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RESUMO: ALMEIDA, Almiro Eduardo de. Empregador: a participação da classe 

dominante na construção do Direito do Trabalho no Brasil – uma história forjada com 

alienação, estranhamento e ideologia. Fevereiro, 2017. 433 f. Tese de Doutorado em 

Direito do Trabalho. Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Universidade de 

São Paulo – USP. Trata da participação do empregador na instauração do modo de 

produção capitalista e na consolidação do Direito do Trabalho no Brasil. Partindo das 

categorias antropológicas trabalhadas pelo “jovem Marx”, demonstramos que a 

alienação da força de trabalho realizada no modo de produção capitalista causa 

diferentes formas de estranhamento, não apenas nos trabalhadores, mas também 

nos empregadores. Sustentando que essas formas de estranhamento manifestaram-

se apenas embrionariamente nos modos de produção anteriores, demonstramos 

suas lacunas. A partir dos diferentes graus de estranhamento que experimentaram, 

investigamos e analisamos as formas de atuação de cada fração de classe social 

nas transformações que conduziram ao surgimento do capitalismo no Brasil. A 

ideologia foi a categoria central da segunda parte da tese. Partindo da obra de Marx 

e Engels, rememoramos a evolução do conceito no pensamento marxista a fim de 

chegarmos a uma definição apropriada a nosso objeto de estudo. Em seguida, 

passamos a analisar o modo pelo qual distintos discursos ideológicos buscavam (e 

ainda buscam) legitimar o sistema de exploração vigente no capitalismo. Na 

conclusão, realizamos um exercício de síntese das análises até então 

desenvolvidas. Em seu conjunto, a pesquisa nos permitiu uma nova compreensão 

do empregador, em particular, como classe social, – e do modo de produção 

capitalista, em sua totalidade, como estrutura dinâmica que, pela ideologia, mascara 

relações de estranhamento recíproco. 

 

PALAVRAS-CHAVES: empregador – alienação – estranhamento – ideologia – 
história do Direito do Trabalho 

 

 

 

 



 

 

  

SOMMARIO: ALMEIDA, Almiro Eduardo. Il Datore di lavoro: la partecipazione della 

classe dirigente nella costruzione del Diritto del lavoro in Brasile - una storia forgiata 

con l'alienazione, lo straniamento e l'ideologia. Febbraio, 2017. 433 f. Tesi di 

Dottorato sul Diritto del Lavoro. Facoltà di Giurisprudenza di Largo São Francisco. 

Università di São Paulo - USP. Si tratta della partecipazione del datore di lavoro nello 

stabilimento sul modo di produzione capitalistico e sul consolidamento del Diritto del 

Lavoro in Brasile. Partendo dalle categorie antropologiche lavorate da "giovane 

Marx," abbiamo dimostrato che la vendita della forza di lavoro tenuta nel sistema 

della produzione capitalistica provoca varie forme di straniamento, non solo nei 

lavoratori ma anche nei datori di lavoro. Sostenendo che queste forme di 

straniamento si sono manifestate appena embrionalmente nel sistemi di produzione 

precedenti, abbiamo dimostrato le loro lacune. Dai diversi gradi di estraneità 

sperimentati, indaghiamo e analizziamo le forme di attività di ciascuna frazione della 

classe sociale nelle trasformazioni che hanno portato alla nascita del capitalismo in 

Brasile. L’ideologia è la categoria centrale della seconda parte della tesi. A partire del 

lavoro di Marx e di Engels, richiamo l'evoluzione del concetto del pensiero marxista 

al fine di raggiungere una definizione appropriata per il nostro oggetto di studio. Poi 

analizzo il modo in cui i diversi discorsi ideologici cercavano (e cercano ancora) di 

legittimare il sistema operativo corrente nel capitalismo. In conclusione, abbiamo 

condotto un esercizio di sintesi delle analisi precedentemente sviluppate. Nel 

complesso, la ricerca ci ha permesso di conoscere una nuova comprensione del 

datore di lavoro; in particolare: come una classe sociale ed il modo di produzione 

capitalistico nella sua interezza e come una struttura dinamica che, attraverso 

l'ideologia, maschera rapporti di reciproco straniamento. 

Parole chiave: datore di lavoro - alienazione - straniamento – ideologia – storia del 

Diritto del Lavoro 

 

 

 

 

 



 

 

RÉSUMÉ: ALMEIDA, Almiro Eduardo. Employeur: la participation de la classe 

dirigeante dans la construction du droit du travail au Brésil - une histoire forgée avec 

l'aliénation, l' éloignement et l'idéologie. Février, 2017. 433 f. Thèse de Doctorat en 

Droit du Travail. Faculté de Droit de Largo de São Francisco. Université de São 

Paulo - USP. Il traite de la participation de l'employeur dans la mise en place du 

mode de production capitaliste et la consolidation du droit du travail au Brésil. 

