                 
acompanhar parte dos domicílios da amostra em dois pontos do tempo, separados por 12 
meses. A metodologia foi utilizada pela primeira vez por Pero (1995), mas para propósitos 
diferentes. 

40  Para o período 2010-2011, ver Cardoso (2013b: cap. 2). 
41  Segundo a mesma fonte analisada nos parágrafos anteriores, dos mais de 44 milhões de 

vínculos empregatícios registrados no Estado do Rio de Janeiro entre 1985 e 2005, apenas 
89 mil foram rescindidos por motivo de aposentadoria. Isso não quer dizer que apenas 89 
mil trabalhadores se aposentaram no período, já que é provável que a maior parte das 
aposentadorias seja requerida com o trabalhador já fora do emprego. De qualquer modo, 
entre os admitidos antes de 1970 cujos vínculos ainda estavam ativos em 1985 e, portanto, 
foram captados pelo sistema RAIS, e puderam ser rastreados até 2005, a média de 
permanência no emprego foi igual ou superior a 30 anos apenas entre os admitidos antes 
de 1965. Estamos falando de 76 mil vínculos, dos 44 milhões existentes. 

42  Importante notar que, em 2001, a proporção de aposentados nesta faixa etária era de 
90,8%. Tomando-se apenas as pessoas com 90 a 99 anos de idade, 95% estavam 
aposentados em 2001, contra 89,4% em 2007, segundo a mesma PNAD. Ao que parece, 
a reforma previdenciária de 1998, instituindo a obrigatoriedade de 30 anos de contribuição 
para as mulheres e 35 anos para os homens, atingiu justamente os mais velhos com 
trajetórias erráticas no mercado formal de trabalho. Vale dizer, as populações mais 
vulneráveis. Essa reforma ainda cobrará preço alto aos trabalhadores brasileiros, mercê da 
precariedade do mercado de trabalho, que não favorece trajetórias de emprego na 
formalidade. Sobre a reforma, e dentre dezenas de estudos, ver Giambiagi e Estermínio 
(2006). 
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Marcos compartilha parte do destino desses brasileiros. Mas seu trânsito 
pela informalidade lhe foi mais generoso do que à maioria de seus iguais, e ele 
conseguiu, por meios próprios, garantir sua aposentadoria e o conforto da família. 
Lemô, por outro lado, não tendo vivido a experiência do assalariamento nem 
poupado para esta quadra de sua vida, está impedida de deixar de trabalhar, e 
dependerá de seus filhos se algum mal de saúde lhe sobrevier. Nos dois casos, as 
soluções para os revezes da vida, inevitáveis, foram soluções predominantemente 
privadas. Digo “predominantemente” porque, no caso de Lemô, seu marido (por 
meios que ela nunca procurou desvendar), tendo trabalhado poucos anos numa 
empresa estatal, conseguiu uma aposentadoria de dois salários mínimos, que 
sustenta o que ela chama de “seus pequenos vícios”, como o cigarro, o dominó 
na praça perto de sua casa e a cerveja do fim de tarde. No caso de Marcos, seu 
pecúlio foi grandemente alimentado pelo FGTS poupado enquanto assalariado 
com carteira em Brasília e sob as ordens de Gentil. 

Como já se disse, as trajetórias de Marcos e Lemô, por exemplares, 
denotam possibilidades e limites dos recursos constitutivos da ordem social 
brasileira nos últimos sessenta anos, em sua abundância ou escassez, sua abertura 
ou enclausuramento, sua generosidade ou mesquinhez. São trajetórias 
ascendentes, cada qual bem sucedida à sua maneira, não obstante percalços por 
vezes longos, como os de Lemô nos anos 1990. Foram selecionadas porque a 
mobilidade social ascendente marcou o período analisado para a imensa maioria 
dos brasileiros, embora o padrão de vida atingido por ambos tenha sido, em 
muitos sentidos, superior à de seus próprios pares. Mas o que interessa aqui é que 
ele foi possível, e essa possibilidade, como argumentarei mais adiante, não era 
invisível aos que não foram capazes de seguir o mesmo curso de vida. Marcos e 
Lemô são em parte excepcionais apenas porque seu acesso aos estratos sociais 
médios superiores (ao menos em termos de renda e riqueza) deu-se malgrado sua 
baixíssima escolaridade no ponto de partida. Mas ambos superaram esse limite, 
não apenas porque se revelaram capazes de aprender por si mesmos (verdade que 
marcos escolarizou-se ao longo da vida), mas principalmente porque a própria 
sociedade brasileira prescindiu da escolaridade como mecanismo de estruturação 
de carreiras, ou melhor, mostrou-se parcialmente aberta a pessoas como eles que, 
mesmo sem escolaridade no início, demonstraram talento suficiente para extrair 
dos recursos sociais disponíveis tudo o que eles tinham a oferecer a pessoas como 
eles. Guiou-os, como vimos, objetivo estritamente privado, do âmbito das 
obrigações familiares, sagradas para Lemô, mas não menos obrigatórias para 
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Marcos. Ambos se moveram em nome dos progenitores, para resgatá-los da 
miséria. O fato de se terem mobilizado para isso, deixando a cidade natal, é 
indicativo de uma predisposição de certo tipo, não compartilhada por toda a 
população, aqui incluídos vários parentes de ambos. Mas nenhum dos dois 
ambicionou o eldorado. A riqueza relativa que amealharam (na forma de 
investimentos e propriedades no caso de Marcos, e de “ativos” familiares, isto é, 
a escolaridade de filhos, irmãos e sobrinhos no caso de Lemô) não estava 
prefigurada no ponto de partida. As possibilidades objetivas do capitalismo 
brasileiro, atualizadas em suas trajetórias por meio de seu trabalho árduo e 
incansável, capacidade de discernimento em momentos chave, natural liderança, 
alguma sorte e também pela exploração do trabalho de algumas dezenas de 
pessoas, quase sempre informalmente, lhes foram sendo reveladas na travessia. 
Mas o que importa aqui é que ambos acreditaram que melhorar de vida era 
possível, crença indubitavelmente materializada pelo movimento de busca de 
melhores dias em outros lugares que não sua cidade natal. 

Essa crença tem algo de enigmático, tendo em vista o que se discutiu até 
aqui, embora certamente não fosse irracional, já que de fato se pôde materializar, 
e de maneira não excepcional, ainda que não exatamente típica, ou 
estatisticamente modal43. Mas há algo de enigmático no fato de suas trajetórias 
não coadunarem com a imagem inercial da estrutura de oportunidades descrita 
no capítulo VI. É como se elas, trajetórias e crenças que as embalaram, tivessem 
ocorrido em outro tempo e espaço, como se, olimpicamente, tivessem ignorado 
o ambiente em que se desenrolaram. Como se tivessem se desdobrado na tensão 
superficial da estrutura social, indiferentes às suas determinações mais profundas.  

O enigma se evanesce quando percebemos que Marcos, Lemô e os milhões 
de brasileiros que, como eles, moveram-se na mesma direção, confrontaram 
estruturas de oportunidades, conquanto dotadas de notável fixidez e inércia, 
enquanto probabilidades de percurso e destino, probabilidades cuja instanciação 
depende da ação de cada qual, sendo, portanto, condicionais às práxis individuais 
e, frequentemente, coletivas. É fato que as trajetórias de ambos são características 
de percursos individualizados, ainda que não individualistas, já que Lemô 
moveu-se, por toda a vida, segundo uma ética da caridade, ou da dádiva 

                                                 
43  Vimos que, somados, os destinos de Lemô e Marcos foram típicos das trajetórias 

agregadas de perto de um terço dos brasileiros, portanto de algumas dezenas de milhões 
de pessoas. Obviamente, não expressa o movimento dos outros dois terços, dentre eles os 
que não viveram mobilidade de qualquer tipo e os que descenderam. 
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unidirecional, reciprocada não por seus destinatários, mas por Deus. Mas não 
podemos esquecer que não poucos contemporâneos seus estavam construindo 
trajetórias coletivas de diversa ordem, na luta armada contra a ditadura, em 
partidos políticos, sindicatos ou movimentos sociais. Isto é, não poucos 
brasileiros tiveram seu destino pessoal atado, ao menos durante parte de suas 
vidas, ao destino de coletividades construídas como tais, o processo de sua 
construção sendo parte indelével das próprias trajetórias dessas pessoas. 

Num caso como noutro, do ponto de vista individual (e por vezes coletivo), 
a estrutura de oportunidades, em sua inércia, pode ser vista como uma estrutura 
de recursos materiais disponíveis, mais ou menos ativáveis por cada qual 
segundo seus próprios recursos individuais (inteligência, diligência, habilidades 
físicas, qualificação, disposição para o trabalho e, por que não, o acaso) ou 
coletivos (na família ou nos coletivos significativos ou identitários, como os 
sindicatos, os partidos políticos, os movimentos sociais ou as comunidades 
religiosas). A ativação não está dada de antemão, e para boa parte das pessoas 
aquela estrutura se configura como um conjunto de limites e, amiúde, como 
impossibilidades44. É nesse sentido que se torna teoricamente difícil distinguir 
capital social e estrutura de probabilidades (enquanto oportunidades) da ordem 
social. O trânsito em sociedade só é possível nos limites de seus próprios recursos 
e possibilidades, ainda que esses limites e possibilidades sejam continuamente 
repostos à medida que a economia se expande, a política propõe novos fins à ação 
pública e a criatividade social, fruto dentre outras coisas das interações 
cotidianas, exsuda novos desafios aos agentes, alguns deles portadores de nova 
padronização, ela também destinada a ser superada pela economia, a criatividade 
e, muito especialmente, a política. O capital social, nesse sentido, não é nada mais 
do que a estrutura social posta em movimento pela sociabilidade, que a tudo põe 
em movimento. 

A discussão alinhavada nos capítulos anteriores e nas seções precedentes 
talvez tenha deixado claro que a política, em sentido estrito, é momento 

                                                 
44  É preciso não confundir essa estrutura de oportunidades com a noção de estrutura social 

em Giddens. Para esse Autor, a estrutura é ao mesmo tempo limites e recursos, que podem 
ser ativados pelos agentes. Mas ela não existe enquanto materialidade, ou fora de sua 
atualização (instanciação) pelos agentes. Aqui não trato propriamente de estrutura social, 
mas de estrutura de probabilidades de trajetória e destino, e essas probabilidades têm sua 
historicidade, o que quer dizer que também precisam ser instanciadas, porém não como 
limites e recursos virtuais, mas apenas como, justamente, probabilidades. A diferença é 
sutil, mas decisiva para meus propósitos. 
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inescapável da sociabilidade. Não apenas porque, como queria Foucault, os 
encontros cotidianos são constituídos eles mesmos como relações de poder, mas 
sobretudo porque os fins da ação individual não estão dados de uma vez para 
sempre. Eles precisam ser constantemente negociados nos diversos campos de 
ação disponíveis aos (ou constituídos pelos) agentes, já que cada encontro, ao 
qual estes trazem sua história, materializada em seus recursos materiais e 
subjetivos, mobiliza ele mesmo a subjetividade de cada qual, e esta precisa 
constantemente atualizar concepções próprias sobre o próprio encontro, sobre 
seus desdobramentos prováveis, sobre as intenções do outro em relação a ego, 
sobre as expectativas mútuas de cada qual quanto às probabilidades de sucesso 
de suas intenções, sobre a orientação normativa dessas mesmas intenções (se 
instrumental ou expressiva, egoísta ou solidária, predadora ou cooperativa, 
responsável ou convicta...). Além disso, os fins da ação, que em seu movimento 
levam aos encontros cotidianos, não são constituídos nos encontros eles mesmos, 
sendo resultado mais ou menos consciente, mais ou menos automático da 
sucessão de eventos que constitui a identidade social dos sujeitos, suas 
preferências e intenções. Isto quer dizer que nem tudo nas relações em público 
são automatismos estereotipados, vazios de qualquer significação externa aos 
encontros eles mesmos, como as queria Irving Goffman45. Ou, por outra, há mais 
política na sociabilidade do que atualização automática de esquemas predefinidos 
de ação e reação diante de um outro significativo. 

Antes de prosseguir, cabe um parêntese a esse respeito. É preciso 
reconhecer que há muito de automatismo nos encontros cotidianos, sobretudo 
aqueles que não são estruturados pelo universo das instituições sistêmicas (muito 
particularmente, do ponto de vista que interessa aqui, as relacionadas ao trabalho 
e à política institucional). Aqueles encontros são muitas vezes fortuitos e casuais, 
ainda que a probabilidade de se encontrar alguém significativo para ego não 
esteja igualmente distribuída pela população como um todo. Isto é, um encontro 
fortuito não quer dizer um encontro aleatório (em termos estatísticos)46. É mais 
provável encontrar-se ao acaso um outro significativo (conhecido ou amigo) na 
cidade natal ou de moradia de ego, ou nos ambientes que ambos costumam ou 

                                                 
45  Ver, muito particularmente, Goffman (1971). 
46  Bourdieu (1979) argumenta que encontros fortuitos, no sentido empregado por Goffman, 

não existem, já que a sociedade é estruturada, e estrutura as probabilidades dos encontros. 
Uma crítica importante é Lahiere (2013). 

Adalberto Cardoso 

383 
 

costumavam frequentar, do que em outro país ou outro lugar qualquer, ainda que 
o mundo seja, para esse efeito, muito pequeno47. Esse encontro fortuito, mais das 
vezes, não se apresenta como momento da atualização de fins prévia e 
conscientemente artificiados, sendo, de fato, a oportunidade para o desempenho 
dos automatismos estereotipados típicos das relações em público, agora sim 
como queria Goffman. Relações que podem eventualmente oferecer 
oportunidades para o exercício de poder, domínio ou violência, mas cujo 
resultado é quase sempre a manifestação de mútua amizade, carinho ou 
reconhecimento. Nelas, a política está, quase sempre, ausente, ou melhor, é posta 
em suspenso em nome de outros valores e motivações, muitos deles puramente 
irracionais, por afetivos. E tais relações compõem boa parte das relações face a 
face, sendo decisivas, contudo, para o teste cotidiano de nossas concepções 
estereotipadas sobre o outro significativo e mesmo a ordem social de que ele, de 
um modo ou de outro, é portador. É, por isso, momento importante da 
sociabilidade, que certamente denota seus significados mais profundos, sem, 
contudo, tematizá-los explicitamente. Isso é o mesmo que dizer que as linhas de 
força que estruturam as expectativas dos agentes, e que são parte essencial da 
ordem, estão operando com toda intensidade, e mesmo a amizade mais 
desprendida (e verdadeira) carrega o ônus de precisar ser reposta a cada encontro, 
tanto mais quanto mais fortuito este seja. Isso quer dizer, em suma, que mesmo 
nesses encontros fortuitos, que mobilizam a capacidade de improvisação de cada 
qual diante de outros significativos, a política está presente. Não a política 
institucionalizada, seus ritos e obrigações, mas a política como elemento além do 
qual nenhuma sociabilidade é possível. A política institucional é um modo de ser 
desse elemento, mas não o exaure. Ela formaliza, ritualiza e enrijece os 
mecanismos de tomada de decisão sobre as coisas de interesse público e sobre o 
bem comum. 

Fechado o parêntese, é claro que o interesse público não é o objeto da 
política enquanto elemento da sociabilidade. Na vida cotidiana, os agentes 
mobilizam constantemente uma ideia de bem comum, mas apenas enquanto 
horizonte a ser referendado (ou negado) a cada encontro, ao final do qual não 

                                                 
47  Refiro-me à teoria das redes sociais que postulou a hipótese sobre a pequena extensão do 

planeta, quando mensurada pelas conexões entre pessoas. Buchanan (2002), por exemplo, 
mostrou que com até cinco (em casos raros, sete) níveis de laços sociais é possível conectar 
todas as pessoas do planeta, inclusive o presidente dos Estados Unidos e um membro de 
uma tribo afastada da África ou da Amazônia. 
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restam políticas públicas materialmente mensuráveis e julgáveis contra padrões 
de eficácia ou eficiência, mas apenas expectativas confirmadas ou negadas contra 
padrões de justiça ou de concepções sobre a vida em comum, expectativas que 
são, assim, a própria argamassa da sociabilidade, e também seu resultado mais 
importante. A afirmação de que a política é o elemento da sociabilidade quer 
simplesmente dizer que há um modo pelo qual as expectativas mútuas são 
confrontadas, testadas e negociadas nos encontros cotidianos, modo que envolve 
disposições estritamente racionais, como o interesse ou o desejo de fazer 
prevalecer suas razões sobre as de outros, e aspectos estritamente irracionais, 
como o amor, o desejo sexual ou a amizade, aspectos frequentemente 
inseparáveis. A sociabilidade, nesse sentido, é uma política, já que negociação, 
teste e confirmação/negação das expectativas mútuas quanto ao que, afinal de 
contas, significa viver em sociedade, ou viver junto com outros. Uma política que 
frequentemente envolve violência simbólica ou material, mas que 
frequentemente, também, supõe cooperação, reciprocidade e abertura para o 
outro em sua inteira individualidade. 

Essa política pode se desenrolar, e mais das vezes se desenrola, ao largo, 
ou extrinsecamente à política institucional. Mas ela quase sempre pressupõe o 
Estado como ordem jurídica na qual os fins da ação pública estão 
momentaneamente codificados. Essa codificação é parte da informação que as 
pessoas trazem aos encontros cotidianos, podendo mesmo instruir sua orientação 
normativa mais geral, definindo, por exemplo, sua compreensão sobre direitos e 
deveres abstratos, logo, sua moralidade. Nesse sentido preciso, a ideia de uma 
sociedade despolitizada é teoricamente inconcebível, já que a sociabilidade é 
uma política. Os fins da ação pública, se não são móvel imediato da sociabilidade, 
isto é, se não são o objeto material da negociação entre subjetividades que esta 
implica, lhe são pressupostos, na medida em que, ao final de cada encontro 
cotidiano, cada pessoa tem confirmada ou negada, no todo ou em parte, a série 
de intenções, instruções normativas e disposições afetivas trazidas ao encontro. 
A sociedade inteira esteve implicada nele, na forma de disposições morais (por 
suposto racionais) e afetivas postas em jogo48. De um ponto de vista sociológico, 

                                                 
48  Se a política é elemento da sociabilidade, também o é a linguagem, fora da qual nenhuma 

vida social é possível. Abrir esta caixa de Pandora, porém, está além do horizonte deste 
trabalho. 
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portanto, os encontros que configuram a sociabilidade, ao terminar deixam como 
seu vácuo, ou sua essência, a própria sociedade. 

