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RESUMO 

 
A pesquisa visa recompor o contexto de debates acerca da criação do salário             
mínimo no Brasil. Apesar da sua fixação no país, em 1940, a construção social do               
salário mínimo ganhou fôlego ao longo das décadas de 1920 e 1930. Em 1o de               
maio de 1940 ele é publicamente instituído, enquanto lei social nacional, anunciado            
em um grande comício no estádio de futebol de São Januário, no Rio de Janeiro,               
inserido no contexto de celebrações daquele ano para o dia do trabalhador. O             
evento contou com a presença do presidente Getúlio Vargas, então no auge ao             
mesmo tempo da repressão e da instituição de políticas sociais do Estado Novo,             
apresentando, portanto, algumas ambiguidades em relação ao propósito e ao seu           
impacto na vida dos trabalhadores. Com o objetivo de estudar este cenário            
histórico em que o salário mínimo foi estabelecido, a pesquisa buscou em fontes da              
época, sobretudo, em periódicos de circulação nacional, os diversos registros que           
evidenciam a sua polêmica instituição entre as décadas de 1920 e 1940 no Brasil. 
 
 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

O objetivo desta pesquisa surgiu a partir de uma inquietação: qual história            

estaria por trás da criação do salário mínimo no Brasil? Debates contemporâneos            

voltados para a definição de um piso salarial comum para o trabalhador nacional             

assinalam que a sua representação política do trabalho – um referente econômico            

mínimo a ser pago para todo trabalhador brasileiro – fazem marcar diferentes            

 



 

percepções sobre o real impacto desta medida sobre a vida social do trabalhador.             

Ainda hoje, não raramente, os parâmetros de mensuração do salário mínimo           

aparecem descontextualizados social e historicamente nos debates sobre o tema,          

dificultando compreender inclusive os valores políticos que orientam a sua          

definição. Sabendo que a sua instituição ocorre em 1940, momento auge da            

ditadura do Estado Novo, qual a relação que poderia estar colocada neste            

momento entre os sujeitos do trabalho (trabalhadores, patrões, líderes sindicais,          

juristas, políticos do Estado) e a lei que regulamenta o mínimo salarial a ser              

atribuído ao trabalhador nacional? 

Ao longo da pesquisa tentaremos responder a esta pergunta, indagando-nos          

acerca dos valores sociais que eram colocados no centro das polêmicas que            

compõem a trajetória de debates, entre 1920 e 1940, para a construção e             

instituição do salário mínimo no Brasil. 

 
METODOLOGIA 

 
As fontes históricas utilizadas na pesquisa estão digitalizadas e         

disponibilizadas no acervo online da Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca          

Nacional do Brasil. Reunimos e analisamos, até o momento, os registros de dois             

grandes jornais de circulação nacional na época, o Jornal do Brasil e o Diário da               

Tarde. Contextualizamos os diversos e inúmeros registros encontrados no interior          

de cada jornal acerca do salário mínimo, construindo uma espécie de teia            

discursiva na qual a notícia sobre o salário mínimo poderia dialogar ou não com              

 



 

outras matérias publicadas naquela própria edição ou na mesma página do jornal,            

procedendo com uma crítica interna da estrutura do documento. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Ao longo da década de 1920, o entendimento do que seria um pagamento             

justo para o trabalhador passava, entre diversas pautas, pela definição de um            

salário mínimo. Contudo, conforme os diversos documentos pesquisados        

assinalam, a definição de uma base salarial para a remuneração do trabalhador            

não visava ainda neste momento um parâmetro universal para todo o trabalhador            

brasileiro. As reivindicações e esparsas medidas de adoção de um mínimo salarial            

eram elencadas por setores de ofício (tintureiros, padeiros, operários civis, entre           

outros), inexistindo ainda a proposta de uma base nacional comum.  

A partir dos debates de criação do Ministério do Trabalho, sob o governo             

Vargas, em 1930, (GOMES, 2007), o salário mínimo passou a figurar como uma             

pauta estratégica dentro do Estado brasileiro, ao mesmo tempo em que acirrou as             

divergências no entendimento sobre uma possível política salarial nesse sentido.          

No Diário da Tarde de 9 de março de 1931, por exemplo, era compartilhado o               

entendimento do jurista João Mangabeira de que o salário mínimo fazia parte da             

agenda da nova Constituição Brasileira, baseada em "textos da bíblia plutocrática".           

De acordo com Mangabeira, o "salário mínimo, porém, deveria ser chamado de            

"salário de fome" e acrescentava: "O que a nova Constituição lhe reconhece é o              

direito que já se concedia ao escravo, o de não morrer de fome e o dever do                 

 



 

senhor que lhe assegura um mínimo para a subsistência" (Diário da Tarde, 9 de              

março de 1931, pag. 5). 

Além disso, no decorrer da década de 1930, quando o projeto político de             

Vargas se estabelecia no horizonte do Estado brasileiro, outras representações          

sobre o salário mínimo e o seu impacto na vida do trabalhador e das classes               

patronais passaram a ser elaboradas. Do ponto de vista dos donos de bancos, por              

exemplo, o salário mínimo representava uma brecha para a falência do sistema de             

crédito no país. Em uma importante polêmica na década de 1935, os banqueiros             

acusavam a reivindicação por um salário mínimo por parte dos trabalhadores           

bancários como uma afronta aos parâmetros de vida do trabalhador nacional,           

acostumado a muitos menos do que o mínimo exigido por aquele setor. Uma             

verdadeira campanha de difamação foi promovida pelos donos de bancos, de           

modo a tornar menos legítimo o salário mínimo entre os seus trabalhadores, visto             

como privilegiados dentro da sociedade do trabalho.  

A partir do ano de 1938, quando começam os trabalhos das Comissões do             

Salário Mínimo, é possível observar de modo cada vez mais frequente a            

associação entre a instituição do salário mínimo e a pressão feita por grupos             

patronais para que tal lei não implicasse em prejuízos para os empresários,            

portanto, em demissões massivas de trabalhadores. O argumento aí era          

declaradamente da chantagem: caso a lei passasse, o desemprego seria a           

resposta da economia. O modo de negociar esses interesses opostos não foi fácil e              

a solução encontrada por Vargas foi a de desarticular a questão social da base do               

salário mínimo, preenchendo este tema com valores cívicos e nacionais. Deste           

 



 

modo, a partir de 1939, Vargas se pronuncia em diversas ocasiões como o criador              

do salário mínimo, "salvando, assim, o país da pobreza", "liquidando de vez a             

questão social" no país (Diário da Tarde, 17 de julho de 1939, pág. 8). Se a                

questão social era resolvida com a instituição do salário mínimo, tratava-se de um             

jogo de apropriação política do salário mínimo por Vargas e o seu limitado             

atendimento às demandas trabalhistas de condições dignas de vida. O trabalho,           

enquanto conceito, passa a ser pensado como uma disciplina social e elemento            

construtor de identidades políticas, formando uma base de consenso ancorada na           

imagem de um sujeito único nacional (FERNANDES, 2011) 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A pesquisa tem revelado uma intensa diversidade de opiniões acerca do           

impacto no trabalho e na vida do trabalhador com a instituição do salário mínimo.              

Longe de ser medida aclamada de imediato, a sua aceitação foi resultado de             

estratégias elaboradas de convencimento político e da forte presença do Estado           

Novo no controle das questões trabalhistas (GOMES, 2005).  
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