D'après des catégories anthropologiques travaillées par “jeune Marx”, nous avons 

démontré que l’aliénation de la force de travail tenue dans le mode de production 

capitaliste provoque diverses formes d'éloignement, non seulement dans les 

travailleurs, mais aussi dans les employeurs. Arguant que ces formes d' éloignement 

exprimés que dans les modes précédents embryonnaires de production, a démontré 

ses lacunes. D'après les différents degrés d'étrangeté qui ont connu, nous étudions 

et analysons les formes d'activité de chaque fraction de la classe sociale dans les 

transformations qui ont conduit à l'émergence du capitalisme au Brésil. Idéologie 

était la catégorie centrale de la deuxième partie de la thèse. D’après de la ouvre de 

Marx et d'Engels, nous nous souvenons l'évolution du concept dans la pensée 

marxiste afin de parvenir à une définition propre à notre objet d'étude. Ensuite, nous 

analysons la façon dont les différents discours idéologiques ont cherché (et encore 

cherchent) à légitimer le système d'exploitation actuel dans le capitalisme. En 

conclusion, nous avons mené un exercice de synthèse de l'analyse développée 

précédemment. Dans l'ensemble, la recherche nous a permis une nouvelle 

compréhension de l'employeur, en particulier, en tant que classe sociale - et le mode 

de production capitaliste dans son ensemble, en tant que structure dynamique, 

l'idéologie, masques relations d'éloignement mutuel. 

 

Mots-Clés: employeur - aliénation - éloignement - idéologie - histoire du Droit du 
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Introdução 

Vivemos um momento de desconstrução do Direito do Trabalho. Quase que 

diariamente somos bombardeados por notícias sobre políticas governamentais, 

alterações legislativas e decisões judiciais que, suprimindo conquistas sociais, 

reduzem ou até mesmo extinguem direitos. Nesse cenário, fala-se em segurança 

jurídica e em fortalecimento dos agentes sociais, mas enquanto as empresas e seus 

representantes são efetivamente fortalecidos, os sindicatos das categorias 

profissionais ficam cada vez mais enfraquecidos e os trabalhadores mais inseguros. 

Para compreender adequadamente esse quadro de desconstrução é 

necessário voltar o olhar para o passado e verificar como esse Direito foi construído. 

A história da consolidação do Direito do Trabalho confunde-se com a da instauração 

do modo de produção capitalista no Brasil. Trata-se de uma história que se 

desenvolve de forma dialética, mediante um mecanismo de pressões e resistências, 

concessões e neutralizações de uma classe social em relação à outra. 

Movendo-se dialeticamente, essa história se revela cheia de contradições. 

Um país que é “descoberto” pelos portugueses após já ter sido visitado por europeus 

(incluindo-se, aí, os própios portugueses), transforma-se em uma colônia que passa 

a ser o centro administrativo da metrópole. Esse país comercializa, em um contexto 

internacional capitalista, o que produz mediante relações internas escravistas. Sem 

o saber, (alguns) trabalhadores lutam por sua própria exploração, enquanto 

senhores de escravos resistem a essa luta, impedindo a potencialização de seus 

próprios ganhos. 

Abolida a escravidão e instaurada a República, o primeiro presidente (um 

fervoroso monarquista), não é eleito, mas indicado por uma comissão de “notáveis” 

que depõem o último Rei (um notável republicano). Enquanto o povo assiste a essas 

transformações, bestializado, a res publica continua sendo dominada pela mesma 

aristocracia que comandava quando aqui vigia uma monarquia. Para legitimar o 

sistema de dominação, utiliza-se dos Aparelhos Ideólogos de Estado “ressuscitando” 

um herói que a repressão matara há exatamente um século. Enquanto isso, os 

trabalhadores – que deveriam ser considerados os verdadeiros heróis nacionais – 

são mortos pelo Aparelho Repressor desse mesmo Estado. Antigos fazendeiros 
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escravistas apoiam e fazem desenvolver novos capitalistas industriais que lhes 

“usurparam” o poder; estes, por sua vez, unem-se a banqueiros que “usurpam” seus 

lucros. 

O dinheiro segue esse mesmo fluxo sinistro e contraditório. Inserido no âmbito 

do capitalismo internacional, nosso setor agrário escravocrata intercala momentos 

de apogeu e de crise. Justamente quando passa por uma de suas mais graves 

crises, esse setor passará a investir fortemente na indústria. Os banqueiros 

(sanguessugas dos sanguessugas) surgem como meros atravessadores e, ao final 

do processo, acabam ocupando a posição de destaque do sistema. (Situação que 

não deve espantar quem conhece o ciclo infernal do capital em que, de mediador, o 

dinheiro transforma-se em princípio fundamental e fim último de toda ação humana).  

Tudo aparece invertido na sociedade (brasileira) dominada pelo capital. De 

elemento constitutivo do ser humano, o trabalho passa a ser a negação de sua 

humanidade; os produtos do trabalho passam a dominar seus produtores. Mas não é 

só isso. O feitiço volta-se contra o feiticeiro (não esqueçamos que fetiche tem origem 

na palavra portuguesa feitiço) e os donos do dinheiro também passam a ser 

dominados por ele. Ao fim e ao cabo, de uma forma ou de outra, todos perdem sua 

humanidade. Prega-se o fim da história e essa forma de Apocalipse, ao invés de 

apavorar, acalma. O interesse particular é visto como geral, o geral serve apenas 

aos particulares. Quando o artificial é visto como natural, porque é “naturalmente 

bom”, a distinção entre um e outro passa a ser, ela mesma, uma artificialidade. 