Nesse quadro analítico, nossos personagens Marcos e Lemô não estiveram 
flanando na tensão superficial da estrutura de oportunidades representada pelas 
probabilidades de destino no ponto de partida de suas vidas. Eles atualizaram 
constantemente essas probabilidades, testaram-nas, referendaram-nas, negaram-
nas, ampliaram seus limites, mesmo que inadvertidamente, isto é, mesmo sem a 
exata noção, todo o tempo, de que o estavam fazendo. Seu trânsito por diversos 
círculos sociais, sua lenta mas persistente ascensão, confrontou-os com vários 
outros agentes49, por um lado como subjetividades, e por outro como expectativas 
estereotipadas alimentadas pelos outros, e esses encontros, não raro, funcionaram 
como a confirmação das possibilidades reais da estrutura de probabilidades da 
sociedade brasileira. Nesse sentido, a sociabilidade por eles ativada alimentou 
expectativas de melhoria de vida por parte de gente que cada um deles talvez 
sequer conhecesse, de modo que eles não poderão jamais dimensionar a extensão 
do efeito demonstração de suas trajetórias nas expectativas de ascensão social de, 
potencialmente, várias centenas de pessoas. Como pretendo argumentar no 
capítulo seguinte, a expectativa de melhoria de vida foi o principal orientador da 
sociabilidade como política no Brasil moderno. Pessoas bem sucedidas como 
Marcos e Lemô despertaram, em seu próprio grupo de origem e naqueles com os 
quais tomaram contato, inveja e despeito, mas também respeito e admiração. 
Esses quatro sentimentos, uma vez que tinham por referência seu sucesso, são, 
ao mesmo tempo, o atestado de que ele era possível nesta sociedade. 

Com isso chegamos ao ponto que me interessa daqui por diante. A 
sociedade brasileira apresentou-se, para a maioria de seus membros, como uma 
sociedade fechada no topo, mas profundamente aberta nas posições inferiores. 
Os brasileiros se moveram intensamente na estrutura social, tanto horizontal 
quanto verticalmente, e em intervalos muito curtos de tempo, ainda que esses 
movimentos não resultassem em ganhos ou perdas expressivas de renda. Parte 

                                                 
49  Pedi a Lemô que tentasse nomear as pessoas significativas que cruzaram seu caminho, das 

mais próximas às mais remotas, tanto em sua cidade natal quanto na de destino. Só valia 
pessoas de quem ela pudesse dizer alguma coisa (profissão, ou parentesco, ou local de 
conhecimento, ou um amigo dela etc.). Depois de dois meses ela me apresentou uma lista 
com 512 pessoas (“tem mais gente, mas acho que está bom”), todas com nomes e indicação 
das situações em que foram encontradas. Hoje ela considera 31 pessoas como amigos/as 
verdadeiros/as (exclusive o pessoal da igreja que frequenta), a maioria mulheres. Marcos 
nomeou 377 pessoas e 18 amigos (a maioria homens). 
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substancial dos nacionais (embora minoritária até muito recentemente) conseguiu 
materializar suas expectativas de ascensão social, senão quanto a si mesmos, ao 
menos para parte ou todos os filhos e, por vezes, netos50. Mesmo aqueles que 
frustraram suas expectativas puderam, eventualmente, defrontar-se com gente 
como Lemô e Marcos, e sua própria frustração pode ter sido interpretada como 
passageira, fruto de circunstâncias para além de seu controle, como o azar ou 
outra causa que se lhes tenha afigurado como transcendente e mesmo mágica (um 
castigo de Deus, um mau olhado, uma caveira de burro51). A frustração 
momentânea nem sempre é tal que mata toda a esperança, e esta não é outra coisa 
senão a crença nas possibilidades objetivas da estrutura social, tal como 
processadas pelas expectativas e projetos de indivíduos, famílias e coletividades, 
vistas contra o pano de fundo das trajetórias bem sucedidas de outros menos ou 
mais significativos. 

 

                                                 
50  Ver Costa Ribeiro (2007), Pastore e Silva (2000), Scalon (1999). 
51  A “caveira de burro” é uma fórmula popular utilizada para explicar o fracasso de 

empreendimentos comerciais, em geral aplicada a imóveis que recebem sucessivos 
empreendimentos não exitosos (“tem uma caveira de burro enterrada ali”). 

 

 
 
 
 

CA P Í T U L O  VIII:  CO N C E P Ç Õ E S  D E  J U S T I Ç A ,  P E R C E P Ç Ã O  D A 
D E S I G U A L D A D E  E  L E G I T I M A Ç Ã O  D A  O R D E M  DE S I G U A L  

  
“Paciência para suportar as ambições constantemente traídas  

— e humildade para não desejar acima de nossas forças”,  
 

Lúcio Cardoso, Dias Perdidos 

 
Contra o pano de fundo teórico recém-esboçado, neste capítulo investigo o 

modo como os brasileiros percebem e julgam a ordem social desigual que venho 
descrevendo. Enquanto os capítulos anteriores mobilizaram argumentos de 
caráter histórico, o que se apresenta aqui é um instantâneo das percepções e 
atitudes da população, colhido em 2001 num survey sobre percepção da 
desigualdade realizado no âmbito do convênio IUPERJ/ISSP1. Como a pesquisa 
permite associar essas percepções com a mobilidade social dos indivíduos, o 
instantâneo tem movimento e historicidade. O survey já foi bastante analisado, 
mas os achados das análises principais não foram, de meu ponto de vista, ao 
fundo da questão que me move neste livro, qual seja, a persistência temporal das 
desigualdades. Pretendo demonstrar aqui que tal persistência se deve também ao 
fato de que a desigualdade é encarada como legítima pela imensa maioria dos 
brasileiros, e muito especialmente pelos mais pobres. Os meandros dessa 
espantosa legitimidade são o objeto da investigação que se segue.  

Critérios de Justiça 

Como argumentei na introdução a este livro, julgo plausível sustentar 
teoricamente a vigência de correlação positiva entre padrões compartilhados (ou 

                                                 
1  Por 9 anos o antigo IUPERJ sediou a representação brasileira no International Social 

Surveys Program, um consórcio voluntário de instituições de mais de 2 dezenas de países 
que realiza pesquisas regulares e comparativas sobre atitudes e percepções de suas 
populações sobre temas salientes da agenda pública. Os estudos mais importantes com 
base no survey de 2001, coordenado no Brasil por Celi Scalon, estão em Scalon org. 
(2004). Minha insatisfação com os resultados dessas investigações inclui meu próprio 
capítulo, neste mesmo livro. Análise bastante criativa e inovadora é Rocha e Urani (2007). 
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critérios) de justiça distributiva, desigualdade social percebida e legitimidade da 
ordem social. Não retomarei os argumentos ali apresentados, apenas os 
procurarei operacionalizar empiricamente, tendo por base a pesquisa 
IUPERJ/ISSP. Seu tema, como sugerido, era a percepção da desigualdade, mas 
o foco recaiu sobre a desigualdade de distribuição de renda. Logo, o que se queria 
medir era a percepção das pessoas sobre a desigualdade de resultado do 
ordenamento econômico e social, ou o que denominei desigualdade ex post, vis-
à-vis as oportunidades de vida de cada indivíduo em particular ao longo de sua 
trajetória. A distribuição de renda não expressa essas oportunidades, embora seja 
seu resultado visível. Ela é apenas um mapa dos sucessos e fracassos de 
indivíduos e coletividades, mapa cujas origens estão obscurecidas pela história 
pregressa de cada qual, sobretudo de suas famílias. Como, porém, o survey em 
questão tentou capturar parte dessa história pregressa, a desigualdade de 
resultados pode ser transcrita na linguagem da desigualdade de oportunidades, tal 
como percebida pelas pessoas. É esse o aspecto que me interessa mais de perto. 

Há muitas maneiras possíveis de se abordar o problema dos critérios de 
justiça distributiva mobilizados pelas pessoas em seus julgamentos morais sobre 
a desigualdade social2, uma delas sendo a clássica formulação de Marx na 
“Crítica ao Programa de Gotha”, importante para meus propósitos por revelar o 
caráter multidimensional da justiça distributiva e de sua problemática 
centralidade numa sociedade desigual como a nossa3. Na proposição “de cada 
qual segundo sua capacidade; a cada qual, segundo suas necessidades” (Marx, 
s/d: p. 215), temos um duplo trâmite da distribuição justa. De um lado, há um 
critério para a atribuição de pessoas a posições na estrutura de produção de 
riqueza (cada qual contribuirá segundo suas capacidades); de outro, um critério 
de distribuição da riqueza produzida (cada um receberá seu quinhão segundo suas 
necessidades). 

Marx inverte a fórmula de retribuição típica da sociedade burguesa, ao 
desvincular distribuição da riqueza e capacidades individuais. As capacidades 

                                                 
2  Uma boa taxonomia das teorias normativas e empiricamente orientadas da justiça 

distributiva é Sabbagh (2001). 
3  O caráter multidimensional da justiça distributiva é explorado sistematicamente em 

Walzer (1993). Para uma apreciação crítica de sua ideia de “igualdade complexa”, 
vinculada à multidimensionalidade das esferas da justiça distributiva, ver Miller e Walzer 
(1997). Uma revisão abrangente da justiça distributiva liberal (e de suas várias esferas) é 
encontrada em Roemer (1998). Discussão marxista de interesse está em Buchanan (1982).  
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(no sentido de habilidades, qualificações e méritos4) servem para atribuir pessoas 
a posições sociais, não para recompensá-las. Nessa concepção os dois critérios 
(necessidades e capacidades) são a um só tempo equitativos e igualitários, mas 
apenas na sociedade comunista, quando “jorrarem em caudais os mananciais da 
riqueza coletiva” (Marx, s/d: p. 215). A abundância, está claro, é a mãe da justiça 
distributiva igualitarista, ou melhor, tratar a todos como iguais na distribuição 
social só será justo se o que for apropriado por alguém segundo suas necessidades 
não limitar as possibilidades de apropriação por qualquer outro membro da 
sociedade, de qualquer bem que julgue necessário. Na abundância, as 
necessidades não circunscrevem um ambiente de escassez, mas sim de liberdade. 
A sociedade está para além da justiça5. 

Nessa perspectiva, isto é, na sociedade comunista, habilidades, méritos e 
capacidades não podem ser instituídos em critérios de distribuição da riqueza 
produzida, porque o ideal comunista é igualitário. Como Marx reconhece, há 
pessoas mais capazes que outras: mais fortes, mais hábeis, mais inteligentes, mais 
escolarizadas. No comunismo essas diferenças, originárias ou adquiridas, devem 
ser canalizadas para a geração da riqueza social, não para sua apropriação, e a 
razão é simples: os mais capazes seriam sempre melhor recompensados, o que 
redundaria em desigualdade. As capacidades diferenciais só não se instituiriam 
em critérios de hierarquização social se utilizadas como mecanismo alocativo, 
não distributivo. E mais: deveriam ser o único critério de alocação de pessoas a 
posições sociais. 

Na sociedade burguesa, reino da escassez, os dois critérios não 
circunscrevem o mesmo ambiente de igualdade, estando, na verdade, em 
contradição um com o outro. Primeiro, porque o mercado também acolhe as 
pessoas segundo suas capacidades, mas esse não é seu critério alocativo 
primordial. Há um critério prévio, cabal, que condiciona também as 
possibilidades distributivas: a propriedade dos meios de produção da riqueza 
social. Ele distingue, primeiramente, entre os que têm e os que não têm tal 

                                                 
4  Diferente, portanto, do conceito de capabilities de Sen (2001), que denota capacidades 

(físicas, cognitivas etc.) de utilização dos recursos socialmente distribuídos segundo um 
critério qualquer de justiça distributiva. 

5  Sobre isso, ver Heller (1998: p. 47). E como citado antes, as circunstâncias da justiça 
verificam-se sempre que pessoas mutuamente desinteressadas fazem reivindicações 
conflitantes acerca da divisão de benefícios sociais em condições de escassez moderada 
(Rawls 1971:128). Também para Rawls, a sociedade da abundância está além da justiça. 
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propriedade, dividindo as pessoas entre capitalistas e pessoas que vivem de seu 
próprio trabalho, ou melhor, de vender sua força de trabalho. O critério alocativo 
primordial do capitalismo, pois, instaura desigualdade estrutural. Capacidades e 
méritos são critérios alocativos de segunda ordem, atribuindo aos mais 
capacitados as melhores posições numa estrutura de posições já estrutural e 
previamente desigual.  

Entre os capitalistas há os mais hábeis, inteligentes, estudados etc., que 
terão, talvez, suas capacidades diferenciais reconhecidas pela competição de 
mercado. Entre os trabalhadores também, embora as chances de “se sair melhor” 
sejam dadas exogenamente pelo próprio mercado. Isto é, as habilidades, 
capacidades e méritos dos capitalistas conformam, na competição entre eles 
mesmos, o mercado que condicionará as possibilidades alocativas dos 
trabalhadores. Embora todos sejam acolhidos segundo suas habilidades, a 
alocação dos últimos é condicional à alocação dos capitalistas. A desigualdade 
original desdobra-se em desigualdade de segunda ordem, obrigando os 
trabalhadores à submissão aos proprietários dos meios de produção. Por outras 
palavras, a igualdade (formal) no mercado destrói, imediatamente, a liberdade de 
um dos lados da equação de distribuição de pessoas a posições sociais segundo 
suas capacidades. Por fim, capacidades e méritos são erigidos no critério 
distributivo por excelência da renda, atribuída às pessoas de acordo com o lugar 
que ocupam segundo suas capacidades. O mercado, mecanismo automático e 
impessoal de distribuição das recompensas, não produz nenhum critério 
equitativo para alocar o ônus (e o bônus) da produção entre indivíduos desiguais 
em capacidade. O critério distributivo “capacidades” é, então, a última chancela 
do capitalismo à desigualdade estrutural emanada da distribuição diferencial da 
propriedade, consagrando na renda a inicial distribuição desigual das posições. 

Em segundo lugar, as necessidades também variam e o critério de igualdade 
de tratamento tampouco é equitativo. Os exemplos são do próprio Marx: 
moradores da planície não terão as mesmas necessidades dos moradores das 
montanhas, alguns operários serão casados e outros não, uns terão mais e outros 
menos filhos etc. No comunismo, já se disse, nada disso importa, já que a riqueza 
é suficiente e abundante, e as necessidades podem ser todas satisfeitas sem que 
seja preciso, por exemplo, um agente externo (como o Estado) que defina o que 
é, com justiça, necessário nesta ou naquela situação. Mas em situação de 
escassez, como decidir sobre o que é necessário? Do ponto de vista do mercado, 
qualquer medida da necessidade que esteja para além da noção de mínimos vitais 

Adalberto Cardoso 

391 
 

(algo aquém do qual os trabalhadores, por exemplo, morrem, ou não se 
reproduzem, ou não conseguem forças para trabalhar) não é aceitável. Na 
concepção de Marx, tudo o mais permanecendo constante, a distribuição pelo 
mercado tenderia a convergir para esse mínimo, principalmente em razão da 
competição entre os trabalhadores em situações de abundância de oferta de força 
de trabalho. 

Afirmar, portanto, que as pessoas devem ser recompensadas segundo suas 
necessidades está em contradição com a afirmação de que devem ser 
recompensadas segundo suas capacidades. A necessidade é um critério equitativo 
que reconhece as diferenças entre as pessoas e grupos, mas que tem no horizonte 
retirar a todos da situação de necessidade. O critério não é estritamente 
igualitário (já que as necessidades variam), mas é francamente equitativo. Sua 
consequência lógica é, obviamente, a liberdade (a negação da necessidade na 
clássica formulação de Hegel, que Marx mantém). O paradoxo é que tal critério 
está em contradição com os fundamentos do capitalismo, porque, qualquer coisa 
além dos mínimos vitais, que o mercado tende a reconhecer de forma automática, 
envolve a mobilização de critérios extra-econômicos de demarcação do 
necessário6. Ou seja, a necessidade como critério de justiça é a negação do 
mercado como mecanismo distributivo, embora seu resultado mais conspícuo 
seja a promessa central do liberalismo: a liberdade. E a contradição é estrutural: 
os trabalhadores não podem ser livres para escolher não se submeter ao 
capitalista, porque isso impediria a reprodução dos pressupostos do sistema; logo, 
o capitalismo não pode recompensar as pessoas segundo suas necessidades, 
porque isso as libertaria daquela submissão. Ao instituir as capacidades (e o 
mérito) em critério alocativo e as necessidades em critério distributivo, Marx 
prefigurava uma sociedade ao mesmo tempo livre e igualitária, oposta pelo 
vértice ao capitalismo que ele tentava explicar. 

A sociedade capitalista contemporânea não é a mesma de Marx, e a 
fronteira da necessidade está para além dos mínimos vitais mesmo em países com 
altos índices de pobreza como o Brasil. Na verdade, um dos ganhos mais 
importantes do movimento operário nos últimos 100 anos foi reduzir, lentamente 
mas de forma duradoura, o papel do mercado como único mecanismo distributivo 
da riqueza produzida. Ele ainda é central, obviamente, já que a sociedade 

                                                 
6  Ninguém foi mais enfático na defesa dessa ideia do que Hayek (1982), como mostraram 

Maffetone e Veca (2005: pp. 376 e ss.). 
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permanece capitalista. Mas seu automatismo, gerador de desigualdade e limitador 
da liberdade dos não proprietários, foi em parte domesticado pela assunção, pelo 
Estado, do papel de agente da definição de mínimos civilizatórios, como 
resultado da aplicação de critérios substantivos de justiça distributiva que 
denotam o bem estar mínimo que as pessoas devem ter para que a ordem social 
seja encarada como justa. Critérios que circunscrevem, pois, necessidades 
coletivas como direitos sociais. O Estado de Bem Estar não é outra coisa senão 
um arranjo político no qual as classes sociais negociam constantemente esse 
mínimo, constantemente instituído em critério substantivo de justiça distributiva. 
A justiça social definidora do Estado de Bem Estar é antes de tudo uma justiça 
que toma a necessidade como critério distributivo, necessidade empiricamente 
demarcada pela luta de classes7. Em suma, o capitalismo contemporâneo 
transformou a contradição inicial entre necessidades e capacidades (ou méritos) 
em tensão permanente, resolvida no âmbito da luta política. 

