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O termo mito, de acordo com Barthes (1989, p. 131) pode ser entendido como “um 

sistema de comunicação, é uma mensagem. Eis por que não poderia ser um objeto, um conceito, 

ou uma idéia: ele é um modo de significação, uma forma”. Nesse sentido, pode-se entender que 

o mito é uma forma de linguagem, de comunicação, que, não raro, está lastreado por uma 

realidade concreta, uma verdade. Contudo, a própria forma de comunicação do mito 

deturpa/falseia a verdade que comunica, ou seja, ainda que possa haver uma verdade por trás 

do mito, esta será comunicada de forma equivocada. 

Na história da formação social do Brasil, há diversos mitos que foram perpetuados e, 

ainda hoje, são reproduzidos, inclusive institucionalmente. Como exemplo, tem-se o mito da 

democracia racial, a partir da qual se comunica, em resumo, uma noção de que não existe 

racismo no país, já que se trataria de uma sociedade miscigenada e plural, minimizando e 

apagando a história da desigualdade racial brasileira. 

De igual forma, na história do Direito do Trabalho brasileiro, perpetua-se a ideia do 

mito da outorga, pelo qual se entende que os direitos trabalhistas foram concedidos aos 

trabalhadores por um Estado benevolente. Referido mito silencia e apaga as lutas coletivas da 

classe trabalhadora que se mobilizou de diversas formas e em diversos momentos para 

reivindicar condições dignas de trabalho.  

O mito da outorga tem como uma de suas raízes os escritos de Oliveira Vianna, 

sociólogo e jurista que exerceu importante influência na legislação trabalhista da Era Vargas, 

bem como influiu na construção do pensamento da história do Direito do Trabalho no Brasil. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar o mito da outorga a partir da ideia 

de Oliveira Vianna, visando a traçar um paralelo entre o mito e as lutas coletivas das 

trabalhadoras domésticas no Brasil por melhores condições de emprego.  

 

 
1  Paper apresentado como trabalho final da disciplina “Temas de Direito do Trabalho – Pacíficos? Cordiais? 

Conciliadores? Mitos sobre identidade nacional e classe no pensamento social brasileiro”, ministrada pela  

Professora Doutora Daniela Muradas Antunes, no 2º Semestre/2022, no Programa de Pós-Graduação em Direito 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
2 Advogada trabalhista. Mestranda em Direito do Trabalho pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Bacharela em Direito pela Universidade Federal de Lavras (UFLA). 



Oliveira Vianna e o Mito da Outorga: “Direito do Trabalho e Democracia Social (o 

problema da incorporação do trabalhador no Estado)” 

 

Oliveira Vianna foi um sociólogo, jurista e historiador brasileiro, que atuou como 

segundo consultor jurídico do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio entre 1932 e 1940 

– ou seja, já no governo de Getúlio Vargas, pós-revolução de 1930. Enquanto ocupante do 

cargo, influenciou de maneira significativa a legislação trabalhista surgida à época, mas não só: 

influiu também no pensamento sociológico da história do Direito do Trabalho brasileiro, 

especialmente pelo pensamento do mito da outorga.  

Em Direito do Trabalho e Democracia Social (o problema da incorporação do 

trabalhador no Estado), o autor relata que: 

 

Em primeiro lugar, antes de entrar na análise das realizações dessa política, 
desde 1931 até o momento presente, quero ressaltar essa singularidade do seu 
método de ação, que é o de ser ela uma iniciativa do Estado, uma outorga 

generosa dos dirigentes políticos – e não uma conquista realizada pelas nossas 
massas trabalhadoras. Estas não tinham em nosso país, até 1930, nenhuma 
ideologia dominante, nem também nenhuma solidariedade, nenhuma 
arregimentação, nenhuma organização que lhes desse força e prestígio 
bastantes para impor ao Estado uma orientação em seu favor. (VIANNA, 
1951, p. 65-66) 

 

Ainda, o jurista e sociólogo segue narrando que 

 