Coroando todas essas contradições, consolida-se um novo Direito que, como 

não poderia deixar de ser, também é pleno de contradições. Para perpetuar a 

acumulação do capital, esse Direito tem de limitá-la; para permitir a concentração do 

dinheiro, tem de distribuí-lo. O mesmo órgão do Estado que é encarregado de 

reprimir a manifestação coletiva dos trabalhadores é quem monopoliza a ação 

ideológica de “negociação” que deveria fazer avançar os seus direitos. A questão 

social, num primeiro momento percebida como caso de polícia, passa a ser tratada 

como questão de política. O Estado abstencionista é aquele que mais fortemente 

intervém nas relações econômico-sociais. E, quando aparentemente muda de mãos, 

mantém a mesma direção, intensificando ainda mais a repressão e potencializando 

as formas de dominação ideológica. Um governo ditatorial é instaurado e exercido 
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em nome da democracia; direitos são vistos como obrigações, obrigações como 

faculdades. Em “favor” da família proletária, faz-se com que todos os seus membros 

trabalhem, restringindo-se ao máximo seus ganhos. Em “favor” dos trabalhadores, 

nega-se a concessão dos mais básicos direitos e, quando isso não se faz mais 

possível, simplesmente sonega-os. São essas e tantas outras as contradições que 

fazem o capitalismo surgir e se consolidar no Brasil e, com ele, o Direito do 

Trabalho. Delas é que trata a presente tese. 

Esse trabalho de reconstrução histórica não se mostra nada fácil. A história 

da luta de classes foi (quase) sempre contada pela classe dominante. Assim como a 

história da escravidão foi escrita por brancos livres, muitos deles, inclusive, donos de 

escravos; a história dos trabalhadores o foi por historiadores fortemente 

influenciados pela ideologia dos empregadores. Nessa linha interpretativa incluem-

se autores como Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre e Oliveira Vianna. 

Menos influenciados pela ideologia patronal, mas ainda atribuindo maior destaque à 

esfera da circulação em detrimento das relações de produção, surgem autores como 

Caio Prado Júnior e Celso Furtado. As obras de tais autores foram amplamente 

utilizadas em nosso trabalho de pesquisa, por apresentarem importantes 

contribuições no que diz respeito aos dados históricos da classe dominante. Essa 

utilização não prescindiu, entretanto, de extremo cuidado e do auxílio crítico de 

autores preocupados com a questão social. 

Desse último ponto de vista, destacam-se, como precursores, autores como 

Décio Saes, Jacob Gorender e Florestan Fernandes; além de Emília Viotti da Costa 

e Adalberto Paranhos, que podem ser considerados como pertencentes a uma 

segunda geração. Essa linha interpretativa fundou-se, sobretudo, no pensamento 

marxista. Sob a perspectiva metodológica do materialismo histórico-dialético, tais 

autores buscaram uma inversão radical de perspectiva, estudando as relações de 

produção nacionais “de dentro para fora”, ou seja, atribuindo papel de destaque à 

esfera da produção de mercadorias. Ocorre que essa inversão de perspectiva fez-se 

acompanhar de uma inversão de foco: o centro das atenções deixou de ser os 

empregadores, para passar a ser os trabalhadores. 

O que nos propomos a fazer, na presente tese, é justamente, utilizando a 

segunda forma de interpretação, fundada em um método histórico-materialista-
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dialético, resgatar a história da construção do capitalismo e do Direito do Trabalho 

no Brasil, focando na figura do empregador e na sua participação nesse processo, 

sob a perspectiva da classe trabalhadora. Desse modo, entendemos que, embora 

nem o objeto, nem o método aqui utilizados sejam revolucionários, a utilização do 

método (materialismo histórico) com enfoque no objeto (empregador) opera uma 

verdadeira revolução dialética, representando, por assim dizer, uma tentativa de 

síntese das duas correntes interpretativas. 

Por questão de honestidade acadêmica, temos de destacar, desde já, que 

autores como Angela de Castro Gomes e Pedro Fassoni Arruda, cujos textos 

tivemos contato no desenvolvimento de nossa pesquisa, realizaram trabalhos 

semelhantes, ao tratar do papel da burguesia na formação do capitalismo. Tais 

autores, entretanto, por serem historiadora e sociólogo, respectivamente, utilizaram 

técnica e perspectiva distinta da que nós utilizamos na presente tese. Além disso, 

nosso objeto de estudo não se identifica totalmente com o deles, uma vez que 

pretendemos destacar, além dos aspectos históricos e sociais, os aspectos jurídicos 

da questão. 