Essas considerações permitem organizar a reflexão sobre um survey de 
percepções da desigualdade, tal como o do IUPERJ/ISSP. Com elas é possível 
fixar um conjunto de parâmetros derivados que, em suas interconexões, 
configuram o que denominarei, no que se segue, de sentido prático de justiça. 
Como mencionado na Introdução a este livro, trata-se de um julgamento 
socialmente construído a respeito do justo e do injusto, cujo pano de fundo mais 
geral é uma ideia mais ou menos bem delineada do que é a boa sociedade. Com 
ele, busca-se resposta à seguinte pergunta: segundo que critérios essa sociedade 
deveria distribuir seus bens de civilização? Espero ter deixado claro que é 
diferente responder “segundo as capacidades das pessoas” e, alternativamente, 
“segundo suas necessidades”8. 

                                                 
7  As políticas neoliberais hegemônicas no ocidente nos trinta últimos anos do século 

passado tentaram, sem sucesso, reinstituir o mercado como mecanismo distributivo 
primordial, reduzindo o papel do Estado como lugar da construção da fronteira da 
necessidade. As crises que desencadearam, e tal como em 1929, talvez tenham mostrado 
aos próprios capitalistas que o “mercado auto-regulado” é um mito, pelo qual pagam com 
a vida milhões de miseráveis no mundo todo. 

8  Que fique claro: meu interesse na avaliação empírica da justiça distributiva é a riqueza, já 
que foi esse o único aspecto da distribuição dos “bens de civilização” coberto pelo 
questionário do IUPERJ/ISSP. 
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Capacidades e Méritos 

 
Iniciemos pelas capacidades individuais como critério de orientação dos 

julgamentos práticos de justiça distributiva. No interesse de melhor esclarecer o 
que se fará daqui por diante, vale a pena distinguir duas dimensões desse critério, 
uma, relativa aos atributos e méritos das pessoas e, outra, à utilização desses 
atributos em práticas sociais efetivas. Ou seja, capacidades como ativos ou 
possibilidades de desempenho, que as pessoas podem ou não colocar em prática, 
e capacidades como desempenho, ou atualização efetiva das potencialidades 
daqueles ativos. Trata-se, na verdade, de momentos reflexivamente pressupostos 
um no outro, mas a distinção é analiticamente relevante. Tome-se, por exemplo, 
a inteligência como um atributo individual que seja percebido pelos membros de 
uma sociedade qualquer como devendo, por justiça, ser recompensado. A 
recompensa julgada contra um padrão de justiça não terá relação, supõe-se, com 
o seguinte estranho cenário: uma entidade qualquer é nomeada responsável pela 
medição do Q.I. das pessoas nessa sociedade fictícia. Depois de classificá-las, 
alguém ou alguma instituição define recompensas justas segundo essa 
classificação, e o critério de justiça será, digamos, R$ 1,00 para cada ponto de 
Q.I.. Evidentemente, isso definiria uma sociedade hierarquizada segundo um 
estatuto único e universal, que provavelmente puniria com a morte por inanição 
aqueles com Q.I. abaixo do nível de subsistência, e tornaria muito ricos os que 
dominassem as técnicas dos testes de Q.I., o que não deixa de ser um sinal 
adicional de inteligência. Essa sociedade poderia ter seu padrão distributivo 
justificado por rituais adicionais, tais como torneios de inteligência, festas de 
consagração dos mais brilhantes, a inteligência e não Deus poderia ser o objeto 
do culto e da adoração das pessoas e assim por diante. 

Ora, esse cenário parece, e é estapafúrdio, apenas porque não estamos 
dispostos a aceitar o suposto por trás da justificação ou do culto à inteligência em 
si mesma, qual seja, algum tipo de aceitação do dom (conferido por Deus ou pela 
natureza, não importa) independente de qualquer ideia de bem (ou mal) que a 
inteligência, em exercício, possa trazer à coletividade. Para que o julgamento de 
justiça associado ao seu uso faça algum sentido social e prático, a inteligência 
deve ser utilizada. A máxima de justiça, nesse caso, não é: “fulana é inteligente, 
logo deve ser recompensada”, mas sim “ela é inteligente, e o desempenho 
diferenciado resultante de sua inteligência deve ser recompensado”. O mesmo 
vale para atributos como ser dedicado, diligente, esforçado etc. Tudo isso só faz 
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sentido com predicação, isto é, em uma atividade que possa ser nomeada: ele é 
dedicado ao trabalho, ou à esposa, ou aos filhos, e isso justifica ou legitima 
eventuais recompensas diferenciais. 

Quando instados, em uma pesquisa de opinião como o survey do 
IUPERJ/ISSP, a responder se as pessoas devem ou não ser recompensadas 
segundo suas capacidades, o que está em questão é se os entrevistados admitem 
ou não como justo que a sociedade seja hierarquizada segundo as habilidades e 
capacidades diferenciais de cada qual, tendo em vista o que cada qual faz dessas 
habilidades. A inteligência utilizada para a corrupção ou o crime não é (ou 
frequentemente não é) socialmente aceitável. E uma sociedade que desconheça a 
necessidade de proteger os desafortunados (pelo azar de não terem nascido 
inteligentes) talvez não seja considerada justa. Por outras palavras, para efeitos 
práticos, como o que interessa é o que as pessoas fazem com seus dons e 
habilidades, o critério “capacidades” só gera julgamentos práticos de justiça 
contra o pano de fundo de uma ideia qualquer da boa sociedade, ou da adequação 
dos ativos e recursos individuais a certas demandas consideradas socialmente 
boas, mesmo que o resultado sejam hierarquias e desigualdades sociais. 

O survey do IUPERJ/ISSP traz uma série de cinco perguntas pertinentes ao 
tema, apresentadas como subitens de um problema mais geral. A formulação é a 
seguinte: “Na sua opinião, para decidir o quanto cada pessoa deve ganhar, qual a 
importância que deveria ser dada a cada um dos seguintes aspectos: (i) As 
responsabilidades que o trabalho exige; (ii) O número de anos que a pessoa 
gastou em educação e treinamento; (iii) Se o emprego requer funções de chefia e 
supervisão; (iv) Se a pessoa faz bem o seu trabalho; e (v) Se a pessoa trabalha 
muito e é dedicada ao emprego”. Para cada um desses aspectos, perguntava-se se 
o entrevistado o considerava extremamente importante, muito importante, 
bastante importante, pouco importante ou nada importante, gradação de resto 
sujeita a controvérsias, já que três alternativas enfatizam a importância do 
critério, enquanto apenas duas a ausência dela. Não há uma alternativa 
intermediária ou neutra9.  

Note-se, desde logo, que o survey privilegiou, na mensuração da 
capacidade como critério distributivo, o aspecto “desempenho”, e não o aspecto 
“ativos ou recursos”. Mais precisamente, as pessoas foram instadas a se 

                                                 
9  O problema se repete na versão em inglês do questionário, utilizada na comparação 

internacional mais adiante. 
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pronunciar a respeito seja de questões de mérito associadas a posições na 
estrutura de emprego, seja de questões de merecimento vinculadas ao 
desempenho de tarefas. Apenas um quesito mediu “recursos” ao tratar de auto-
investimentos em capital humano (item ii acima).  

Analisarei os resultados comparando o Brasil com 3 outros países onde a 
pesquisa também foi realizada. Como o critério de seleção dos países não é auto-
evidente, indico algumas razões que dão plausibilidade à escolha. A Suécia é o 
mais próximo que temos, no capitalismo ocidental, do modelo descrito pela 
Figura 1 discutida na Introdução a este estudo: um Estado de Bem Estar com 
distribuição desigual mas equitativa dos bens de civilização, com mínimos 
civilizatórios definidos em patamar bastante alto, a ponto de eliminar, para todos 
os efeitos práticos, a pobreza. A Alemanha é o segundo de três modelos de Estado 
de Bem Estar estudados em Esping-Andersen (1990), caracterizado por ser mais 
estatutário, hierárquico e corporativista na definição das elegibilidades para as 
posições na estrutura social e para acesso aos serviços sociais (contra o 
universalismo sueco e o privatismo anglo-saxão, o terceiro modelo estudado por 
aquele autor) e que, por isso, deve apresentar variações nos padrões de justiça e 
na percepção da desigualdade, capazes de iluminar o caso brasileiro. E a Polônia 
foi escolhida por ser, como o Brasil, um país recém-democratizado e de renda 
per capita equivalente que, ademais, passou por um programa neoliberal de 
reformas semelhante ao brasileiro. Se a discussão da Introdução estiver correta, 
devemos esperar que as trajetórias de cada país interfiram decisivamente nos 
padrões de justiça distributiva, e também nos julgamentos que eles alimentam. 

A Tabela 9 apresenta os resultados para os quatro países selecionados, 
segundo a proporção de respondentes que consideraram cada quesito 
extremamente importante ou muito importante. Os dados para o Brasil estão 
ordenados de forma decrescente e o ordenamento para os outros países aparece 
entre parênteses em cada célula, exceto para a Polônia, que apresenta o mesmo 
ordenamento do Brasil.  

A comparação entre países em diferentes estágios de desenvolvimento 
social e econômico permite colocar em relevo os aspectos centrais da concepção 
de justiça distributiva relacionada a capacidades e méritos entre os brasileiros. 
Em primeiro lugar, salta aos olhos a pequena variação no Brasil entre o critério 
que recebeu a maior proporção de respostas “extremamente importante” e “muito 
importante”, somadas na tabela, e o critério com menor proporção dessas 
respostas: apenas 7,7 pontos percentuais separam “fazer bem o trabalho” de 
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“emprego de chefia ou supervisão”10. A diferença entre o maior e o menor valor 
é de 49,1 pontos percentuais na Alemanha, 39,5 na Suécia e 26,7 pontos na 
Polônia, sendo que, com exceção deste último, cada país tem sua própria 
hierarquia de critérios importantes, cada qual diferente da brasileira, diferença, é 
certo, não muito pronunciada. Para obter a classificação alemã a partir da nossa, 
é preciso 1 deslocamento de posições: da primeira para a terceira. Em relação aos 
suecos precisaríamos de 2 movimentos (da primeira para a terceira e da quinta 
para a quarta). 

 
Tabela  9 

Importância atribuída a alguns critérios distributivos em quatro países selecionados 

Critérios distributivos associados às 
capacidades e méritos 
 

Proporção (%) que considera extremamente 
importante ou muito importante 

Brasil 
 
 

Alemanha 
Ocidental 

 

Suécia 
 
 

Polônia 
 
 

Se a pessoa faz bem o trabalho 78 74 (3) 60 (3) 74 
Se a pessoa é dedicada ao emprego 78 88 (1) 79 (1) 73 
As responsabilidades que o trabalho exige 77 84 (2) 75 (2) 63 
Anos gastos em educação e treinamento 76 60 (4) 40 (5) 60 
Se o emprego é de chefia ou supervisão 70 38 (5) 52 (4) 48 
N (tamanho da amostra total) 2.000 921 1.150 1.135 
Fonte: IUPERJ/ISSP, 2001 

 
Em segundo lugar, a pequena variação entre o topo e a base da hierarquia 

sugere dificuldade dos brasileiros estabelecerem distinções precisas quanto às 
consequências de cada critério para o ordenamento social mais geral. Critérios 
igualitaristas de desempenho, como o primeiro e o segundo (fazer bem o trabalho 
ou ser dedicado ao emprego é compatível com qualquer ocupação, do lixeiro ao 
presidente da República) convivem com outros francamente desiguais em suas 
consequências, como investimentos pessoais em treinamento e ocupar cargos de 
chefia. Essa convivência ocorre em muito menor medida nos demais países. 
Assim, 51% dos brasileiros apontaram todos os cinco critérios como 
extremamente importantes ou muito importantes, contra 23% dos alemães e 20% 
dos suecos (30% dos poloneses). Quase 70% dos entrevistados no Brasil 
apontaram 4 ou 5 critérios, contra 44% dos suecos e 55% dos alemães. Além 
disso, na Suécia e na Alemanha as diferenças na adesão aos critérios são bastante 

                                                 
10  Os percentuais na tabela diferem dos apresentados em Cardoso (2004) porque, ali, os 

cálculos excluíram as alternativas “Não sabe” e “Não respondeu”. 
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pronunciadas, se bem que não na mesma direção. Acentuar essas diferenças 
ajudará a compreender a aparente “confusão” dos brasileiros. 

Com efeito, as alternativas de critério de justiça distributiva oferecidas, ao 
não demarcar campos específicos de julgamento no Brasil, configuram um pano 
de fundo denso, imbricado e pouco hierarquizado, mas não necessariamente 
pouco consistente, já que, no nível dos julgamentos práticos de justiça, as 
alternativas podem efetivamente ser interpretadas como mutuamente não 
excludentes. Uma pessoa pode ter investido em seu próprio capital humano, pode 
fazer bem o trabalho, ter muitas responsabilidades, comandar outras pessoas e ser 
dedicada, tudo isso ao mesmo tempo, e posso perfeitamente imaginar que todas 
essas qualidades devem ser devidamente recompensadas. Isso significa que 
alguém que não tenha algum desses predicados não deve ser recompensado da 
mesma maneira. Ao valorizar igualmente todos os critérios relacionados com 
capacidades, mérito e desempenho, os brasileiros parecem estar dizendo que 
estão abertos a aceitar a desigualdade de renda resultante da ausência de 
qualquer um deles. 

Essa disposição geral é bastante distinta daquela encontrada no caso mais 
distante do Brasil em termos da discussão adiantada na Introdução, a Suécia (ali 
qualificada como “o céu do liberalismo”). Neste país, o investimento em capital 
humano (via educação e treinamento), chancela clássica da desigualdade legítima 
numa sociedade liberal, não é visto como importante critério distributivo pela 
maioria. Para os suecos (assim como para os alemães), mais importante é se o 
trabalho é bem feito e, muito próximo a esse critério, se exige responsabilidade. 
Na Suécia, esses critérios distam significativamente daquele relacionado à 
qualificação das pessoas, considerado importante para 40% deles apenas. 

É fato que a responsabilidade é muito valorizada por todos (embora um 
pouco menos pelos poloneses), resultado não casual, já que remete diretamente 
ao problema de fundo dos julgamentos morais, que são as condições de 
possibilidade da vida em comum. Executar responsavelmente o trabalho significa 
estar em vigília constante quanto aos próprios apetites, paixões e também 
convicções, em geral para seguir normas definidas por outros (mesmo que esses 
outros sejam coletivos de que a própria pessoa participe, como é o caso nos 
modelos participativos de gestão do trabalho ou, de maneira mais ampla, na 
cidadania) e evitar efeitos coletivos indesejados de ações fora do que for 
funcionalmente prescrito ou coletivamente sancionado. Esse aspecto 
evidentemente conservador da ética da responsabilidade quando aplicada ao 
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mundo empresarial, no qual as normas do trabalho responsável são definidas pelo 
capital, ganha estatuto de predisposição republicana no caso dos servidores 
públicos, por exemplo, especialmente os que prestam serviços diretos a outras 
pessoas nos sistemas de saúde e educação11. Não são apenas as prescrições de 
superiores hierárquicos que são levadas em conta no desempenho da função, 
como queria Weber em sua discussão sobre a política como vocação. Convicções 
políticas relativas ao bem comum e aos direitos dos clientes do Estado também 
orientam os servidores em sua resposta às demandas do público, e 
frequentemente sua ação coletiva incide diretamente no conteúdo das normas do 
que é ou não um serviço público responsável12.  

Nesse sentido, concepções de justiça distributiva baseadas numa ética da 
responsabilidade (e fazer bem o trabalho se enquadra nela) são qualitativamente 
distintas daquelas baseadas, por exemplo, numa qualidade aquisitiva cujo valor 
pode ser mensurado no mercado, como é o caso do investimento nas próprias 
educação e qualificação profissionais. Não por acaso, os suecos valorizam muito 
pouco esse critério. Mas é preciso insistir no fato de que essas concepções não 
são excludentes, mas sim qualitativamente distintas, a primeira 
(responsabilidade) apontando para o bem comum (na empresa ou na 
comunidade) e a segunda, para o interesse individual, valores, contudo, que 
podem se fundir em boa parte das ocupações que configuram a estrutura social, 
ou o ambiente da distribuição de renda. Mas o que eu gostaria de destacar é que 
o estabelecimento de distinções claras entre os critérios termina por denotar 
noções bastante precisas da “boa sociedade”, a Suécia estando mais predisposta 
a valorizar o bem comum e o Brasil, a aceitar as desigualdades decorrentes da 
operação conjunta e indistinta de todos os critérios relacionados com o mérito, as 
capacidades e o desempenho.  

A qualificação empírica da discussão conceitual apresentada na Introdução 
deste livro requer a avaliação da variação ou não desses indicadores segundo as 

                                                 
11  Ainda assim, é possível argumentar que mesmo sob a égide do capital a ética da 

responsabilidade tem consequências que extravasam os limites da comunidade 
profissional de referência. Um operário que sabote o avião que está montando poderá 
trazer prejuízos ao empregador, mas afetará vidas muito além de seu coletivo de trabalho. 

12  É assim que as greves de servidores públicos, no Brasil e em toda parte, frequentemente 
ganham significado transcendente, já que exigir melhores condições de trabalho é 
demandar melhores condições de servir ao público. Não por acaso, os movimentos de 
servidores públicos são fortemente politizados em toda parte, uma vez mais 
contrariamente ao ideal weberiano do burocrata. 
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classes de renda das pessoas. Se aquela discussão faz sentido, sobretudo a ideia 
de que as fronteiras da necessidade e da legitimação são uma zona de variação 
cujo significado é socialmente disputado pelas classes sociais, ricos e pobres, em 
princípio, devem apresentar concepções diversas de justiça distributiva. Amartya 
Sen, por exemplo, afirma que quanto mais pobres os grupos, mais tenderão a 
valorizar critérios igualitaristas de justiça, enquanto os mais ricos tenderão a 
valorizar o mérito (Sen, 2001, cap. 6, passim). Walzer (1999) e Turner (1986) 
têm a mesma concepção. Essas diferenças deveriam resultar, mais tarde, em 
julgamentos práticos de justiça também diversos.  

Mantendo distinção já efetuada, analiso a diferença entre o topo e a base da 
hierarquia de renda, isto é, os 10% mais ricos e os 40% mais pobres de cada país. 
Para o exercício proposto utilizo a renda familiar, não a renda pessoal, escolha 
que não obedeceu a razão substantiva. O objetivo foi aumentar o número de casos 
para além dos respondentes que tinham renda proveniente do trabalho, incluindo, 
idealmente, toda a amostra pesquisada. Permanecem de fora apenas os que se 
recusaram a responder sua renda familiar. Os resultados são relatados na Tabela 
10. Os valores máximo e mínimo para cada país e cada estrato de renda aparecem 
em negrito.  