Ora, se compararmos as condições morais e materiais, em que viviam estas 
classes trabalhadoras no período anterior à Revolução, com as condições em 
que elas vivem atualmente, depois de menos de um decênio de política social, 
é fácil de ver que estas classes estão, hoje, numa situação de segurança 
material e jurídica, de organização e consciência profissional, que não 

encontra paralelo em qualquer fase anterior da nossa história social. 
(VIANNA, 1951, p. 68) 

 

Em se tratando de um mito, o pensamento também é facilmente desmontado se 

considerados os diversos movimentos coletivos de trabalhadores que existiram/resistiram antes 

de 1930. Apenas a título de exemplo, tem-se a grande greve geral de 1917, ocorrida em São 

Paulo (espalhando-se para o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul), que teve adesão de mais de 

70 (setenta) mil trabalhadores. À época, a repressão policial aos trabalhadores levou à morte do 

jovem José Martinez.  

Ademais, além da greve geral, outros diversos movimentos ocorreram anteriormente 

à Era Vargas e foram igualmente importantes à luta e à conquista de direitos trabalhistas, 



servindo para desmistificar a ideia perpetuada de que o Estado gentilmente forneceu direitos à 

classe trabalhadora.  

Sucede-se que, mesmo até os dias atuais, referida ideia de concessão de direitos 

trabalhistas, sem luta e movimentação popular, permanece no ideário social. Tanto é assim que 

se tem manuais e doutrinas justrabalhistas atuais que reproduzem a questão da outorga, de 

forma mais ou menos indireta. Nesse sentido, Mauricio Godinho Delgado aduz que: 

 

A reflexão comparativa entre as duas primeiras fases do Direito do Trabalho 
no País evidencia que se passou, de um salto, da fase de manifestações 
incipientes e esparsas para a fase da institucionalização do ramo jurídico 
trabalhista, sem a essencial maturação político-jurídica propiciada pela fase 
da sistematização e consolidação (à diferença dos exemplos europeus mais 
significativos). (DELGADO, 2019, p. 132) 

 

Conforme se observa, o jurista supracitado trata a questão dos direitos trabalhistas no 

Brasil como frutos de um salto, sem que houvesse sistematização de manifestações – as quais, 

segundo narra, eram somente esparsas. Ocorre que referida visão desconsidera movimentações 

e lutas coletivas dos trabalhadores – a exemplo da já citada greve de 1917 – o que, direta ou 

indiretamente, se coaduna com o mito da outorga, cunhado por Vianna.  

Contudo, desde antes da Era Vargas e da Consolidação das Leis do Trabalho, ainda 

hoje, há um segmento de trabalhadoras que se mantém excluído de proteções e tutelas 

juslaborais, além de serem massivamente marginalizadas e informalizadas no mercado de 

trabalho: as trabalhadoras domésticas3. Assim, para além dos movimentos de trabalhadores 

ocorridos antes de 1930, tem-se que essas trabalhadoras foram excluídas do próprio mito da 

outorga, já que a elas não restaram “concedidos” direitos e garantias laborais. 

 

O movimento das trabalhadoras domésticas por direitos não outorgados 

 

No Brasil, o trabalho doméstico remunerado esteve e está intimamente ligado à 

escravização de mulheres negras. Nesse sentido, Aruzza, Fraser e Bhattacharya expõem que o 

capitalismo “forçou mulheres racializadas a fornecer esse trabalho [de cuidado] de graça – ou 

 
3 Segundo estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em 2018, 14,6% das mulheres 

brasileiras se dedicavam ao serviço doméstico remunerado, contra 0,9% dos homens (IPEA, 2018, p. 11). Por esse 

motivo, ao longo do presente trabalho, as trabalhadoras domésticas serão tratadas no gênero feminino, uma vez 

que são grande maioria na categoria. O mesmo estudo revela que as mulheres negras são 63% do total de 

trabalhadoras domésticas – 3,9 milhões de mulheres negras em 6,2 milhões de homens e mulheres empregados(as) 

no trabalho doméstico. (IPEA, 2018, p. 12) 



a um custo muito baixo – para suas ‘irmãs’ de etnicidade majoritária ou brancas.”. (ARUZZA; 

FRASER; BHATTACHARYA, 2019, p. 35). 