Ao tratarmos do papel exercido pelo empregador na instauração do 

capitalismo e na consolidação do Direito do Trabalho no Brasil, não trataremos 

especificamente de personalidades nacionalmente reconhecidas, como Visconde de 

Mauá, Francesco Matarazzo e Antônio Pereira Ignácio, por exemplo, por entender 

que esses homens, na verdade, não são efetivamente os empregadores, mas 

apenas sua personificação. Além disso, do ponto de vista da formação (e afirmação) 

da burguesia e do modo de produção capitalista, tanta ou até maior importância 

tiveram os milhares de pequenos e médios empresários, também personificações 

desse modelo de exploração da força de trabalho. Algumas palavras de destaque, 

entretanto, serão destinadas a Jorge Street, não propriamente pelo empresário que 

foi, mas por ocupar durante algum tempo posição de representação da classe 

patronal, especialmente durante o período final de consolidação do capitalismo e do 

Direito do Trabalho no Brasil. 

A tese encontra-se estruturada em duas partes. Na primeira, a partir das 

categorias da alienação e do estranhamento, reconstruiremos a história das 

primeiras relações de emprego da força de trabalho no Brasil, desde a conquista 
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portuguesa até a transição do modelo escravista para o capitalista. Dando ênfase à 

infraestrutura produtiva, veremos de que forma o grau de estranhamento dos 

agentes envolvidos nas relações de trabalho (trabalhadores, empregadores e 

Estado) condicionaram suas atuações nesse processo de transição.  

Subdividimos essa primeira parte em três capítulos. No primeiro, após 

sustentarmos uma distinção entre as categorias da alienação e do estranhamento, a 

partir de uma perspectiva jurídica, demonstraremos de que formas a segunda se 

manifesta no empregado e no empregador no modo de produção capitalista. Em 

seguida, passaremos propriamente à reconstrução histórica dos primeiros 

empregadores de trabalho humano no Brasil, abordando o modo de produção 

escravista. Finalmente, trataremos da transição do escravismo para o capitalismo, 

dedicando-nos especialmente à participação de cada classe (e fração de classe) 

social e do Estado nesse processo, a partir do grau de estranhamento que 

compartilhavam. Encerraremos a primeira parte com um adendo sobre as formas 

camponesas dependentes que marcaram a transição do escravismo colonial para o 

capitalismo dependente no Brasil. 

Importante destacar, desde já, que, ao tratar dos diferentes modos de 

produção existentes no Brasil, adotamos a tese sustentada por autores como Jacob 

Gorender e Ciro Flamarion Santana Cardoso, segundo a qual existiram aqui modos 

de produção próprios, distintos dos clássicos identificados por Marx e Engels. Modos 

esses que, não obstante suas especificidades, se inseriram no modelo capitalista 

hegemônico vigente à época, se considerarmos a divisão internacional do trabalho. 

Partindo da categoria marxista de ideologia, trataremos, na segunda parte da 

tese, da formação do Estado nacional republicano e do surgimento do Direito do 

Trabalho como fatores superestruturais necessários à implantação e à consolidação 

do modo de produção capitalista no Brasil. 

Optamos por dividir a segunda parte em dois capítulos. No primeiro, após 

sumariar a formação histórica do conceito de ideologia no pensamento marxista, 

apresentaremos uma proposta de definição particular, que se mostre adequada ao 

nosso objeto de pesquisa. Encerraremos o primeiro capítulo fazendo uma análise 

crítico-comparativa do que entendemos por ideologia e consciência de classe. Esse 
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será o ponto de injunção da primeira e da segunda parte da tese, uma vez que, de 

acordo com nossa hipótese, tais categorias decorrem das formas específicas de 

estranhamento que empregado e empregador experimentam nas relações 

capitalistas de produção. 

No segundo capítulo, partindo dos elementos que compõem a noção de 

ideologia por nós adotada, investigaremos alguns dos discursos ideológicos que 

visam legitimar a dominação que o empregador exerce sobre os trabalhadores que 

emprega e, simultaneamente, a forma como esses discursos se manifestaram no 

período de instauração do capitalismo e construção do Direito do Trabalho no Brasil. 

Optamos por tratar de forma simultânea os diferentes discursos ideológicos dos 

empregadores e os momentos históricos em que se manifestaram de forma mais 

evidente a fim de deixar claro o seu caráter histórico. Analisar discursos ideológicos 

abstratamente em uma seção para, somente depois tratar de sua aplicação 

histórica, poderia deixar margem à sustentação da existência de discursos 

ideológicos fora do contexto histórico, o que significaria tratar a própria ideologia de 

forma ideológica. 

Ao relacionar cada ideologia (ou ideologias) com um período histórico 

determinado, queremos fazer referência ao momento em que essa(s) ideologia(s) 

surge(m) ou se manifesta(m) de forma mais evidente, sem desconsiderar, 

obviamente, a sua possível existência em períodos anteriores e sua provável 

continuidade em posteriores. Como destacamos no texto, os discursos ideológicos 

não nascem prontos e acabados, mas são construídos na história. 