Não é preciso rodeios: no caso do Brasil, há variação entre ricos e pobres 
quanto aos critérios de justiça distributiva, mas ela é mínima, e pode ser 
rapidamente captada pelo índice médio de dissimilaridade entre as duas 
distribuições13, de apenas 1,3 pontos. Isso quer dizer que basta mover 1,3% de 
uma distribuição à outra para que ambas se igualem. O índice é de 2,6 na 
Alemanha, 4,4 na Suécia e 8,3 na Polônia. Em todos os países o que mais 
distingue as distribuições de ricos e pobres é a posição em relação às 
responsabilidades que o trabalho exige, critério distributivo sempre mais caro 
entre os mais ricos, principalmente na Polônia (dissimilaridade de 13 pontos, 
contra 6 pontos na Suécia, 4 na Alemanha e 3 no Brasil). E as atitudes de ambos 
os estratos são indistintas no Brasil quanto ao investimento em treinamento e 
educação e quanto à dedicação ao emprego. A qualificação tampouco distingue 
pobres e ricos alemães, ao passo que na Suécia o que menos distingue é a 
ocupação de cargos de chefia ou supervisão. 

                                                 
13  O índice é o mesmo proposto por Duncan e Duncan (1955), e indica quanto (em termos 

percentuais) de uma distribuição deve ser transposto à outra para que as duas se tornem 
idênticas. 
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Tabela  10 

Importância atribuída a alguns critérios distributivos segundo classes de renda familiar 
selecionadas em quatro países (% que considera “extremamente importante” ou “muito 

importante”) 

Critérios distributivos 
associados às capacidades e 

méritos 

Brasil Alemanha 
Oc. Suécia Polônia 

40% + 
pobres 

10% + 
ricos 

40% + 
pobres 

10% + 
ricos 

40% + 
pobres 

10% + 
ricos 

40% + 
pobres 

10% + 
ricos 

As responsabilidades que o 
trabalho exige 75 81 84 92 72 84 56 82 

Anos gastos em educação e 
treinamento 73 74 62 60 47 36 57 74 

Se o emprego é de chefia ou 
supervisão 67 70 38 43 52 55 43 60 

Se a pessoa faz bem o trabalho 75 77 84 89 78 85 68 85 
Se a pessoa é dedicada ao 
emprego 75 75 73 67 62 51 71 77 

Dissimilaridade Pobres/Ricos 1,3 2,6 4,4 8,3 
Fonte: IUPERJ/ISSP, 2001 

 
Escrutinando internamente aos estratos de renda, no Brasil os ricos 

discriminam um pouco mais entre os quesitos, já que a distância entre o mais e o 
menos valorizado foi de 10 pontos percentuais, contra 8 pontos entre os mais 
pobres. Para estes últimos, os critérios têm todos o mesmo (e alto) peso, com uma 
exceção, o exercício de cargos de chefia ou supervisão, aspecto menos valorizado 
também entre os ricos. De todo modo, a adesão a ele é superior a 67% nos dois 
casos. A hierarquia de posições no interior de cada estrato de renda também 
diverge, mas uma vez mais, de maneira pouco relevante. Por exemplo, para os 
ricos é mais importante a responsabilidade, seguida de fazer bem o trabalho e a 
dedicação ao emprego, com diferença de 6 pontos percentuais entre a primeira e 
a terceira posição. Entre os pobres todas as três são importantes, a variação entre 
elas não chegando a 0,3 pontos percentuais. Isso quer dizer que não se pode dizer 
que ricos e pobres tenham concepções diferentes quanto a critérios de justiça 
distributiva baseados no mérito ou no desempenho. Algo semelhante ocorre na 
Alemanha, onde a hierarquia de pobres e ricos é idêntica. Na Suécia elas 
divergem em uma posição (dedicação ao emprego e ocupar cargos de chefia), 
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enquanto na Polônia a diferença é mais pronunciada, sendo necessário mover 
dois critérios na hierarquia para as duas distribuições se equivalerem14. 

Ou seja, o que distingue o Brasil dos outros países não é o fato de pobres e 
ricos compartilharem praticamente os mesmos critérios de justiça distributiva 
relacionados com capacidades e méritos. O que nos distingue é a virtual ausência 
de hierarquia entre os critérios, tanto para pobres quanto para ricos. Na Suécia e 
na Alemanha a ética da responsabilidade é muito pronunciada, principalmente 
quando vista contra o critério utilitarista da qualificação profissional, no caso do 
primeiro país, ou da baixa adesão ao critério hierárquico relacionado com as 
posições de chefia e supervisão, no caso da Alemanha. A recusa parcial desses 
dois critérios denota baixa tolerância à desigualdade por parte de ricos e pobres 
nesses países, já que resulta na ideia de que subordinados e chefes não deveriam 
receber salários muito diferentes (caso da Alemanha), e que pessoas mais 
qualificadas não deveriam ser mais bem remuneradas do que as menos 
qualificadas, no caso sueco. A chefia como critério distributivo é parcialmente 
recusada também entre os pobres poloneses, que valorizam intensamente a 
dedicação ao trabalho, critério claramente igualitarista. Essas distinções não 
ocorrem no Brasil. Aqui, o mérito e o desempenho são fortemente valorizados 
como critérios distributivos, e isso denota, talvez, maior tolerância em relação à 
desigualdade. Continuarei perseguindo essa hipótese na seção seguinte. 

Necessidades 

A necessidade como critério distributivo denota uma sociedade “para além 
da justiça”, como demonstrado acima, mas apenas se a produção social for 
abundante, ou “jorrar em caudais”, nas palavras de Marx. Do contrário, os termos 
do exercício proposto na Introdução a este livro têm plena vigência. Ali, supus 
que há uma fronteira socialmente construída da necessidade. Sugeri também que 
essa fronteira é, mais propriamente, uma zona de variação, um horizonte 
contestado em que os diferentes grupos sociais disputam a definição do que são 
os mínimos civilizatórios aquém dos quais as pessoas não podem viver com 

                                                 
14  Note-se que, nesta comparação, não se está computando um índice de dissimilaridade. 

Neste, mensura-se quanto de cada distribuição deve-se mover horizontalmente na tabela 
para que ambas se equivalham, ao passo que o que está em questão são as mudanças 
verticais na hierarquia de posições que levariam à equivalência não de proporções, mas 
da própria hierarquia de posições.  
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dignidade. Este é, por assim dizer, um problema empírico, embora de difícil 
operacionalização. Para aquele exercício, bastava postular que tal fronteira 
existe, mesmo que variando entre países, grupos sociais, indivíduos etc. Aqui é 
preciso ir além. 

O que está em causa agora é transformar aquela fronteira em princípio de 
justiça distributiva, e esse não é um problema unicamente empírico. Postular a 
possibilidade do delineamento de uma fronteira qualquer da necessidade presume 
que as pessoas possam chegar a um acordo sobre necessidades básicas, e esta não 
é uma presunção livre de percalços. Mais difícil ainda é supor que sanar aquelas 
necessidades seja um problema passível de julgamentos de justiça. Isso porque a 
necessidade é um elemento contestado no campo da justiça distributiva, e tem 
natureza bem diversa do mérito, das capacidades ou do desempenho. De fato, 
esses três critérios podem ser adequadamente recompensados pela operação 
automática e natural do mercado. Investimentos em capital humano, inteligência 
e dedicação ao trabalho são, todos, fontes de retornos diferenciados segundo a 
produtividade de cada qual em uma estrutura qualquer de organização da 
produção da riqueza. A necessidade não. Se as pessoas têm que ser 
recompensadas segundo suas necessidades, várias perguntas têm que ser 
respondidas antes. Segundo que parâmetros a medida da necessidade é 
construída? Quem a constrói: o indivíduo? Sua comunidade? O Estado? Como 
critério distributivo, a fronteira da necessidade não é natural, ou melhor, não 
pode ser delimitada pela operação de mecanismos automáticos, tal como o 
mercado. Ao mesmo tempo, ela é coextensiva à ideia de justiça que serve de 
referência à sua circunscrição. Ao traçar uma fronteira da necessidade, a 
sociedade leva em conta critérios de justiça que, por essa razão mesma, passam 
a ser constitutivos da própria fronteira, e a fronteira da necessidade é delimitada 
em tal ou qual patamar justo. 

A consequência disso para a análise é que, se objetivamente as 
necessidades são socialmente delimitadas, então, qualquer critério de justiça 
derivado da noção de necessidade deve basear-se na resposta prévia a uma 
pergunta como esta: a sociedade deve ou não sanar as carências básicas de seus 
membros segundo critérios outros que não aqueles derivados da operação 
automática de seus meios de coordenação, dos quais o mercado é certamente o 
mais conspícuo, mas não o único? Se eu responder sim, então estou predisposto 
a elaborar critérios de justiça distributiva baseados na necessidade, e a 
operacionalização desses critérios deverá levar em conta, necessariamente, 
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alguma ideia de responsabilidade social em relação aos mais necessitados. O 
Estado, é claro, é o agente pressuposto15. Do contrário, meus padrões de justiça 
distributiva podem, todos, ser resolvidos no mercado, produzindo, obviamente, 
desigualdade. 

Os critérios dessa segunda dimensão da justiça distributiva têm mensuração 
menos consistente no questionário do IUPERJ/ISSP. Há apenas duas perguntas a 
respeito, desdobradas de um título geral: “Para definir o quanto uma pessoa deve 
ganhar, deveria ser levado em consideração: (i) O quanto é necessário para 
sustentar uma família; (ii) Se a pessoa tem crianças para cuidar”. A 
hierarquização é feita pelas mesmas categorias das questões precedentes 
(variando de extremamente importante a nada importante). A distribuição dos 
que responderam extremamente ou muito importante segundo os países 
selecionados, e também segundo as classes de renda, está na Tabela 11. 

 
Tabela 11 

Importância atribuída a alguns critérios distributivos de necessidade segundo classes de 
renda familiar selecionadas em quatro países (% que consideram “extremamente 

importante” ou “muito importante”) 

Critérios 
distributivos 
associados à 
necessidade 

Brasil 
Alemanha 
Ocidental Suécia Polônia 

40% mais 
pobres 

10% mais 
ricos 

40% mais 
pobres 

10% 
mais 
ricos 

40% mais 
pobres 

10% mais 
ricos 

40% mais 
pobres 

10% mais 
ricos 

Sustentar família 79 83 59 30 38 8 42 26 
Cuidar de crianças 78 82 65 51 35 3 34 23 
N 745 186 278 63 367 75 415 106 
Dissimilaridade 
pobres/ricos 2,0 10,9 15,7 6,7 

Fonte: IUPERJ/ISSP, 2001 
 
Os dois critérios enumerados, se aplicados em conjunto, são francamente 

igualitaristas. Se todas as famílias tivessem o mesmo número de crianças, o 
resultado de sua aplicação seria uma sociedade de famílias igualmente 
recompensadas. E mesmo que as famílias tivessem tamanhos diferentes, o 
resultado também seria igualitário, já que cada criança receberia o mesmo 
montante, de modo que a renda familiar per capita seria a mesma, ainda que a 
renda global de cada família pudesse variar bastante. A desigualdade daí 

                                                 
15  Como já sugeri, o welfare state pode ser pensado como resultado da operacionalização 

desses critérios em sociedades capitalistas. Castel (1998) é exemplo de análise nessa 
direção. Ver também Esping-Andersen (1985). 
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decorrente tem natureza diversa daquela produzida pelo mercado, já que, como 
afirmado, supõe um acordo social sobre a fronteira da necessidade, o que torna a 
desigualdade o resultado de um critério equitativo de distribuição. 

Com isso em mente, parece claro que no Brasil, uma vez mais, há um 
consenso assustador sobre a importância dos critérios propostos, e não há 
distinção relevante entre pobres e ricos (a dissimilaridade entre as duas 
distribuições é de meros 2 pontos percentuais). Algo muito diverso ocorre nos 
outros três países. Na Suécia, por exemplo, a dissimilaridade média entre pobres 
e ricos, considerando os dois critérios, foi de quase 16 pontos, decorrente do fato 
de que, ainda que os pobres não adiram tão intensamente a eles, os ricos 
praticamente descartam tais critérios como relevantes. A dissimilaridade entre 
pobres e ricos é alta também na Alemanha, sobretudo no quesito “sustentar uma 
família”. Sessenta por cento dos pobres subscrevem esse critério distributivo, 
contra apenas 30% dos ricos. E nos três países, são os mais pobres os mais 
propensos a compartilhar critérios distributivos equitativos baseados na 
necessidade. No Brasil a dissimilaridade ocorre na direção inversa, com os ricos 
apresentando propensão à equidade ligeiramente superior aos pobres. Mas a 
diferença é muito pequena. O Brasil, então, se apresenta como exceção gritante. 
Pobres e ricos são igualmente igualitaristas. 

Talvez, como discutido anteriormente, tenhamos atingido aquele estágio da 
desigualdade e da pobreza em que mesmo os ricos passam a compartilhar o 
sentido de injustiça dos pobres, reconhecendo a responsabilidade social pela 
desigualdade. Há outra indicação sustentando a suspeita, relacionada com a 
justificação da desigualdade de oportunidades (Tabela 12). Apenas no Brasil é 
mais intensa entre os ricos a percepção de que é injusto que eles mesmos tenham 
melhor acesso à saúde e à educação. A condenação entre os pobres é maior na 
Suécia do que em qualquer outro lugar, mas na Alemanha também há diferença 
significativa entre os estratos de renda. Na Polônia as opiniões são praticamente 
idênticas e majoritariamente contrárias à desigualdade de oportunidades baseada 
na distribuição atual da renda. 

 
  

Adalberto Cardoso 

405 
 

Tabela  12 
Sentido de justiça de pobres e ricos quanto à desigualdade de oportunidades 

em quatro países selecionados (em %) 

Grau de 
concordância 

Brasil 
Alemanha 
Ocidental Suécia Polônia 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

Ricos terem melhor acesso à assistência médica 
Justo 26 21 11 24 8 15 18 23 
Injusto 66 70 75 49 80 47 58 55 

Ricos darem melhor acesso à educação a seus filhos 
Justo 36 20 11 21 9 15 19 22 
Injusto 51 68 68 54 80 43 58 59 
Fonte: IUPERJ/ISSP, 2001 
Obs.: A soma de cada subconjunto não perfaz 100% porque excluí as alternativas “nem justo nem injusto”, “não sabe” 
e “não respondeu”. 

 
Os valores encontrados para o caso brasileiro são, de fato, espantosos. 

Trinta e seis por cento dos mais pobres consideram justo que os ricos possam dar 
melhor educação a seus filhos. Já vimos (no Capítulo VI) como a desigualdade 
de acesso à educação esteve na base da reprodução dos padrões de desigualdade 
de classe no país ao longo das últimas décadas. Isto é, aquela educação teve 
efeitos cumulativos sobre a vida das pessoas, condicionando de forma durável 
suas chances de percurso social e de mobilidade ocupacional. Se o Brasil, nos 
últimos 20 ou 30 anos, não construiu um mercado de trabalho capaz de acolher 
de forma produtiva os novos e mais qualificados entrantes no mercado de 
trabalho, ainda assim os mais escolarizados estiveram sempre em melhor situação 
do que os outros. E o sistema educacional brasileiro é tal que premia os que 
podem pagar por ensino fundamental, em detrimento dos estudantes de escolas 
públicas, de qualidade quase sempre muito inferior16. A desigualdade da oferta 
de serviços educacionais, então, é componente essencial da desigualdade de 
oportunidades no país, aspecto decisivo da reprodução das desigualdades 
econômicas no tempo. Contra esse pano de fundo, é surpreendente que 36% dos 
brasileiros pobres considerem justa a posição de vantagem no ponto de partida 
em que os mais ricos se encontram, ainda mais porque sessenta e oito por cento 

                                                 
16  Os testes de qualidade do ensino fundamental mostram que são raros os casos de escolas 

públicas com bom desempenho nos exames. Ver Hasenbalg (2003) e Hasenbalg e Silva 
(2000). 
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dos ricos consideram injusta essa situação. Ao que parece, os mais pobres 
apresentam propensão maior a aceitar a desigualdade do que os mais ricos. 

Em suma, no Brasil, ricos e pobres compartilham ideias muito próximas de 
justiça ou injustiça distributiva relacionada a critérios como desempenho, mérito, 
capacidade, necessidade ou oportunidade. Os ricos condenam mais intensamente 
do que os pobres a desigualdade de oportunidades, mas ambos são igualitaristas 
no que respeita aos critérios de distribuição de recompensas salariais. Esse perfil 
contrasta fortemente com os casos alemão e sueco, e é muito próximo do da 
Polônia, país recém-democratizado e, até a edição do survey (2001), de classe de 
renda per capita semelhante à do Brasil. O aspecto mais importante a reter, 
porém, é que critérios muito diversos em suas consequências convivem sem 
problemas na cultura política brasileira. Entre nós valoriza-se o mercado tanto 
quanto o Estado como agente da distribuição justa e/ou equitativa. As pessoas 
devem ser recompensadas tanto por suas habilidades e investimentos, quanto por 
sua dedicação ao trabalho e as necessidades de suas famílias. Estado e mercado, 
nessa concepção, não são agentes distributivos antagônicos, mas sim 
complementares. Sigamos em frente na análise e vejamos como os brasileiros 
avaliam a constituição efetiva da sociedade, isto é, vejamos como se configuram 
os julgamentos práticos de justiça contra o pano de fundo da concepção de justiça 
analisada até aqui. É possível esperar que, se os critérios de justiça de pobres e 
ricos são os mesmos, os julgamentos de justiça também não variarão 
significativamente. 

Julgamentos de Justiça 

Essa expectativa, surpreendentemente, não se confirma. Ricos e pobres têm 
percepções divergentes sobre vários aspectos (embora não todos) da constituição 
da sociedade, divergências mais ou menos intensas segundo o caso. Tome-se, 
para começar, a igualdade de oportunidades de mobilidade social (expressa nos 
dois primeiros itens da Tabela 13). Acabamos de ver que os dois estratos 
consideram injusto que os mais ricos tenham acesso a saúde e educação de 
melhor qualidade, embora os mais pobres o aceitem em maior proporção. Ainda 
assim, a riqueza não deveria ser um meio para o acesso a recursos que capacitam 
desigualmente as pessoas. Logo, todos valorizam intensamente a igualdade de 
oportunidades na vida. Contra esse pano de fundo, não é pequena a proporção de 
pessoas (pouco menos de 40% no caso dos pobres e de 32% no caso dos ricos) 
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que consideram extremamente ou muito importante ser de família rica para subir 
na vida no Brasil. Ainda assim, para a maioria (60% dos pobres e 70% dos ricos) 
o “berço” não é condição necessária.  