Assim, através da utilização de mão de obra de mulheres escravizadas à época da 

colonização, as mulheres brancas escravizadoras se desincumbiram de grande parte das 

obrigações domésticas. Com isso, até os dias atuais, o trabalho doméstico remunerado é 

realizado em grande parte por mulheres negras. (NOGUEIRA, 2017). Nesse contexto, as 

mulheres negras por anos – e até os dias atuais – se organizaram para reivindicar melhores 

condições de trabalho, a despeito da desigualdade racial e social que enfrentam em relação às 

mulheres e homens brancos.  

A Constituição da República de 1988 consagrou direitos e garantias fundamentais, 

assegurando o Estado Democrático de Direito como paradigma político e social. Em relação ao 

trabalho doméstico, a Constituição Cidadã incorporou tratamentos desiguais à classe. Isso 

porque, no artigo 7º, tem-se garantias aos trabalhadores urbanos e rurais, mas, no parágrafo 

único do mesmo artigo, algumas dessas garantias são excluídas para as trabalhadoras 

domésticas.  

Assim, alguns direitos como remuneração superior pelo trabalho noturno, adicionais 

de periculosidade, insalubridade e penosidade e seguro contra acidentes de trabalho foram 

garantias negadas às trabalhadoras domésticas. Apesar disso, explanam Ferraz e Rangel (2010, 

p. 14-16) que 

 

Interessante observar que no início dos trabalhos da Assembleia Nacional 
Constituinte, os primeiros projetos apresentados equiparavam os direitos do 
doméstico aos dos demais empregados. Todavia no curso das discussões 

parlamentares nas diversas comissões, as propostas foram alteradas, com a 
exclusão de inúmeros direitos trabalhistas à categoria doméstica. (...) a 
referida norma tratou desigualmente os desiguais, mas longe de igualá-los, 
apenas manteve ou diminuiu superficialmente o fosso existente entre o 
empregado doméstico e os demais empregados regidos pela CLT. 

 

Após a Constituição da República de 1988, outras legislações trataram sobre direitos 

às trabalhadoras domésticas, sendo exemplos a Lei 10.208, de 23 de março de 2001, Lei 11.324, 

de 19 de julho de 2006 e, a mais recente, Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015. 

Fato é que, a própria trajetória coletiva e de lutas dessas trabalhadoras, por si só, 

descaracteriza o mito da outorga, posto que: i) se a tutela juslaboral foi, de fato, uma dádiva 

estatal, o próprio Estado não se preocupou em fornecer garantias a todos os trabalhadores, bem 

como, ao contrário do que aduz Oliveira Vianna, supostas condições se segurança material e 

jurídica não foram atingidas por todo; e ii) demonstra que, através de organização e resistência 



das trabalhadoras, foi possível se obter alguma forma de garantia mais ou menos igual a dos 

demais trabalhadores – devendo-se considerar que, ainda hoje, as empregadas domésticas são 

frequentemente marginalizadas ao mercado de trabalho formal. 

 

Considerações finais 

 

O mito da outorga se propõe a disseminar a crença de que o Estado, enquanto ente 

benevolente, concedeu direitos e garantias trabalhistas à população que, segundo Vianna, não 

se organizava coletivamente, com força para atingir mudanças concretas. Considerando o 

conceito de mito, tem-se que, especificamente o da outorga, comunica uma verdade falseada e 

deturpada de que direitos trabalhistas não estariam relacionados às organizações populares. 

Para desmistificar essa ideia, o presente trabalho tratou, brevemente, da greve geral de 

1917, a qual marcou a história brasileira de diversos trabalhadores. Mas, para além desta, se 

propôs a análise dos movimentos das trabalhadoras domésticas em prol de direitos e garantias 

laborais, já que – ao contrário do que faz querer crer o mito da outorga – a essas trabalhadoras, 

por muito tempo, os direitos trabalhistas foram negados. 

Assim, observa-se que, apesar de ainda ser disseminado, o mito da outorga não se 

presta a descrever a realidade dos movimentos trabalhistas, tendo sido um instrumento de 

manutenção de controle e poder por parte dos dirigentes da época. 
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