Para que essa investigação atinja o resultado que pretendemos, não 

seguiremos continuamente uma “linha cronológica”. Muitas vezes teremos de 

avançar alguns anos, ou mesmo décadas, para, depois, retroceder novamente às 

origens dos discursos ideológicos. O próprio tempo será tomado, aqui, de forma 

dialética, não como uma continuidade harmônica, mas como contradição e luta. A 

divisão aqui proposta não observa datas exatas. Até porque, excluídos os 

acontecimentos específicos, que na verdade não são o que efetivamente conduzem 

a história, os períodos históricos não são datados, mas contados com apenas 

relativa precisão. Não é possível identificar com absoluta certeza, por exemplo, a 
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data em que surge o capitalismo no Brasil, uma vez que tal surgimento decorreu de 

um longo processo histórico, cujo início e fim é de impossível precisão. 

Pode ser considerado um truísmo dizer que o estudo do passado serve para 

uma melhor compreensão do presente. A importância da história não se esgota, 

entretanto, nesse truísmo. Mais do que a compreensão teórica de nosso presente, o 

estudo da história permite a compreensão de nossas práticas enquanto seres 

sociais que, determinando o presente, constroem a sociedade que teremos no 

futuro. Como não temos acesso direto ao passado (e, talvez, nem mesmo o 

tenhamos em relação ao presente) é necessário “recriá-lo”. Fazemos isso a cada 

momento que “contamos” nossa história. Reconstituir os fatos do passado com os 

olhos do presente não é uma atividade meramente descritiva, mas essencialmente 

(re)constitutiva. É uma atividade teórica e, ao mesmo tempo, prática. De nada 

serviriam os dados do passado se não fossem constantemente (re)interpretados e, 

com isso, (re)criados. Quando contamos, questionamos, interpretamos e 

compreendemos os fatos sob novas roupagens, não o fazemos apenas conforme as 

heranças que nos são legadas do passado, mas também de acordo com as 

circunstâncias de nosso presente. 

Muitos dos fatos e discursos passados tratados aqui não apenas repercutiram 

no processo de construção da contemporaneidade, mas ainda ressoam e 

ressurgem, numa espécie de repetição da história. A relação entre os partidos 

políticos, a influência do positivismo, das distorções individualistas da livre 

concorrência e o discurso de colaboração de classes, apenas para apresentar 

alguns exemplos, vêm servindo ainda hoje, não apenas para justificar a dominação 

de uma classe sobre a outra, mas, sobretudo, nos tempos atuais, para contestar os 

direitos sociais conquistados pela classe dominada. 

Acreditamos que a história tenha uma função revolucionária. Uma sociedade 

que não conhece a sua história não é capaz de transformá-la e, assim, de 

transformar-se. Esse conhecimento se revela de suma importância quando tratamos 

da forma de regulação das relações sociais de produção. Isso porque o Direito, e em 

especial o Direito do Trabalho, não tem apenas a função de regular tais relações, 

mas, acima de tudo, a de viabilizar, ou tentar impedir, a sua transformação. 

Convidamos, pois, o leitor a juntar-se a nós na (re)leitura dos acontecimentos que 
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forjaram o capitalismo e consolidaram o Direito do Trabalho no Brasil, esperando 

que, de alguma forma, ela possa contribuir para uma melhor compreensão de nosso 

presente e para a construção da sociedade que desejamos ter no futuro. 
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Conclusão 

Realizamos, na presente tese, um percurso semelhante ao realizado por Marx 

em seu amadurecimento intelectual. Partindo das categorias antropológicas 

trabalhadas pelo “jovem Marx”, analisamos as diferentes formas de estranhamento 

que, em decorrência da alienação da força de trabalho e da divisão social do 

trabalho, manifestam-se no modo de produção capitalista. Desenvolvemos a tese 

apresentada, mas não desenvolvida, por Marx, de que as diferentes formas de 

estranhamento não se manifestam apenas nos trabalhadores, mas também nos 

empregadores. Demonstramos, ainda, porque essas formas de estranhamento não 

se realizaram completamente nas relações de produção pré-capitalistas e, ao 

identificarmos aproximadamente os momentos históricos do surgimento de cada 

uma delas, percebemos que seu desenvolvimento não se deu de modo constante, 

mas em fluxos e contrafluxos, avançando e retrocedendo de forma dialética. 

Analisamos os modos pelos quais essas formas inacabadas de 

estranhamento influenciaram, de acordo com os seus diferentes graus de 

desenvolvimento, as classes e frações de classes no papel que desempenharam na 

transição dos modos de produção pré-capitalistas para o capitalismo no Brasil. 

Nesse ponto, evidenciamos que esses diferentes graus decorreram da materialidade 

das relações sociais e, especialmente, da posição que cada fração de classe 

ocupou, tanto nas relações interclasses (notadamente nas relações de trabalho) 

quanto nas intraclasses (nas relações comerciais, financeiras, etc. que mantiveram 

com a classe hegemônica) em cada período histórico. 