 
Tabela  13 

Julgamentos de justiça social em quatro países selecionados (proporção que considera 
extremamente importante e muito importante, em %) 

Julgamentos de 
justiça social 

Brasil 
Alemanha 
Ocidental Suécia Polônia 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

Importante ser de 
família rica para subir 
na vida 

38 31 27 18 23 11 62 48 

Importante conhecer 
as pessoas certas para 
subir na vida 

52 47 64 43 59 53 72 70 

Concorda que tem que 
ser corrupto para subir 
na vida 

34 43 38 25 24 5 55 34 

Discorda que as 
pessoas são 
recompensadas por 
suas habilidades 

27 40 14 11 21 15 22 34 

Discorda que as 
pessoas são 
recompensadas por 
seus esforços 

42 65 17 8 29 20 41 43 

Fonte: IUPERJ/ISSP, 2001. 

 
Tal concentração denota percepção majoritária de uma estrutura social 

fluida, no sentido de que tanto pobres quanto ricos têm oportunidades de 
mobilidade independentemente da origem social. É claro que isso não supõe, 
necessariamente, a crença de que há oportunidades iguais para uns e outros. Quer 
apenas dizer que a sociedade é vista como aberta em termos de chances de 
mobilidade, levando em conta as clivagens de renda. É claro que o fato de que 
perto de 40% dos pobres consideram esse requisito importante diz muito sobre a 
desigualdade brasileira, principalmente por comparação com a Alemanha e a 
Suécia, onde apenas 27% e 23% dos pobres, respectivamente, consideram 
importante a origem social. Como esse ponto é central para o problema da 
legitimação da ordem, tal como discutido na primeira parte, voltarei a ele outras 
vezes nesta discussão. 

A inexistência de clivagens cabais entre ricos e pobres confirma-se no item 
seguinte da mesma dimensão: a maioria dos brasileiros (e, na verdade, dos outros 
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três países também) considera importante conhecer as pessoas certas para 
melhorar de vida. Essa não parece uma avaliação de que há igualdade de 
oportunidades. Apenas algumas pessoas são “as pessoas certas”, e não são 
igualmente acessíveis a todos. Contudo, pode-se objetar que o julgamento sobre 
a necessidade de se conhecer as pessoas certas não é necessariamente “ruim”, no 
sentido de denotar uma sociedade pouco fluida ou aberta à mobilidade. A 
hierarquia social (pré-condição de qualquer noção de mobilidade ou ascensão 
nessa hierarquia) é tal que pode haver “pessoas certas” em todo o espectro de 
posições. Nesse sentido, mais do que perceber restrições à mobilidade, o que esse 
julgamento denotaria seria a existência dessa hierarquia enquanto capital social 
e, portanto, como uma estrutura de recursos e oportunidades mobilizável pelas 
pessoas17. Pode ser o caso de que se esteja apenas constatando que, para subir na 
vida, o indivíduo depende de outros indivíduos, ou precisa deles como 
facilitadores, colaboradores, parceiros, sócios etc. 

Como era de se esperar, essas duas questões (percepção sobre o efeito de 
ser de família rica e conhecer as pessoas certas) não são independentes, sendo, 
na verdade, medidas complementares de uma mesma dimensão: a percepção 
quanto às oportunidades de mobilidade social, uma endógena (a própria família) 
e outra exógena (as pessoas certas na estrutura social) às trajetórias individuais. 
A correlação (pearson) entre elas é de 0,55 no Brasil, mesmo valor quando 
avaliamos os 4 países em conjunto. A partir da combinação de respostas às duas 
perguntas, foi possível construir uma escala de percepção da abertura da 
sociedade à mobilidade, tal como apresentada na Tabela 14. Dentre os mais 
pobres, 31% responderam que as duas coisas são extremamente importantes ou 
muito importantes. Entre os ricos, a proporção é de 23%. A combinação das 
alternativas não deixa dúvidas, trata-se de uma categoria de pessoas cujos 
julgamentos de justiça estarão determinados pela percepção de que o Brasil não 
está igualmente aberto à mobilidade, e há mais pobres do que ricos nessa 
situação. A sociedade, para eles, é muito fechada. Esse tipo contrasta com outro, 
no extremo oposto, que não vê nenhum impedimento à mobilidade, ao achar que 
aquelas duas formas de associação não são nada importantes. Quase 24% dos 
pobres e 27% dos ricos se encontram nessa situação: nem a família nem as 
relações pessoais são consideradas importantes para subir na vida, e os pobres 
são um pouco menos propensos a reconhecer igualdade de oportunidades do que 

                                                 
17  Essa concepção de capital social está em Bourdieu (1979). 
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os ricos. Para estes, a sociedade é muito aberta18. Uma proporção não desprezível 
daqueles que não consideram importante pertencer a família rica acha importante 
conhecer as pessoas certas. A mobilidade é condicional: é possível a todos desde 
que as relações certas se estabeleçam. São 24% dos pobres e 30% dos ricos nessa 
situação. Juntando esta categoria e a anterior temos que 48% dos pobres e 57% 
dos ricos vêm a sociedade brasileira como razoavelmente fluida e prenhe de 
oportunidades de mobilidade, sendo que uma parte deles a vê como muito aberta. 
Alternativamente, 47% dos pobres e 43% dos ricos encaram o Brasil como 
fechado ou muito fechado. 
 

Tabela 14 
Escala de percepção da abertura da sociedade brasileira à mobilidade social (%) 

Escala 
40% 
mais 

pobres 
10% mais 

ricos Total 
Sociedade muito fechada 31 23 275 
Sociedade fechada 16 20 161 
Sociedade aberta 24 30 222 
Sociedade muito aberta 24 27 229 
Não sabe dizer 5 1 41 
N 742 186 928 
Fonte: IUPERJ/ISSP, 2001 

 
Ou seja, ricos e pobres não têm exatamente o mesmo padrão de julgamento 

da sociedade brasileira quanto às oportunidades de mobilidade social, mas a 
clivagem não é claramente demarcada. Os pobres estão apenas levemente menos 
propensos a reconhecer igualdade de oportunidades. Ainda assim, não se pode 
afirmar que qualquer dos dois estratos julgue “mal”, de forma cabal, a sociedade 
brasileira nesses dois primeiros aspectos, sendo os pobres um pouco mais 
rigorosos na avaliação. E isso diferentemente do que ocorre nos outros três países, 
nos quais a proporção de pobres que considera ser importante vir de família rica 
é consistentemente mais alta do que a de ricos, ainda que na segunda dimensão 
as diferenças não sejam tão significativas, à exceção da Alemanha. 

Algo bem diverso se passa com os outros três itens pesquisados, dispostos 
mais acima na Tabela 13. Os ricos são muito mais propensos a considerar a 

                                                 
18  Vale salientar que as proporções para os pobres não variam muito quando consideramos 

apenas os 20% mais pobres: 34% julgam a sociedade fechada e 21% a julgam inteiramente 
aberta. 
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sociedade brasileira injusta, no sentido de não equitativa, do que os pobres, 
sobretudo naquelas dimensões que têm a ver com a recompensa ao esforço e às 
habilidades19. Mais de 64% deles discordam que as pessoas sejam recompensadas 
por seus esforços (contra 42% dos pobres), e 40% tampouco concordam que o 
sejam por suas habilidades (por oposição a 27% dos pobres). Por fim, a corrupção 
como prática real de ascensão social no país recebe também maior concordância 
dos ricos. 

Cabe deter-me um pouco mais nesses temas, dada sua centralidade para o 
argumento geral desta investigação. Assim como no caso das dimensões do 
sentido de justiça, os julgamentos práticos de justiça não são independentes em 
termos estatísticos. O Gráfico 13 traz uma análise de correspondência múltipla 
relacionando as variáveis em apreço, inclusive a distribuição de renda. O 
procedimento estatístico gerou um plano ordenado por duas dimensões bem 
marcadas20. De um lado, no eixo horizontal, temos os julgamentos relacionados 
com a justiça enquanto equidade na distribuição de recompensas e, de outro, no 
eixo vertical, aqueles relativos à igualdade de oportunidades para melhorar de 
vida. O gráfico mostra que, no Brasil, ricos e pobres diferem bastante apenas 
quanto à primeira dimensão, ou seja, sua percepção da equidade relacionada a 
recompensas. Ser pobre aumenta muito a chance de a sociedade brasileira ser 
vista como equitativa em termos das recompensas por esforços e habilidades. A 
categoria “40% mais pobres” compartilha o espaço fatorial com as categorias 
mais favoráveis de julgamento da equidade, enquanto os mais ricos compartilham 
o espaço oposto. O gráfico mostra, também, que há duas classes bem definidas 
de avaliação da abertura da sociedade brasileira (eixo vertical), com distância 
considerável entre os que a veem como aberta (não é importante conhecer pessoas 
certas nem pertencer a família rica para subir) e os que a veem como hierárquica 
ou fechada. Ricos e pobres diferem pouco nesse quesito, como já se discutiu, e o 

                                                 
19  Para uma longa discussão desses elementos como dimensões da justiça equitativa, ver 

Perelman (1963). Rawls (1971) retoma o tema, e sustenta que a persistência da 
desigualdade de renda pode ser percebida como justa (fair) se as posições sociais 
estiverem abertas a todos segundo algum critério imparcial de reconhecimento dos 
talentos ou das habilidades; logo, se a sociedade estiver aberta à mobilidade. 

20  Intuitivamente, a correspondência múltipla (ou análise de homogeneidade) opera com uma 
ideia de proximidade entre as categorias das variáveis analisadas, definida em relação ao 
ponto de interseção entre os dois eixos que constituem o plano ordenado. Quanto mais 
distantes do centro, mais bem marcadas as diferenças entre categorias, isto é, maior a sua 
independência. Por outro lado, quanto mais próximas entre si no espaço cartesiano, maior 
a correlação entre elas. 
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Gráfico 1 comprova-o ao situá-los quase sobre o eixo horizontal. A distância de 
um ou outro estrato em relação aos polos da justiça como igualdade de 
oportunidades, é muito semelhante, embora os ricos estejam levemente mais 
inclinados a reconhecer equidade do que os pobres. 
 

Gráfico  13 
Análise de correspondência múltipla entre dimensões da percepção da equidade  

e posições na estrutura de distribuição de renda no Brasil 

 

Assim, a despeito do fato de não podermos diferenciar as atitudes de ricos 
e pobres no que concerne aos critérios de justiça distributiva e à abertura da 
sociedade à mobilidade, os julgamentos práticos de justiça distributiva são bem 
diversos, e em uma direção surpreendente: são os ricos os que mais julgam injusta 
a sociedade brasileira no que respeita à distribuição de recompensas, embora eles 
tendam, em maior proporção, a julgar equitativas as oportunidades de melhoria 
de vida. Essa constatação surpreende não apenas pela intensidade da pobreza no 
país, que torna plausível supor fossem os pobres mais rigorosos em seus 
julgamentos sobre as recompensas por esforços e habilidades, como também pela 
comparação com as outras três nações cujas distribuições vimos na Tabela 13. A 
relação entre pobres e ricos é semelhante nos dois quesitos da igualdade de 
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oportunidades associadas à mobilidade social21, mas tem sinal invertido nos 
outros três quesitos quando comparamos o Brasil com a Alemanha e a Suécia. 
Nesses dois países, os pobres percebem mais iniquidades do que os ricos, como 
era de se esperar (enquanto na Polônia o padrão não está claramente delineado). 

Poder-se-ia supor que, no Brasil, as expectativas e aspirações pessoais 
quanto à mobilidade e à renda são baixas. A frustração reiterada das promessas 
de desenvolvimento econômico, a persistência de contingentes inteiros na 
condição de pobreza, a possível transferência dessa condição para as gerações 
posteriores, tudo isso poderia estar originando, sobretudo nos pobres, certo 
fatalismo quanto às possibilidades de melhoria que, por fatalismo, não se 
traduziria na percepção de que a inércia de sua própria condição seja injusta. Ela 
seria, por assim dizer, da natureza do mundo. Em suma, o cenário descrito na 
Figura 2 da Introdução a este livro estaria se configurando no Brasil. 

Formulado nesses termos, a hipótese não encontra sustentação nos dados 
disponíveis. Ricos e pobres acham que ganham menos do que merecem, e 
também menos do que seria justo, sendo que entre os pobres a proporção é 
superior nos dois casos (Tabela 15)22. Em outras palavras, embora parte não 
desprezível dos pobres considere que a sociedade é em muitos sentidos equitativa 
na distribuição de recompensas, é grande a frustração quanto à renda realmente 
auferida: 70% dos pobres e 67% dos ricos acham que ganham menos do que 
merecem, e 73% e 66% respectivamente acham que ganham menos do que seria 
justo.  

O julgamento sobre o próprio rendimento é tudo, menos resignado, seja ele 
construído contra expectativas de ganho material, ou contra o que Santos (2006) 
denominou “horizonte do desejo”, seja ele construído por comparação com os 
rendimentos dos outros e sendo, nesse caso, medida do que Runciman (1966) 
denominou “privação relativa”. 

 
 

  

                                                 
21  A pergunta sobre ter que ser corrupto para subir na vida envolve aspectos morais que não 

estão presentes nos outros dois quesitos que medem percepção da abertura da sociedade.  
22  Excluí da apresentação dos dados as alternativas “mais do que mereço” e “muito mais do 

que mereço”; e “mais do que justo” e “muito mais do que justo”, em razão da baixíssima 
frequência de respostas. Foram excluídos também os casos sem resposta ou que não 
souberam responder. 
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Tabela  15 
Salário recebido é o justo e o merecido? (em %) 

Quanto ao salário, acha que ganha 
40% mais 

pobres 
10% mais 

ricos 
Muito menos do que mereço 29 22 
Menos do que mereço 42 34 
Quanto ao salário, acha que ganha     
Muito menos do que é justo 38 29 
Um pouco menos do que é justo 34 37 
Fonte: IUPERJ/ISSP, 2001. 

 
Em suma, embora a sociedade brasileira seja encarada, até certo ponto, 

como aberta à mobilidade e equitativa em suas recompensas, pobres e ricos não 
se julgam adequadamente recompensados, seja por merecimento, seja por justiça. 
Curiosa combinação de resultados, já que pode dar sustentação a projetos de 
melhoria de vida, isto é, a julgamentos quanto a oportunidades pessoais de 
mobilidade futura que, por sua vez, reduziriam o efeito da iniquidade atual das 
condições materiais de existência sobre os mecanismos de sustentação da própria 
ordem iníqua. Esta pode estar, por exemplo, sendo vista como passageira, fruto 
de circunstâncias conjunturais que não contaminam os julgamentos duradouros 
sobre as chances futuras. Voltarei ao tema mais adiante. Antes disso, vejamos 
como os brasileiros percebem a desigualdade. 

Percepção da desigualdade 

Sustentei na Introdução que a percepção da desigualdade está estreitamente 
correlacionada com o sentido de justiça das pessoas, e a correlação é por hipótese 
positiva: quanto maior a sensação de injustiça, maior a percepção da 
desigualdade e vice-versa. Não se trata de relações causais, mas de correlações: 
as duas dimensões devem variar em conjunto, alimentando-se mutuamente. 
Vimos que ricos e pobres têm o mesmo padrão de justiça, mas julgam 
diferentemente a sociedade brasileira, mais injusta segundo os ricos, ainda que 
mais aberta à mobilidade. Se a hipótese está correta, entre estes últimos a 
percepção da desigualdade deve ser mais intensa do que entre os pobres. 

O questionário do IUPERJ/ISSP traz uma série de perguntas sobre 
percepção da desigualdade de renda. Inicio pela que vai direto ao ponto. O 
entrevistado é instado a se posicionar (segundo uma escala de concordância) a 
respeito da seguinte afirmação: “No [país da entrevista], as diferenças de renda 
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são muito grandes”. A distribuição para os quatro casos que venho comparando 
encontra-se na Tabela 16. Uma vez mais, no Brasil, ricos e pobres compartilham 
o mesmo olhar. É quase unânime entre nós a percepção de que a desigualdade da 
distribuição de renda é muito alta. Aqui como antes, e em favor da hipótese geral 
de trabalho, é entre os ricos que encontraremos a maior proporção de respostas 
em um dos extremos da distribuição, isto é, concordando totalmente com o 
conteúdo da frase. Em nenhum dos outros países ocorre algo semelhante, sendo 
a Suécia o lugar onde as opiniões dos dois estratos são mais discrepantes. Mais 
de 40% dos situados no topo da hierarquia de renda discordam da afirmação, ao 
passo que mais de 80% dos membros da base concordam com ela23.  

 
Tabela  16 

Percepção da desigualdade de renda em quatro países selecionados (em %) 

As diferenças de renda 
são muito grandes 

Brasil 
Alemanha 
Ocidental Suécia Polônia 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

Concorda totalmente 81 92 25 6 36 7 54 33 
Concorda em parte 13 5 59 43 45 23 38 41 
Nem concorda nem 
discorda 2 - 11 22 14 29 5 16 

Discorda em parte 2 2 4 27 5 33 2 9 
Discorda totalmente 2 2 0 2 1 8 2 1 
N 745 186 278 63 367 75 415 106 
Fonte: IUPERJ/ISSP, 2001 

 
Na Alemanha, as proporções são 28,6% e 84,3%, respectivamente, e na 

Polônia, 9,5% e 91,8%. Neste último país, na verdade, os ricos também percebem 
grandes disparidades de renda (há concordância em 74,3% dos casos), mas não 
tanto quanto os pobres (91,8%). O Brasil, pois, discrepa bastante, em todos os 
sentidos, como o país de maior desigualdade percebida e, também, como aquele 
onde os ricos percebem mais desigualdade do que os pobres. 

Esse padrão se repete na pergunta sobre o formato da estrutura social. 
Foram apresentados cinco tipos de sociedade às pessoas, e pediu-se que um deles 
fosse escolhido como o que melhor descreve seu país nos dias de hoje. O primeiro 
(Tipo A na Tabela 17) retrata uma sociedade com uma pequena elite no topo, 

                                                 
23 Neste caso, estou somando as proporções “concorda totalmente” e “concorda em parte”, e 

“discorda totalmente” e “discorda em parte”. 
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poucas pessoas no meio e muita gente na base. Uma sociedade polarizada, com 
classe média diminuta. O Tipo B apresenta uma sociedade em forma de pirâmide, 
com uma pequena elite no topo, mais pessoas no meio e a maioria na base. O 
Tipo C é também uma pirâmide, mas com apenas poucas pessoas na base. No 
Tipo D, em forma de losango, a maioria das pessoas está no meio, remetendo a 
uma sociedade de classe média com poucos ricos e pobres, enquanto o Tipo E 
descreve uma sociedade na forma de uma pirâmide invertida, com a maioria perto 
do topo e apenas algumas pessoas na base. 

Os ricos brasileiros são, novamente, os campeões de percepção de 
desigualdade da estrutura social: mais de 86% escolheram os tipos A ou B, que 
descrevem sociedades com maioria esmagadora de pobres e um reduzido número 
de ricos. Entre os pobres, pouco mais da metade apontou os mesmos tipos, sendo 
alta a proporção que não soube escolher qual desenho representa a sociedade 
brasileira: mais de 20%, maior contingente entre os países avaliados.  

 
Tabela  17 

Tipos de sociedade em quatro países selecionados (em %) 

Tipos de 
sociedade 

Brasil Alemanha 
Ocidental Suécia Polônia 

40% 
mais 

pobres 

10% mais 
ricos 

40% mais 
pobres 

10% mais 
ricos 

40% mais 
pobres 

10% mais 
ricos 

40% mais 
pobres 

10% mais 
ricos 

Tipo A 28 37 16 2 13 1 52 52 
Tipo B 26 50 27 19 26 17 15 22 
Tipo C 6 3 20 30 28 27 4 9 
Tipo D 6 5 19 40 26 52 4 11 
Tipo E 6 3 2 2 1 1 3 1 
Não sabe 20 2 14 8 5 1 17 4 
Não respondeu 6 1 3 - 1 - 6 1 
Fonte: IUPERJ/ISSP, 2001 

Em suma, nos países mais ricos, os dois estratos de renda têm percepções 
diversas da desigualdade, e os ricos tendem a ver mais igualdade do que os 
pobres. Isso está em conformidade com seus julgamentos de justiça, já que os 
primeiros tendem a considerar sua sociedade mais justa do que os membros da 
camada mais baixa de renda. No Brasil e na Polônia temos o inverso. Os ricos 
tendem mais intensamente a julgar injusta sua sociedade, e também veem mais 
desigualdade do que os pobres. A informação disponível, pois, confirma a 
hipótese: os julgamentos de justiça estão positivamente (e intensamente) 
associados à percepção da desigualdade, independentemente do país. Para tornar 
a correlação mais visível, gerei a Tabela 18, que associa um índice de percepção 
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de justiça social com a proporção de pessoas que concorda totalmente que a 
desigualdade em seu país é muito alta. O índice é a soma das cinco dimensões da 
percepção da justiça relativas à igualdade de oportunidades de mobilidade social 
e à equidade na distribuição das recompensas, apresentadas na Tabela 13, mais a 
pergunta que mede se as pessoas consideram que ganham menos do que 
merecem. Pode variar de 0 a 6, onde 0 quer dizer que a pessoa considera sua 
sociedade inteiramente justa quanto a esses 6 critérios, e 6 quer dizer que a 
sociedade é considerada inteiramente injusta.  

 
Tabela 18 

Proporção de pessoas que concordam totalmente que a desigualdade é muito alta no país, 
segundo o índice de percepção de justiça social (em %) 

Índice de percepção de 
injustiça social 

Brasil Alemanha Suécia Polônia 
Proporção de pessoas que concordam 

totalmente que a desigualdade é muito alta 
Sociedade justa 0 76 8 18 19 

 1 78 16 19 21 
 2 80 18 32 37 
 3 86 26 34 46 
 4 87 36 38 49 
 5 91 49 53 65 

Sociedade injusta 6 97 55 74 65 
Total  84 20 29 45 

Fonte: IUPERJ/ISSP, 2001 

 
A tabela traz evidências muito contundentes: quanto mais injusta a 

sociedade é percebida, maior a proporção de pessoas que concordam totalmente 
que ela é também muito desigual. A associação é forte mesmo no Brasil, onde a 
grande maioria vê muita desigualdade. A diferença de proporções entre o menor 
e o maior índice de percepção de injustiça é de 21 pontos percentuais (97% no 
nível 6 contra 76% no nível 0 de percepção de injustiça). Nos demais países a 
associação é ainda mais intensa, pelo fato de que os que percebem seus países 
como justos também veem desigualdade em menor proporção, esta crescendo 
monotonicamente a cada ponto no índice de injustiça social. De tal modo que a 
diferença entre o menor e o maior índice, na Alemanha, foi de 47 pontos 
percentuais, 56 pontos na Suécia e 46 pontos na Polônia. E evidência é 
inquestionável: a percepção da desigualdade está íntima e positivamente 
correlacionada com os julgamentos de justiça, independentemente do país, sendo 
que a associação é mais intensa quanto menos severa é a percepção da 
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desigualdade. Por outras palavras, ali onde é menor a proporção dos que 
concordam totalmente com a afirmação de que seu país é muito desigual (Suécia 
e Alemanha), ali também a percepção da desigualdade dependerá mais 
fortemente dos julgamentos de justiça distributiva. Isso vale para pobres e ricos 
igualmente, sendo que os mais pobres tendem a ver mais desigualdade que os 
ricos mesmo quando julgam a sociedade totalmente justa: tomando-se os quatro 
países em conjunto, 36% dos mais pobres que vêm 0 de injustiça acham que a 
desigualdade é muito alta (contra 14% dos mais ricos). 

Desigualdade e mobilidade 

Como já foi sugerido outras vezes, o grau de abertura das sociedades à 
mobilidade social pode ser um importante antídoto para a desigualdade 
percebida. Se, ao longo de suas vidas, as pessoas acham que têm oportunidade de 
melhorar sua condição, isto é, se a desigualdade não condena os pobres à pobreza, 
a perspectiva de ascensão a um patamar adequado de acesso aos bens compatíveis 
com concepções de vida boa pode, além de atenuar a percepção da desigualdade, 
legitimar a ordem desigual. Já vimos que parte dos brasileiros vê seu país como 
relativamente aberto, embora não tão equitativo, porém como muito desigual. A 
correlação entre julgamentos de injustiça e percepção da desigualdade é mais 
intensa entre os ricos, mas em qualquer caso a sociedade é vista como injusta e 
desigual. Agora, posso acrescentar que proporção não desprezível dos brasileiros 
se considera em posição melhor do que a de seus pais, comparando-se o trabalho 
que estes desempenhavam quando os entrevistados tinham 15 anos (Tabela 19). 
Mais da metade dos pobres e mais de 60% dos ricos consideram-se em melhor 
situação. Esses valores são muito superiores aos encontrados nos outros três 
países, e não surpreendem. A literatura sobre isso é conclusiva, como já tive 
oportunidade de mostrar24. 

Creio, porém, que o dado principal da Tabela 19 está em sua segunda 
metade. A percepção da mobilidade pessoal no curso dos últimos dez anos tem 
comportamento muito diverso da mobilidade entre gerações. Os entrevistados 
foram confrontados com uma escala de dez posições, correspondentes a estratos 
da estrutura social, e pediu-se que se situassem nela. Em seguida, perguntou-se 

                                                 
24  Ver Pastore e Silva (2000), e Scalon (1999). Incursão recente no tema, mostrando possível 

reversão da tendência histórica é Costa Ribeiro (2007). 
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onde eles estavam há dez anos atrás. Cruzando-se as duas dimensões, temos que 
o sentido geral das biografias dos pobres em todos os países é a inércia: “ficar na 
mesma” é quase sempre a frequência modal. No caso dos ricos, ao contrário, a 
mobilidade ascendente predomina. 
 

Tabela  19 
Percepção da mobilidade entre gerações e nos últimos 10 anos (em %) 

Trabalho 
comparado 
com o do pai 

Brasil 
 

Alemanha 
Ocidental 

 

Suécia 
 

Polônia 
 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

40% 
mais 

pobres 

10% mais 
ricos 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

Melhorou 52 61 34 52 36 44 41 59 
Igual 32 24 43 34 37 41 32 13 
Piorou 17 15 23 13 27 15 27 28 
Trabalho 
comparado 
com 10 anos 
atrás 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

40% 
mais 

pobres 

10% mais 
ricos 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

Melhorou 28 38 28 48 25 49 14 46 
Igual 39 29 48 46 50 42 34 31 
Piorou 33 33 24 6 25 8 51 23 
Fonte: IUPERJ/ISSP, 2001 

 
No caso do Brasil, nada menos que um terço dos pobres e dos ricos 

percebem-se em pior condição na data do survey do que uma década antes, sendo 
a inércia a frequência modal para os pobres, enquanto quase 38% dos ricos se 
veem em melhor situação. Logo, há uma diferença importante a marcar. A inércia 
dos ricos é positiva, enquanto a dos pobres é negativa. É fácil verificar por quê. 
Se somarmos, de um lado, a proporção dos que ficaram na mesma ou 
melhoraram, e de outro, os que ficaram na mesma ou pioraram, e subtrairmos os 
resultados, veremos que entre os pobres o resultado será negativo no Brasil (e 
também nos outros países, com exceção da Alemanha), ao passo que para os ricos 
o resultado é positivo em todos os casos. Em outras palavras, a tendência geral é 
a de enxergar a própria condição como inerte, mas para os que se percebem em 
movimento, entre os pobres a avaliação é, sobretudo, de queda, dando-se o 
inverso no caso dos ricos. 

Curioso notar que as trajetórias geracionais e pessoais não têm relação com 
os critérios ou os julgamentos de justiça. A correlação entre a percepção da 
própria mobilidade, a percepção da posição de cada qual em relação a seu pai, 
e o índice de percepção de injustiça social descrito acima é próxima de zero em 
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todos os países. O mesmo já não ocorre no caso da percepção da desigualdade, e 
isso na direção esperada. A Tabela 20 mostra que, excetuando-se o caso 
brasileiro, os que acham que sua situação atual está pior do que há 10 anos tendem 
a perceber mais desigualdade do que os demais, sobretudo os que acham que 
melhoraram de vida. E isso vale para pobres e ricos igualmente nos 3 outros 
países, com destaque para os mais 10% ricos. A diferença na percepção da alta 
desigualdade entre os que ascenderam e os que descenderam, no caso dos mais 
ricos, é sempre maior do que o dobro. Diferenças existem também para os ricos 
brasileiros, mas ela é muito menor, em parte porque todos veem muita 
desigualdade.  

 
Tabela 20 

Proporção que concorda totalmente que as diferenças de renda são muito grandes, 
segundo a mobilidade social percebida nos últimos 10 anos (em %) 

Mobilidade 
pessoal 

percebida 

Brasil Alemanha Suécia Polônia 
Proporção que concorda totalmente que as diferenças de renda são muito 

grandes 
40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

Ascendente 83 86 23 10 31 6 40 21 

A mesma 73 94 21 0 35 6 44 35 

Descendente 83 94 29 25 42 14 55 54 

Total  79 91 23 6 36 7 48 33 
Fonte: IUPERJ/ISSP, 2001 

 
A trajetória descendente aumenta a percepção da desigualdade também no 

caso dos mais pobres, exceto no caso brasileiro. Por outras palavras, entre nós a 
trajetória pessoal tem impacto relativo restrito sobre a percepção da desigualdade, 
e no caso dos pobres são os que não saíram do lugar que veem um pouco menos 
desigualdade do que os demais. 

Em suma, a percepção da desigualdade é muito alta entre pobres e ricos no 
Brasil. Os ricos tendem a ser mais severos em seu julgamento quanto à justiça 
como equidade na distribuição de recompensas, enquanto os pobres condenam 
mais intensamente a desigualdade de oportunidades. Ricos e pobres acham que 
estão muito melhor do que seus pais, o que seria um atenuante da desigualdade 
percebida, não fosse o fato de a mobilidade no curso dos últimos dez anos ter a 
inércia como nota dominante, sendo negativa para os pobres e positiva para os 
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ricos. A história recente de cada qual deveria estar alimentando visões mais 
pessimistas quanto à igualdade de oportunidades e à equidade na distribuição de 
recompensas, mas não é isso que ocorre. Os julgamentos de justiça têm estreita 
relação com a percepção da desigualdade, mas não com a avaliação da 
mobilidade pessoal recente. É possível que tanto os critérios de justiça quanto os 
julgamentos que permitem tenham, eles também, um componente não 
desprezível de inércia, no sentido de que não sofrem influência imediata das 
trajetórias pessoais, reais ou percebidas. Discuto o tema em seguida. 

Aspirações e tolerância com a desigualdade 

Os brasileiros percebem muita desigualdade, e acham que ganham muito 
menos do que merecem, além de muito menos do que seria justo. Isso equivale a 
dizer que o capitalismo no país não é visto como cumprindo nem mesmo as 
promessas liberais emanadas do automatismo de mercado, expressas na 
proposição “a cada qual segundo suas capacidades e méritos”. É interessante que 
tal percepção irmane pobres e ricos indistintamente. Não importa a posição de 
cada qual na estrutura social, ela será sempre vista como recompensando aquém 
de qualquer critério objetivo (mérito) ou ideal (justiça). Para que se tenha uma 
ideia da profundidade e consistência desse sentimento coletivo, o efeito da 
percepção da injustiça social sobre sua distribuição, tanto para ricos como para 
pobres, é praticamente desprezível. Por exemplo, no caso da desigualdade de 
oportunidades de mobilidade social, 77% dos ricos que veem a sociedade 
brasileira como muito fechada acham que ganham menos do que merecem (88% 
no caso dos pobres). Entre os que consideram o país muito aberto, 68% dos ricos 
e 82% dos pobres acham que mereceriam ganhar mais. Ou seja, há diferença entre 
os que percebem a sociedade mais ou menos fechada, mas ela é muito pequena, 
e de fato nula no caso dos que acham que ganham menos do que o justo, ricos ou 
pobres, estes sendo mais severos em seu julgamento, como já discutido. A 
sociedade, aberta ou fechada, é percebida como remunerando mal seus membros. 

Isso permite a seguinte formulação provisória: os brasileiros, ricos ou 
pobres, não estão satisfeitos com o padrão de recompensas de nossa sociedade 
desigual. Ambos os estratos aspiram a um bem estar para além do que o país lhes 
conseguiu proporcionar até aqui. Mas qual seria um patamar aceitável de renda, 
se a insatisfação é geral? E qual seria o patamar aceitável de desigualdade, já que 
esta é condenada por todos no nível em que se encontra? Os brasileiros percebem 
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muita desigualdade e acham o país injusto, ainda que parte importante de pobres 
e ricos o considere aberto à mobilidade. Nesse ambiente, que outro arranjo 
distributivo seria aceitável em termos de bem estar? 

 
Tabela 21 

Percepção de justiça e merecimento quanto à remuneração atual, e percepção da abertura 
do ordenamento social à mobilidade (em %) 

Acha que ganha 
menos do que o justo 

Percepção quanto à abertura da sociedade à mobilidade social 
Sociedade muito 

fechada 
Sociedade 
fechada 

Sociedade 
aberta 

Sociedade muito 
aberta 

40% mais pobres 86 78 80 85 
10% mais ricos 76 76 72 77 

Acha que ganha 
menos do que merece     

40% mais pobres 88 77 78 82 
10% mais ricos 77 48 63 68 
Fonte: IUPERJ/ISSP, 2001 

 
Wanderley Guilherme dos Santos sugeriu, com base em dados de pesquisa 

realizada nos anos 1996-97 nas regiões Nordeste e Sudeste, que os brasileiros 
definiam R$1.000 (um mil reais) como a fronteira da “vida boa”, e R$200 
(duzentos reais) como a fronteira da “vida má”, o que o levou a afirmar: 

“Definitivamente, e não obstante extraordinária variação nos salários 
associados às ocupações, o hiato de privação relativa manifestado pela 
população é de magnitude inesperadamente reduzida” (Santos, 2006: p. 160). 

Santos sugeriu mais adiante (p. 174), que isso se deveria à dificuldade dos 
brasileiros conquistarem uma noção mais realista das efetivas distâncias sociais, 
à causa da inércia social num ambiente de altos níveis de pobreza. Para que a 
privação relativa ganhasse dinamismo, alimentando as expectativas de melhoria 
de vida e o alargamento o “horizonte do desejo”, seria preciso um ritmo mais 
intenso de mudança social. Isto é, os mais pobres almejariam mais se 
percebessem que o processo de mudança social está levando parte deles a 
melhorar de vida25. Nos termos em que formulei o problema na introdução a este 
livro, estaria em operação aqui um profundo processo de ajustamento das 
expectativas de bem estar das pessoas a possibilidades objetivas estagnadas, 
dadas pela história moderna do país, que Santos reconstitui nas partes iniciais do 
livro e de que também tratei nos capítulos anteriores. 

                                                 
25  Esse é o sentido preciso do “efeito túnel” de Hirschman (1975), discutido antes. 



A construção da sociedade do trabalho no Brasil 

422 
 

Os dados do survey permitem sustentar a ideia de que os brasileiros de fato 
aspiram espantosamente pouco, mas num ambiente de percepção da desigualdade 
em patamares bastante adequados tendo em vista a distribuição real da renda 
pelas ocupações. Por outras palavras, o modesto nível das aspirações não é fruto 
de miopia social sobre a hierarquia de posições. Muito ao contrário. A hierarquia 
é percebida. E mais: os brasileiros, e principalmente os mais pobres, estão 
dispostos a aceitar como justo enorme hiato de renda, muito maior do que seria 
de se esperar tendo em vista a percepção da desigualdade como injusta e 
excludente. Ao que tudo indica, a distância social que separa a maioria da 
população daqueles vistos por ela como muito ricos é tal que não dá caldo de 
cultura ao sentimento de privação relativa. O mundo dos muito ricos é, num 
sentido profundo, outro mundo. Tratei longamente disso na primeira parte deste 
estudo, e aqui levo o argumento mais longe para mostrar que isso explica parte 
importante da dinâmica social brasileira, em especial a legitimação da 
desigualdade. Vejamos como isso se dá. 