Em um segundo momento, passamos a fazer a “limpeza do terreno 

ideológico”, buscando analisar e desmistificar os diferentes discursos que visam 

legitimar a exploração inerente às relações de trabalho no modo capitalista de 

produção. Assim como o foi para Marx e Engels, essa atividade de “limpeza” fez-se 

necessária para nosso próprio esclarecimento. A atual sociedade capitalista 

demonstrou, entretanto, que, diferentemente do que pensavam os precursores do 

materialismo histórico, a crítica à ideologia jamais pode ser abandonada. 

Considerando que os discursos ideológicos se renovam constantemente, o seu 

desmascaramento também deve ser retomado a todo o momento. 
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Ao percorrer o caminho de (re)construção da história das lutas de classes no 

Brasil, analisamos apenas alguns discursos ideológicos – os mais evidentes –, 

demonstrando a realidade e as contradições que se ocultam sob o véu místico de 

tais formulações. Essa investigação, ainda que incompleta, foi suficiente para 

demonstrar o modus operandi desses discursos, assim como sua implicação nas 

relações materiais de produção desenvolvidas ao longo da história. 

De acordo com o método por nós utilizado, após a realização de todas essas 

análises, faz-se necessário um trabalho de síntese. É esse esforço final que nos 

permitirá atingir uma compreensão adequada, não apenas do empregador enquanto 

particularidade, mas da totalidade que configura o modo de produção capitalista. 

Para realizar essa síntese, temos que, em um primeiro momento, expor as 

relações que as formas de estranhamento manifestadas no empregado e no 

empregador mantêm entre si. É a partir do que se depreende dessa relação 

recíproca e dessa interação que identificaremos, em sua totalidade, os 

antagonismos gerados pelo estranhamento no modelo social vigente. 

Com efeito, as três formas de estranhamento manifestadas no trabalhador 

relacionam-se e interagem com as três formas identificadas no empregador. Quanto 

à atividade produtiva, o estranhamento que faz com que o trabalhador se transforme 

em um simples meio empregado para um fim que lhe é estranho; no empregador se 

manifesta como estado de exteriorização. Se o trabalhador não consegue mais 

realizar sua humanidade pelo trabalho, que ao ser prestado já não lhe pertence; o 

empregador (embora desfrute do trabalho alheio) igualmente não se realiza, uma 

vez que sua situação na relação não lhe permite a prática do trabalho como 

atividade própria. Com isso, é retirado do empregador um dos elementos 

constitutivos da condição humana – o trabalho. Deixando de ser atividade vital para 

o trabalhador, o trabalho transforma-se em capital, em trabalho morto, para o 

empregador. A perda de sentido enquanto atividade da exteriorização pelo 

estranhamento do trabalho de um, torna-se uma vida inativa (estado de 

exteriorização) e, por isso, igualmente estranhada, sem sentido, para o outro.  

Em um sentido distinto, o estranhamento em relação ao produto do trabalho, 

que domina o trabalhador na forma mercadoria, domina igualmente o empregador 
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na forma dinheiro. Se, com o processo de alienação, a mercadoria adquire poderes 

sobre humanos, que se voltam contra quem a produziu, o mesmo processo faz com 

que o ser humano em favor de quem se aliena a força de trabalho perca sua 

humanidade, sendo reconhecido (e reconhecendo-se) apenas como capital. O 

fetiche do dinheiro “vira de cabeça para baixo” as relações dos seres humanos com 

as coisas, fazendo com que não seja mais o ser humano que possua o dinheiro, 

mas o dinheiro que possua o ser humano. Essa forma de manifestação do 

estranhamento, que faz com que o ser humano deixe de ser o sujeito determinante 

de suas relações, implica, ainda, para o empregador, a perda de seu referencial 

histórico. Negando as contradições existentes no sistema que propicia sua 

dominação de classe, o empregador tem de negar a própria continuidade da história, 

perdendo, assim, para o trabalhador, a sua condição de sujeito histórico. 

Por fim, o ser humano acaba perdendo a sua própria humanidade. Essa 

derradeira forma de estranhamento também não se manifesta em apenas um dos 

envolvidos na relação de emprego, mas em ambos, tanto no que diz respeito a eles 

mesmos, quanto ao outro, reciprocamente considerado. O empregado perde sua 

humanidade ao se transformar em uma mercadoria e se vender a um estranho. 

Nesse momento, além de não mais se reconhecer como humano, ele não é capaz 

de reconhecer naquele estranho as mesmas propriedades que identifica em si. Se o 

termo trabalho pode ser considerado como uma derivação do latim tripalium 

(instrumento de tortura feito de três paus aguçados), o empregador pode ser 

considerado, em relação ao trabalhador, o ser estranho que, para atingir seus 

propósitos, lhe emprega-dor. Não se trata apenas de uma figura de linguagem, mas 

de uma metáfora quase perfeita (nenhuma metáfora é perfeita) das relações de 

trabalho no modo capitalista de produção. 

O próprio empregador perde sua humanidade na medida em que, 

empregando como meio de produção um ser humano (a quem inclusive tem de 

reconhecer a condição de sujeito de direito, a fim de legitimar a exploração), não 

pode reconhecer naquele que é empregado senão um ser estranho que deixa de ter 

um fim em si mesmo. Em determinado estágio do desenvolvimento dessa relação, 

quando os discursos ideológicos se tornam hegemônicos, o empregador não 

consegue se reconhecer nem mesmo em relação aos demais empregadores, uma 
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vez que a distorção da concorrência torna a todos indivíduos egoístas voltados aos 

seus próprios interesses, necessariamente em conflito com os interesses dos 

demais. Perdem sua humanidade, assim, tanto o empregado quanto o empregador. 

É possível concluir, pois, que essas diferentes formas de estranhamento 

(tanto em relação ao empregado quanto ao empregador), nada mais são do que 

diferentes formas de manifestação de um mesmo estranhamento – o estranhamento 

do ser humano em relação a ele mesmo – que decorre da alienação de sua força de 

trabalho, imposta pelo modo capitalista de produção. Ou seja, a alienação da força 

de trabalho e a divisão social do trabalho, decorrentes do modo capitalista de 

produção, geram alterações estruturais que levam à modificação dos próprios 

agentes envolvidos nesse processo. 

As diferentes formas de estranhamento manifestam-se, necessariamente, no 

plano das ideias, de formas igualmente distintas, em relação aos empregados e aos 

empregadores: nos primeiros, em decorrência dos estranhamentos que ocorrem em 

relação ao produto de seu trabalho, à sua atividade produtiva e ao seu ser genérico, 

manifestam-se como consciência de classe; nos segundos, em decorrência dos 

estranhamentos que ocorrem como estado de exteriorização e como comportamento 

teórico em relação ao seu ser genérico, como ideologia. 

Mesmo essa ideologia, porém, não se manifesta apenas em um processo 

abstrato de reflexão, que se desenvolve exclusivamente nos pensamentos e 

discursos dos empregadores, mas numa sucessão real de fatos que ocorreram e 

continuam ocorrendo. Muito embora a ideologia não possua uma história própria, ou 

melhor, justamente por não a possuir, se manifesta necessariamente na 

materialidade histórica das relações sociais que visa ocultar. 

É assim que, como vimos, as ideologias da objetividade da ciência e da 

naturalização da exploração surgem como “ideias naturais” no processo de 

formação do Estado nacional republicano brasileiro, garantindo que a mesma 

aristocracia rural, que dominava a sociedade durante o Império, se mantivesse no 

poder após a abolição e a modificação do modelo político de Estado. 



408 

 

Na tentativa de ocultar as relações simbióticas mantidas entre capital agrário, 

industrial e financeiro no surgimento do capitalismo brasileiro, a ideologia do 

individualismo tratou de gerar as deformações necessárias para propagar uma ideia 

distorcida de livre iniciativa e concorrência entre as diferentes frações da classe 

dominante, ao mesmo tempo em que fazia surgir no espírito dos trabalhadores uma 

ideia, ainda vaga, de colaboração entre classes. 

Tendo de apelar ao capital estrangeiro para propulsionar o desenvolvimento 

da burguesia nacional incipiente, a classe empregadora empenhava-se em expulsar 

trabalhadores imigrantes cujo ingresso no país, poucos anos antes tinha sido por ela 

mesma incentivado, inclusive, com a utilização do aparato legislativo e contribuição 

financeira do Estado. É que, de forma inconveniente, aqueles trabalhadores não 

trouxeram para o Brasil apenas a sua força de trabalho, mas também as ideias 

revolucionárias que fariam surgir aqui as primeiras manifestações de consciência de 

classe. 

As contradições dos discursos ideológicos do caráter nacional e da identidade 

nacional não seriam empecilho para que, juntamente com a repressão caracterizada 

pela prisão dos trabalhadores brasileiros e expulsão dos estrangeiros, tivesse início 

a legalização da classe operária no território nacional. Processo que a ideologia da 

colaboração das classes, já relativamente desenvolvida, trataria de consolidar em 

alguns poucos anos. 

Antes disso, os mitos do “self-made-man” e da cristalização da ordem social, 

tão contraditórias quanto os discursos ideológicos do caráter nacional e da 

identidade nacional, tratariam de formar na classe proletária, a um só tempo, um 

espírito subserviente de extrema dedicação ao trabalho, sob a perspectiva de 

avanço social, e de mansa cordialidade e resignação. A tudo isso contribuiria, não 

apenas a (falsa) consciência da impossibilidade de alteração da ordem social 

vigente, mas também um medo real de que qualquer modificação pudesse significar, 

ao invés de avanço, retrocesso. 

Além de denunciar tais ferramentas ideológicas, utilizadas pela classe 

dominante durante a formação do capitalismo e a consolidação do Direito do 

Trabalho no Brasil, demonstramos na presente tese que, ao contrário do que 
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sustentavam, e ainda sustentam, seus defensores, na medida em que diminuem as 

diferenças entre as frações de classe dos empregadores, aumentam as diferenças 

entre estes e seus empregados, acentuando-se cada vez mais a exploração e a 

desigualdade social, fazendo acirrar o conflito entre capital e trabalho, por mais 

negado que ele seja. 