O survey do IUPERJ/ISSP mensurou o fenômeno de maneira engenhosa. 
Primeiro, perguntou quanto a pessoa achava que ganhava um juiz do Supremo 
Tribunal Federal, um presidente de grande empresa nacional, um ministro de 
governo, um balconista de loja, um operário qualificado, um operário não 
qualificado, alguém com a ocupação do entrevistado etc. Isto é, tentou mensurar 
a percepção das pessoas quanto à hierarquia social em termos da renda de 
algumas ocupações selecionadas. Em seguida, perguntou quanto essas mesmas 
categorias de trabalhadores ou empregadores deveriam ganhar. Diante do que 
vimos discutindo até aqui, as respostas são surpreendentes em ambos os casos. 

A Tabela 22 traz a distribuição do quanto os entrevistados acham que 
ganham pessoas em ocupações selecionadas, nos quatro países em análise. A 
renda nominal não foi deflacionada nem equalizada, expressando os valores 
informados na moeda de cada país. O objetivo, neste momento, é apenas 
comparar a hierarquia de posições e o hiato percebido de renda. Os dados foram 
ordenados pelos 40% mais pobres no Brasil. A segunda parte da tabela traz o 
quanto cada profissional deveria ganhar, e a informação é mostrada em termos 
de múltiplos da renda percebida (o que o entrevistado acha que os profissionais 
ganham). Iniciemos pela hierarquia de posições. 

Em primeiro lugar, com exceção das três posições no topo da hierarquia, 
os pobres brasileiros têm a mesma percepção da estrutura social que os pobres 
alemães, suecos e poloneses. O que distingue os países é que os europeus 
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colocam os capitalistas nas duas posições superiores, enquanto os brasileiros 
acham que um ministro de governo ganha mais do que um gerente proprietário 
de fábrica. Desse ponto de vista, sua percepção da ordem social é bastante 
adequada, não apenas em relação aos pobres dos outros países, mas também 
tendo em vista o que se conhece da hierarquia social nacional. 

 
Tabela 22 

Quanto ganham e quanto deveriam ganhar pessoas de ocupações selecionadas (dados 
ordenados pelos brasileiros mais pobres). Valores em R$ de 2001 

 

Brasil Alemanha Suécia Polônia 
40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

Quanto acha que ganha: 
Diretor de grande empresa 
nacional 54.415 62.510 23.908 29.729 95.128 97.770 16.829 20.562 

Ministro de governo 39.868 14.757 19.969 19.875 49.673 47.486 17.973 13.068 
Proprietário Gerente de 
grande fábrica 24.028 8.900 22.784 30.273 81.737 78.851 43.426 54.005 

Juiz do STF 20.644 32.680 16.842 16.356 56.509 52.851 17.328 13.740 
Advogado 12.355 6.298 14.878 13.059 52.263 47.446 10.457 10.901 
Médico clínico geral 3.140 4.954 12.324 12.168 30.743 32.459 2.036 2.393 
Operário qualificado de 
fábrica 854 945 3.893 4.525 16.620 17.547 1.051 1.236 

Alguém com sua ocupação 626 1.675 3.321 7.320 14.890 28.890 1.689 2.119 
Operário não qualificado 
de fábrica 497 499 2.688 3.034 14.692 14.696 734 757 

Balconista de loja 344 383 2.889 3.241 13.589 13.635 880 803 
Quanto deveria ganhar (em relação ao que acha que ganha) 
Balconista de loja 1,8 17,6 1,2 1,2 1,2 1,4 1,5 2,0 
Operário não qualificado 
de fábrica 1,5 15,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,7 1,6 

Operário qualificado de 
fábrica 1,4 8,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,7 1,8 

Médico clínico geral 1,1 2,4 1,0 1,1 1,0 1,1 1,8 1,7 
Alguém com sua ocupação 1,0 5,1 1,3 1,1 1,2 1,1 1,9 1,5 
Proprietário de grande 
fábrica 0,5 1,6 0,8 0,9 0,6 0,8 0,5 0,9 

Advogado 0,5 2,1 0,8 0,9 0,7 0,9 0,6 0,8 
Juiz do STF 0,5 0,5 0,8 0,9 0,7 1,0 0,5 1,1 
Diretor de grande empresa 
nacional 0,5 0,5 0,7 0,8 0,5 0,7 0,6 0,6 

Ministro de governo 0,2 0,5 0,6 0,8 0,7 1,0 0,4 0,9 

Fonte: IUPERJ/ISSP, 2001 
Em segundo lugar, diferentemente do que ocorre nos outros países, pobres 

e ricos discrepam bastante no Brasil, tanto em termos da hierarquia de posições 
quanto da renda percebida em cada uma. Os mais ricos colocam o juiz do STF 
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logo abaixo do diretor de grande empresa nacional, e o gerente proprietário de 
fábrica abaixo dos funcionários públicos mais graduados. Essa distribuição está 
mais próxima da hierarquia “real”, tal como medida pelo Censo Demográfico de 
2000 (a pesquisa do IUPERJ/ISSP foi feita em 2001). Aqui, os empregadores 
com mais de 10 empregados ganhavam mais do que os juízes, que ganhavam 
mais do que os administradores públicos de alto nível, que ganhavam mais do 
que os proprietários com menos de 10 empregados. Os mais ricos no Brasil, pois, 
tinham percepção mais afinada da hierarquia social do que os pobres, mas estes 
últimos identificaram claramente os postos do topo, distinguindo-os das 
profissões da base da pirâmide social. 

Em terceiro lugar, os pobres brasileiros “inflacionaram” bastante os 
salários dos ministros de governo (quase três vezes o limite legal), enquanto os 
ricos superestimaram a renda dos ministros do Supremo (quase duas vezes o 
limite legal em 2001), que teriam salários muito altos também para os pobres. 
Ainda assim, se é possível falar-se em certa miopia quanto à real recompensa das 
ocupações superiores, o erro é para cima. Os pobres sabem que há pessoas muito 
ricas, e têm uma noção bastante realista da distância entre sua própria posição 
(em meio às ocupações mais baixas) e as posições superiores.  

Analisando a segunda parte (inferior) da tabela, que traz informações sobre 
quanto as pessoas deveriam ganhar nessas mesmas posições, vale destacar, em 
primeiro lugar, a enorme discrepância entre pobres e ricos no Brasil, em 
comparação com os 3 países europeus. Entre nós, são os mais ricos que vêm 
maior injustiça nos salários percebidos, e numa proporção muito superior à dos 
pobres, sobretudo no que respeita às ocupações pior remuneradas. Na verdade, e 
tal como nos outros países, ambos os estratos são redistributivistas, na medida 
em que prefeririam que aqueles que ganham menos ganhassem mais, e os que 
ganhem muito tivessem seus salários reduzidos. No caso dos pobres, a linha 
demarcatória da redistribuição é a renda da própria ocupação, enquanto para os 
ricos a redistribuição deveria ocorrer principalmente no caso de 3 das quatro 
posições superiores, duas delas ocupadas por funcionários públicos graduados. 
Para os mais ricos, juízes, ministros de estado e grandes capitalistas deveriam 
ganhar a metade do que ganham, o trabalhador visto como pior remunerado 
(balconista de loja) deveria ganhar quase 18 vezes mais, o segundo pior 
remunerado (operário não qualificado de fábrica) deveria ganhar 15 vezes mais 
e os operários qualificados, 8 vezes mais. Trata-se de um deslocamento 
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importante de recursos dos melhor para os pior remunerados, algo que os pobres 
estão muito longe de compartilhar. 

De fato, para os pobres seria suficiente que aqueles que são encarados como 
ganhando muito tivessem sua renda reduzida à metade (com exceção dos juízes 
do supremo, que deveriam ganhar, segundo os mais pobres, 1/5 do que estes 
julgam que aqueles ganham), enquanto um balconista de loja, cuja renda média 
percebida era de R$344, deveria ganhar apenas 1,8 vezes mais. Os pobres 
também têm uma visão redistributivista, mas num patamar muito inferior aos 
ricos. Isso quer dizer que os pobres aceitam muito mais desigualdade do que os 
ricos. Sua sociedade ideal seria menos desigual do que a atual, mas ainda seria 
muito desigual. Retorno a isso em seguida. 

Em segundo lugar, os ricos têm preferências muito mais intensas do que os 
pobres no que respeita à injustiça de sua própria posição. Se ambos acham que 
ganham menos do que o merecido, e menos ainda do que seria justo, os ricos 
consideram que alguém em sua ocupação deveria ganhar pelo menos 5 vezes 
mais do que ganha hoje. Os pobres, em média, estão contentes com sua situação 
salarial real (apesar de parte importante deles considerar o salário injusto e abaixo 
do merecido). O sentimento de privação relativa é muito importante para os 
ricos. Por outras palavras, ambos são redistribuvistas, em acordo com sua 
percepção da sociedade como injusta quanto à distribuição atual da renda. Mas é 
para os riscos que essa situação é insustentável em termos de sua própria posição. 
Os pobres veem tanta desigualdade quanto os ricos, mas estão dispostos a tolerar 
muito mais desigualdade do que eles, isso não sendo importante tendo em vista 
o lugar que ocupam na distribuição das riquezas.  

Isso fica mais evidente na análise da Tabela 23, que resume de outro modo 
as informações da tabela anterior. A renda percebida e a preferida aparecem como 
múltiplos da menor remuneração das ocupações. A tabela, pois, indica o hiato 
percebido e o hiato tolerado de renda.  

Confirmando tudo o que já se disse sobre a percepção da desigualdade no 
Brasil, pobres e ricos veem distância brutal entre os muito ricos e os mais pobres, 
muito mais do que nos outros países. Os poloneses, por exemplo, que veem mais 
desigualdade do que os cidadãos dos outros dois países europeus, acham que os 
muito ricos (proprietários de grande fábrica) ganham entre 60 e 70 vezes o que 
recebe um operário não qualificado. Na Suécia a distância percebida entre essas 
mesmas categorias não passa de 6 vezes, 10 vezes na Alemanha. Pois no Brasil 
os muito ricos são vistos como recebendo em torno de 160 vezes mais do que um 



A construção da sociedade do trabalho no Brasil 

426 
 

balconista de loja, categoria encarada como de pior remuneração. Para os mais 
pobres brasileiros um ministro de estado ganha 116 vezes mais.  

 
Tabela 23 

Desigualdade percebida e desigualdade tolerada (como múltiplos do menor salário) 

 

Brasil Alemanha Suécia Polônia 
40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

40% 
mais 

pobres 

10% 
mais 
ricos 

Diferença entre o salário de referência e o menor salário percebido (desigualdade 
percebida) 
Diretor de grande 
empresa nacional 158,4 163,3 8,9 9,8 7,0 7,2 22,9 27,2 

Ministro de governo 116,0 38,6 7,4 6,6 3,7 3,5 24,5 17,3 
Proprietário de grande 
fábrica 69,9 23,3 8,5 10,0 6,0 5,8 59,1 71,4 

Juiz do STF 60,1 85,4 6,3 5,4 4,2 3,9 23,6 18,2 
Advogado 36,0 16,5 5,5 4,3 3,9 3,5 14,2 14,4 
Médico clínico geral 9,1 13,0 4,6 4,0 2,3 2,4 2,8 3,2 
Operário qualificado de 
fábrica 2,5 2,5 1,5 1,5 1,2 1,3 1,4 1,6 

Alguém com sua 
ocupação 1,8 4,4 1,2 2,4 1,1 2,1 6,7 2,8 

Operário não 
qualificado de fábrica 1,5 1,3 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 

Balconista de loja 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,2 1,1 
Média  45,6 34,9 4,6 4,6 3,1 3,2 15,8 15,8 
Diferença entre o salário de 
 ref. e o menor salário tolerado (desigualdade tolerada) 
Diretor de grande 
empresa nacional 41,5 4,7 5,6 7,2 3,0 4,2 7,5 9,3 

Proprietário de grande 
fábrica 20,9 2,2 5,5 8,2 3,2 4,2 15,5 41,6 

Juiz do STF 15,9 2,3 4,3 4,5 2,6 3,3 7,3 12,5 
Ministro de governo 11,4 1,0 4,0 4,6 2,2 3,1 6,0 10,0 
Advogado 10,5 1,9 3,9 3,5 2,3 2,6 4,6 7,0 
Médico clínico geral 5,6 1,8 3,7 3,8 1,9 2,3 2,8 3,3 
Operário qualificado de 
fábrica 2,0 1,2 1,4 1,4 1,2 1,2 1,4 1,8 

Operário não 
qualificado de fábrica 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Alguém com sua 
ocupação 1,0 1,3 1,3 2,3 1,1 2,0 2,5 2,5 

Balconista de loja 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,2 1,1 1,3 
Média 11,1 1,8 3,2 3,8 2,0 2,5 5,0 9,0 
Fonte: IUPERJ/ISSP, 2001 

 
Olhando a linha “média” da primeira parte da tabela, fica muito evidente a 

distância entre o Brasil e os demais países em termos de desigualdade percebida 
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(aqui medida como hiato entre salários). Fica claro, também, que são os pobres 
que veem maior hiato médio de renda. É evidente que, para estes brasileiros, os 
muito ricos estão muito distantes deles mesmos. 

Vale marcar que a desigualdade percebida é muito superior à desigualdade 
realmente existente no país, tendo em vista a renda que as pessoas declaram 
receber. Se tomarmos a PNAD de 2001, mesmo ano de aplicação do survey, a 
renda máxima declarada por um empregador na indústria de transformação foi 
de R$30.000, contra renda média de R$400 de um vendedor. Diferença, portanto, 
de 75 vezes, a mesma que separa os vendedores de administradores de grandes 
fábricas. Um ministro de estado ganhava, no máximo, R$13.000, segundo a 
mesma PNAD, ou 32 vezes o salário médio dos vendedores. 

Mas o mais importante, para o que interessa aqui, é a metade inferior da 
tabela. Ela pode ser lida como uma medida da imagem ideal de sociedade, ou do 
que as pessoas consideram aceitável em termos de distâncias e hierarquias 
sociais. Isto é, se todos consideram a sociedade brasileira muito desigual, se uma 
parte importante a considera muito injusta por não recompensar adequadamente 
o mérito e as habilidades, e se os critérios de justiça são francamente 
igualitaristas, por erigirem a necessidade em critério principal (se bem que não 
único) de distribuição, então era de se esperar que ricos e pobres estivessem 
construindo sua imagem da sociedade brasileira contra um ideal qualquer (a “boa 
sociedade”, enfim) onde a desigualdade não seria tolerada. A evidência 
disponível contraria as expectativas, ao menos no caso dos mais pobres. Antes, 
porém, uma palavra sobre as percepções dos 10% mais ricos. 

Neste caso, o resultado da multiplicação da renda das ocupações pior 
remuneradas por valores elevados (como vimos na metade inferior da Tabela 22), 
e da divisão das rendas muito altas pela metade, foi uma aproximação de todos 
os rendimentos ideais, gerando desigualdade tolerada de padrão sueco. A boa 
sociedade dos mais ricos seria tal que eles mesmos ganhariam apenas 30% mais 
que a ocupação pior remunerada (balconista de loja), mas num patamar de renda 
18 vezes maior do que o salário que eles julgam receber, hoje, esse mesmo 
profissional. Os capitalistas nas posições superiores ganhariam perto de 5 vezes 
mais. Os mais ricos, pois, são não apenas redistributivistas, como ainda 
francamente igualitaristas. Na verdade, em termos médios, são mais igualitaristas 
que todos os outros estratos, em todos os países considerados. À exceção do topo 
da hierarquia, a sociedade é vista como remunerando muito mal todos os 
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profissionais, e como devendo remunerar muito melhor a todos, incluindo-se aí 
aqueles na mesma profissão do entrevistado.  

Ao contrário dos ricos, os pobres aceitam uma estrutura de recompensas 
que premia intensamente a propriedade, as posições superiores da administração 
pública e o investimento em educação superior, nesta ordem de preferências. Eles 
apenas gostariam que o país premiasse um pouco menos do que hoje, mas não 
que deixasse de premiar muito. A sociedade ideal dos pobres brasileiros é 
semelhante àquela dos poloneses mais ricos: muito desigual. Além disso, os mais 
pobres aceitam sua própria posição nessa estrutura desigual de recompensas, 
colocando-se, na sociedade ideal, na mesma situação daqueles que são encarados 
como devendo receber os menores salários (balconistas de loja), mas num 
patamar de renda menos de 2 vezes mais alto do que o salário atualmente 
imaginado. Não há outra palavra para esse conjunto de percepções: a estrutura 
desigual de distribuição de renda é encarada pelos pobres como injusta, mas não 
como ilegítima, na medida em que seu ideal de boa sociedade é ele mesmo muito 
tolerante com a desigualdade. Tento extrair algumas consequências disso em 
seguida. 

 

 
 
 
 

A  U T O P I A  B R A S I L E I R A ,  D E  N OV O 
 

Deixei várias pontas soltas ao longo da discussão das dimensões do survey, 
e cabe agora conectá-las de maneira significativa com o argumento geral do livro. 
Afirmei na Introdução que é bastante provável que pobres e ricos tenham ideias 
diferentes quanto aos mínimos civilizatórios, à fronteira da legitimação e ao 
sentido de justiça. Isso deveria refletir-se em percepções diversas da 
desigualdade, dado que trabalhei com a hipótese de correlação positiva entre 
essas percepções e o sentido de justiça. E afirmei, por fim, que tudo isso deve 
estar estreitamente relacionado com a legitimidade da ordem: sociedades 
desiguais terão problemas para legitimar a dominação política e a subordinação 
econômica, se a desigualdade for vista como injusta. Discuti algumas 
possibilidades de emergência do sentido de injustiça vinculado ao timing de 
acesso aos bens de civilização, às chances de mobilidade, ao sentimento de 
privação relativa, à revolta dos mais pobres e à visibilidade da miséria para os 
ricos. O survey permite avaliar várias conexões significativas entre essas 
dimensões. 