A “astúcia da história” tratou de “presentear” as novas classes sociais com 

uma figura paterna que extrapolou o significado parental da palavra para invadir o 

seu sentido místico-religioso. Impulsionado pela vontade do povo e mesmo contra 

ela quando isso se fez necessário, esse “pai dos pobres” “daria” a sua prole, 

primeiro, um Estado Novo e, depois, um novo Direito. 

O Direito do Trabalho e a Consolidação de suas leis podem ser considerados 

a glorificação ideológica de todo esse percurso de instauração do capitalismo no 

Brasil. A partir de então, ele passará não só a justificar e legitimar a dominação de 

uma classe sobre a outra, mas também a regulamentar a circulação da única 

mercadoria capaz de gerar valor (e mais valor) ao capital: a força de trabalho.  

Dessa forma, todos esses discursos não apenas provêm do plano material, 

mas necessariamente retornam a ele, passando a moldá-lo. Afetam diretamente as 

relações de produção, mantendo-as ou modificando-as, conforme os interesses da 

classe dominante. A ideologia não apenas surge do estranhamento decorrente da 

materialidade das relações de produção, mas também se volta para elas, na 

tentativa de perpetuá-las, fechando-se, assim, o círculo infernal do capitalismo. 

Chega-se assim, finalmente, à chave de compreensão do sistema capitalista 

naquilo que Marx, já “maduro”, reconheceu como sendo o segredo do caráter 

fetichista da mercadoria. Segundo sustentamos aqui, esse caráter não se manifesta 

apenas na mercadoria que o trabalhador produz, mas, acima de tudo, no mais valor 

que o consumo de sua força de trabalho produz, no acúmulo de dinheiro que o 

empregador possui e que, ao se transformar em capital, acaba dominando-o. Ao 

final do processo, não é apenas o trabalhador que, reificado, perde a sua 

humanidade, mas também o empregador. Os diferentes discursos ideológicos 

aparecem, em suas formas desmistificadas, como ferramentas comprometidas com 

essa estrutura de estranhamentos, fetiches e reificações. 
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O resgate dessa história foi capaz de nos revelar a estrutura escondida sob 

as aparências da superfície da sociedade capitalista, que, embora não se revele 

imediatamente, encontra-se subjacente em todos esses discursos. Apenas quando 

nos damos conta de que as relações sociais capitalistas não são relações 

individuais, mas de classes antagônicas, desvendamos o véu que cobre tais 

relações e percebemos as realidades que elas produzem. 

Agora já é possível compreender o empregador, dentro dessa estrutura, como 

classe social, e não mais como indivíduo. Uma classe que, por sua vez, é muito mais 

do que a soma dos indivíduos que a compõem. Perceber o empregador de forma 

individual é apenas uma das tantas distorções ideológicas denunciadas na presente 

tese. 

Essa classe tem de ser percebida historicamente, enquanto sujeito das 

relações sociais que mantém com a classe que a ela se contrapõe. Compreendê-la 

fora da história ou mitigar essa contraposição, são outros disfarces empregados pela 

ideologia que pretende legitimar sua dominação. Para entender a parte (o 

empregador) é necessário compreender o todo (estrutura capitalista). 

Dialeticamente, a crítica permite compreender melhor, não apenas a categoria 

particular do empregador e sua função no passado, mas a totalidade da sociedade 

capitalista no tempo presente, em que aquele mecanismo dialético a que 

constantemente fizemos referência muda seus polos e passa a atuar na 

desconstrução do Direito que outrora criara. 

Tanto na atividade de criação quanto na de destruição do Direito do Trabalho, 

o Estado não ocupou, nem ocupa, uma posição neutra. Sendo um produto do modo 

de produção capitalista, sempre atuou e continua atuando em função da 

preservação da estrutura de que faz parte. Por isso, no mecanismo dialético que 

move a história, sempre esteve ao lado de uma classe social, e em oposição à outra. 

Se a síntese que se pode extrair de todas essas análises é a de que a 

sociedade capitalista é uma estrutura dinâmica, ou seja, em constante modificação, 

essa síntese revela-se necessariamente provisória. A solução dos problemas 

apontados na presente tese trará consigo mudanças na estrutura do sistema, 
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mudanças que criarão novos problemas e exigirão novas soluções. A história não 

tem fim. A história da participação das classes sociais e do Estado na 

(des)construção do Direito do Trabalho continua nos afetando. Não somos sujeitos 

alheios ao nosso objeto de estudo. Esse mecanismo dialético continua atuando, 

ainda que, nos dias de hoje, de forma distinta. 

Se a história realmente é um meio de transformação social, como 

sustentamos na introdução dessa tese, ao reconstruirmos esses acontecimentos, 

expondo a estrutura dinâmica oculta do modo capitalista de produção, estamos 

convidando a todos para atuarmos nessa transformação. 
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