A comparação entre quatro países, embora não seja conclusiva, permite 
supor que as concepções de justiça distributiva não encontram sua clivagem 
fundamental na diferença entre pobres e ricos, embora, às vezes, isso seja 
importante. Em todos os países, exceto o Brasil, a população consegue 
discriminar entre os critérios de justiça relacionados com as capacidades, dando 
mais ou menos ênfase a aspectos igualitários (dedicação ao trabalho e fazer bem 
a tarefa) ou não (investimentos em capital humano, responsabilidades do cargo 
etc.) em suas consequências. Porém, as diferenças entre ricos e pobres são 
diminutas e, na maioria das vezes, sem significância estatística. Isto é, há 
discrepância entre os países, mas não internamente a cada um deles. Isso não vale 
para o critério de necessidade, que distingue nitidamente ricos e pobres em todos 
os países, uma vez mais exceto no Brasil. A divergência, pois, restringe-se ao 
elemento contestado da justiça distributiva, aquele que remete à construção social 
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da fronteira da necessidade1. O fato de pobres e ricos discordarem intensamente 
nesse quesito sugere que têm, também, ideias diversas sobre essa fronteira, algo 
que o questionário não mensurou diretamente. 

No Brasil, temos um quadro bem diverso, e vale a pena voltar a qualificá-
lo: não podemos distinguir, com base na evidência oferecida, o padrão de ricos e 
pobres. Estatisticamente, os dois estratos compartilham os mesmos critérios de 
justiça distributiva, em suas duas dimensões: capacidades e necessidades. Mas 
isso não é tudo. Mais surpreendente é a ausência de um padrão claro de justiça 
distributiva que configure um pano de fundo bem delineado contra o qual ricos e 
pobres possam construir seus julgamentos práticos de justiça. Os dois estratos 
acham todos os critérios importantes, mesmo que eles sejam, por vezes, 
contraditórios em suas consequências. Uns sugerem sociedades hierárquicas, 
enquanto outros resultam em arranjos igualitários ou, no mínimo, equitativos. 
Não sendo compatíveis, ainda assim convivem como referência normativa de 
pobres e ricos, indistintamente. A única diferença importante aparece na 
igualdade de oportunidades, mas, surpreendentemente, são os ricos os mais 
propensos a julgar injusto que possam ter mais acesso à educação e saúde do que 
os pobres. 

Essa diferença, porém, não é suficiente para explicar por que os ricos estão 
mais propensos a julgar injusta nossa sociedade, contrariamente ao padrão dos 
outros três países. Se, em tudo o mais, seu critério de justiça é o mesmo dos 
pobres, não deveria haver variação significativa naquele julgamento. Não é o que 
ocorre. É verdade que o Brasil é visto como mais aberto pelos ricos, já que é um 
pouco menor entre eles a proporção que considera importante ser de família rica 
ou conhecer pessoas certas. Mas a maior parte dos ricos crê que o Brasil não 
recompensa esforços ou habilidades, além de recompensar a corrupção. Os 
pobres são muito menos propensos a esse tipo de julgamento de injustiça. Para 
eles, a sociedade é relativamente mais equitativa. 

Esse achado é desconcertante, ademais, porque são os pobres os que mais 
consideram sua renda muito inferior ao justo e ao merecido. Acresce que, mesmo 
que os ricos vejam mais desigualdade do que os pobres, ainda assim é superior a 
80% a proporção de pobres que vê a sociedade brasileira como muito desigual. 

                                                 
1  A justiça relacionada à igualdade de oportunidades de acesso à educação e à saúde também 

distingue, mas apenas nos países ricos. No Brasil e na Polônia, pobres e ricos têm 
praticamente a mesma concepção. 
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Finalmente, os pobres consideram-se em igual ou pior situação do que há dez 
anos (72% deles), enquanto os ricos estão iguais ou melhor (66%). A mobilidade 
pessoal, pois, não pode ser tomada como antídoto para o julgamento de injustiça 
sobre a desigualdade constatada. Tudo, na situação percebida dos pobres, 
conspira para que eles vejam como muito injusta a sociedade brasileira, e em 
proporção superior aos ricos. Mas isso não ocorre, e o desafio é explicar por que. 

Numa primeira aproximação, e ainda no âmbito do survey em análise, 
pode-se sustentar que, no campo das percepções dos agentes, mais do que a 
mobilidade passada, as expectativas de melhoria no futuro talvez tenham efeito 
mais importante sobre os julgamentos de justiça referentes à desigualdade. Na 
Introdução, ao analisar o segundo modelo de sociedade desigual (Figura 2), 
operei com uma hipótese sobre inércia social segundo a qual, a partir de 
determinado patamar de persistência da pobreza no tempo, as pessoas passariam 
de uma condição em que o sentido de injustiça é fortemente alimentado pela 
frustração da esperança de acesso aos bens de civilização, a uma outra, em que 
imperaria o fatalismo decorrente do confronto reiterado com um ambiente 
incontrolável e hostil, que não recompensa os esforços, quaisquer que sejam. 
Segundo esse arrazoado, o julgamento sobre o futuro estaria estreitamente 
determinado pela vivência real de privação e exclusão continuada no passado. 
Isso resultaria na indiferença quanto aos padrões reais de distribuição daqueles 
bens, e o refúgio na religião, na resignação ou na violência seria o resultado 
provável. Essa era uma hipótese plausível para aquele modelo de sociedade, mas 
não pode ser sustentada, no caso do Brasil, com a evidência disponível. Esta, na 
verdade, repõe, em novos termos, o problema da utopia brasileira discutida no 
capítulo IV. 

De fato, e surpreendentemente, parte substancial dos pobres no país nutre 
fortes esperanças de que estará em melhor situação daqui a dez anos do que está 
hoje. Nada menos que 50% dos que acreditam ter melhorado de vida nos últimos 
dez anos acham que vão melhorar mais no futuro. Somados aos que esperam, no 
mínimo, manter a posição, chegamos a 83% entre os pobres. E significativos 65% 
dos que consideram ter piorado de situação recentemente acham que vão 
melhorar na década seguinte. As distribuições para os ricos são semelhantes, e os 
números de interesse estão em negrito na Tabela 24. Aparentemente, a conjuntura 
de crise dos anos 90 não foi suficiente para apagar da memória de pobres e ricos 
a experiência de mobilidade ascendente em relação a seus pais, igualmente alta 
para ambos os estratos, e tampouco para produzir a sensação de inércia social, de 
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fatalismo ou de apatia que a persistência da desigualdade e da pobreza faria 
prever2. 

 
Tabela  24 

Mobilidade passada e expectativa para o futuro no Brasil (em %) 

Estrato de 
renda 

Como está em 
relação há 10 

anos atrás 

Como estará daqui a 10 anos 

Melhor Igual Pior 

40% mais 
pobres 

Melhor 50 33 17 
Igual 44 49 7 
Pior 65 19 16 

10% mais ricos 
Melhor 58 23 19 
Igual 53 37 10 
Pior 65 17 18 

Fonte: IUPERJ/ISSP, 2001 

 
Em outros termos, a sociedade brasileira é vista como extremamente injusta 

e desigual, porém aberta à mobilidade no futuro em uma proporção incompatível 
com a experiência real dos últimos anos. Contra todas as expectativas, pois, o 
survey sugere que o futuro de ricos e pobres, no Brasil, não tem, para eles 
mesmos, a opacidade da frustração reiterada das esperanças. Minha suspeita é de 
que jamais teve, e de que o Brasil é movido pela esperança, reiteradamente 
frustrada mas nunca liquidada, de melhoria de vida. 

Pode-se começar a desvendar o enigma pela combinação de duas 
informações relevantes do survey. Primeiro, o caráter redistributivista dos 
parâmetros de justiça de ricos e pobres. Vimos que os dois estratos conferem 
grande importância a todos os critérios de justiça, indistintamente. Sobretudo, 
valorizam intensamente as necessidades como princípio distributivo. Ora, 
privilegiar a recompensa por investimentos em capital humano (e, portanto, 
aceitar a desigualdade decorrente da hierarquia dos ativos que as pessoas trazem 
ao mercado de trabalho) é muito diverso de privilegiar as necessidades das 
famílias. O primeiro critério denota mecanismos automáticos de mercado, 
enquanto o segundo, acordos socialmente construídos a respeito dos mínimos 
necessários. Em última análise, denota o Estado ou, para dizer de outro modo, a 
política como lugar da circunscrição dos conteúdos do termo “necessidade”, e 
agências estatais como seus veículos redistributivos. 

                                                 
2  Seria importante avaliar como esses valores variam segundo grupos de idade, mas a 

amostra, por pequena, não permite esse nível de abertura dos dados. 
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Isso não quer dizer apenas que os brasileiros querem o melhor dos dois 
mundos: as virtudes do mercado, com suas recompensas por mérito, desempenho 
e ativos pessoais, e a segurança do Estado, com suas políticas redistributivas de 
salvaguarda contra as intempéries daquele mesmo mercado. Isso é, sem dúvida, 
relevante. Contudo, mais importante é o que está pressuposto nessa combinação 
de fatores, ou seja, a ideia de que “é possível fazer alguma coisa”, bastando, para 
isso, querer fazer. Não se trata de um querer qualquer. Parece ser o caso de que a 
esperança quanto ao futuro, igual entre ricos e pobres, não leva em conta a 
experiência pessoal, ou isso não parece ser o mais importante. A esperança está 
posta no futuro do país, algo que está para além da capacidade individual de 
intervir decisivamente no próprio destino, e na certeza de que cada qual é parte 
desse futuro. A esperança repousa na crença na possibilidade de uma ação efetiva 
por parte daqueles que podem interferir no curso das coisas, o que remete à 
segunda informação relevante do survey. 

Em resposta à pergunta “Quem, na sua opinião, pode fazer alguma coisa 
para diminuir a desigualdade social no Brasil”, na qual as alternativas eram (i) 
Governo, (ii) Deputados e Senadores, (iii) Empresários, (iv) Líderes religiosos, 
(v) Trabalhadores e (vi) Pessoas como o(a) Sr(a), e em que os entrevistados 
deveriam escolher três opções por ordem de importância, ricos e pobres 
brasileiros escolheram os mesmos agentes. Nada menos que 58% apontaram o 
governo em primeiro lugar, e perto de 11% nomearam os parlamentares. 
Somados, os Poderes Executivo e Legislativo foram escolhidos por 70% de ricos 
e pobres. A última alternativa (“pessoas como o Sr.”) não atingiu 4% das 
primeiras preferências3. 

O questionário é deficiente ao não incluir a alternativa “Nenhum deles”, o 
que daria maior segurança à hipótese ao permitir mensurar a apatia ou o 
fatalismo. Creio, porém, que a concentração desconcertante no Estado como 
agente redistributivo privilegiado permite sustentar a plausibilidade do que 
proponho: se alguém pode fazer alguma coisa, então alguma coisa pode ser feita. 
Mais do que isso, os brasileiros parecem crer que algo será feito em um futuro 

                                                 
3  Nos outros países, essa pergunta não foi feita, mas há uma semelhante: “É 

responsabilidade do governo diminuir as diferenças de renda entre as pessoas que ganham 
muito e as pessoas que ganham pouco”. No Brasil, 64% dos ricos e 71% dos pobres 
concordam totalmente, contra 10% e 29% na Alemanha, 9% e 50% na Suécia, e 24% e 
43% na Polônia. Nesses países, para os ricos sobretudo, se cabe a alguém fazer algo, não 
é ao governo. 
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previsível, e que, seja o que for, os beneficiará. A sociedade brasileira pode ser 
encarada como injusta e desigual, mas essa condição não tem a marca do 
inexorável, das forças cegas do destino, da intangibilidade das causas longínquas.  

A crença na possibilidade da ação política reparadora constitui aspecto 
essencial (mas, obviamente, não único) da matriz de legitimação da ordem social 
iníqua. O mecanismo é tortuoso. Transferir ao governo a responsabilidade pode 
significar o reconhecimento da impotência da cidadania diante de seus males, um 
sintoma, portanto, de malaise político. Por outro lado, pode significar a operação 
automática de noções precisas e essencialmente igualitaristas de justiça 
distributiva, que denotam, inequivocamente, ação estatal. Não quero dizer com 
isso que o Estado é nomeado como agente da mudança porque o padrão de justiça 
é igualitarista. Aqui também não há como fazer afirmações causais. Sustento, 
apenas, que as duas coisas são indissociáveis. Os padrões de justiça são 
elementos da cultura política, resultado sedimentado, mas nem por isso inerte, da 
avaliação que indivíduos e coletividades alimentam a respeito do funcionamento 
real dos arranjos normativos (do Estado, do mercado, da sociedade civil) ao longo 
do tempo, arranjos que secretam políticas públicas com carga valorativa e custos 
sociais mensuráveis que, por isso mesmo, são passíveis de julgamentos de justiça. 
A sociedade é desigual; a sociedade é injusta; a cidadania é impotente diante 
disso; o padrão de justiça de ricos e pobres é igualitarista; e o Estado o agente da 
solução da desigualdade. Essa combinação de fatores parece estar impedindo que 
a ordem desigual seja vista como ilegítima ou insuportável. 

Mas há um segundo elemento decisivo, surgido da análise da Tabela 23: o 
fato de os mais pobres tolerarem enorme desigualdade mesmo na “boa 
sociedade”. Tendo em vista tudo o que já se disse, a legitimidade da desigualdade 
estaria relacionada com frases do tipo: tudo bem, fulano estudou, merece estar 
onde está, e merece ser recompensado por isso; tudo bem, ele conseguiu subir na 
vida (por seus méritos, por sorte, porque nasceu rico), merece estar onde está; 
tudo bem, ele prestou concurso público, estudou, também merece; e eu estou 
nesta posição porque não tive sorte, não estudei, não nasci rico. Mereço. A 
estrutura de posições não é naturalizada, no sentido de não ser percebida como 
desigual. Ela é, simplesmente, aceita como consequência esperada de meios 
vistos como aceitáveis e, mesmo, justos. Os pobres aspiram a essas posições, mas 
concordam que não as merecem. É o mesmo que dizer que estariam nelas se 
tivessem feito por isso. A sociedade é vista como aberta. A frustração em relação 
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à posição atual, se existe, não é vivida como resultado da injustiça social, ou da 
dinâmica coletiva, mas sim como fracasso pessoal. 

Se isso faz sentido, estamos diante de resultado esperado do eficaz e 
histórico processo, aqui investigado desde o século XIX, de repressão das 
aspirações e dos projetos de superação da realidade hodierna desigual, cuja 
contraparte sedutora foram as promessas sempre amesquinhadas de inclusão 
nessa mesma ordem desigual, ou o que denominei aqui de utopia brasileira. A 
principal consequência desse processo é que qualquer pequeno movimento 
ascendente, qualquer pequeno ganho de renda que retire as pessoas de sua 
proverbial penúria, ou que distinga cada qual de seu vizinho, é vivido como a 
atualização daquelas promessas, mesmo que em patamar muito baixo. O Brasil é 
visto pelos brasileiros, principalmente os mais pobres, como um país de 
oportunidades, que recompensa, se bem que de maneira amesquinhada, os 
pequenos esforços. E mesmo que cada qual não tenha conseguido ver seus 
próprios sonhos recompensados da maneira sonhada, o efeito demonstração de 
trajetórias bem sucedidas parece ter sido suficiente para alimentar as esperanças 
de melhoria de vida, para si mesmo(a) ou, ao menos, para os filhos.  

Essa dinâmica social global parece configurar uma sociedade de massas 
cuja marca distintiva da sociabilidade é, justamente, o baixíssimo padrão de 
expectativas dos trabalhadores mais pobres. Sociabilidade que, ainda que movida 
por essas mesmas expectativas, não alimentou sentimentos de privação relativa 
dos “pobres” em relação aos “ricos”, mas sim dos trabalhadores em relação a si 
mesmos. O mundo dos “ricos” sempre foi um ambiente insondável, inacessível, 
talvez mágico, ademais de, nos últimos tempos, glamourizado pelos folhetins 
televisivos. A aspiração que move os mais pobres na sociedade brasileira não é a 
de “ficar rico” (embora esse sonho seja vivido por milhões às quartas e sábados, 
quando são sorteados os números da megassena), mas a de afastar-se da situação 
de histórica insegurança socioeconômica, aspecto que coloca os direitos sociais 
e do trabalho no centro de nossa “condição salarial”, e o Estado, enquanto ordem 
jurídica sempre em processo de efetivar-se, no âmago da própria sociabilidade. 

A utopia brasileira foi, até aqui e malgrado o interregno neoliberal dos anos 
1990, o direito do trabalho, o direito social. Seu promotor (ou seus promotores 
ao longo das últimas décadas) conquistou a adesão das massas não por manipulá-
las, mas por expressar um compromisso com a promessa integradora do direito 
social. Não importa se ele jamais foi acessível a todos. O que importa, e sempre 
importou desde Vargas, é sua existência como possibilidade. Sua não 
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universalidade, ademais, é elemento central da legitimação da desigualdade, na 
medida em que os perdedores (sempre momentâneos) atribuem a derrota a si 
mesmos, ou à sorte, ou a Deus, já que o vizinho continua protegido e a ordem 
legal, como um conjunto de garantias acessível a quem faz por ela, permanece 
intacta. A ordem não é ilegítima. Ela estrutura as aspirações dos 
momentaneamente excluídos, que não aspiram sua derrocada, mas sim sua 
inclusão. Nada pode ser mais legitimador da ordem e, ao mesmo tempo, 
individualizador das expectativas. O usufruto, por alguns, da legalidade e da 
proteção social imperantes, é, para os outros que delas estão excluídos (de 
maneira perene ou intermitente ao longo da vida), demonstração cabal de que o 
acesso a elas é possível, desde que certos passos sejam dados na direção correta. 
O acesso à proteção legal funciona, ela também, como legitimação da posição 
dos que dela estão excluídos. Se, na percepção do sujeito trabalhador, a proteção 
existe; se um igual a conseguiu; e se o fez, ademais, por meios lícitos; então a 
ordem premia um curso sancionado de eventos. Se aquele sujeito não foi capaz 
de cumpri-lo, a culpa não é da ordem excludente, por ele encarada como 
recompensadora dos que cumprem seus ritos. A culpa é dele mesmo. O sucesso 
do vizinho, em tudo igual ao sujeito trabalhador, ainda que seja, para ele, um 
sucesso diminuto, é fatal para as pretensões de universalização do fracasso 
individual. Este aparece como culpa de cada qual, a menos que lugares 
competitivos de construção de significados revelem a posição de cada um como 
injusta segundo outros critérios, não disponíveis em seu próprio mundo 
cotidiano. O que tentei sugerir aqui foi que esses outros lugares (como o 
proselitismo socialista) perderam para o Estado enquanto agente da utopia 
socialdemocrata, que, efetiva porém porosa, realizada por alguns todo o tempo e 
pela maioria em algum momento de suas vidas, estruturou as expectativas da 
maioria, e de maneira duradoura. 
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