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RESUMO 
O presente  trabalho  trata da  luta por uma  jornada de  trabalho normal  como pauta histórica da  classe 
trabalhadora  e,  ao mesmo  tempo,  pauta  do movimento  sindicalista,  pois  é  na mobilização  da  classe 
trabalhadora que se encontra o fundamento e a motivação para existência no sindicato, seja como forma 
de associação livre em luta, ou como a organização burocrática em moldes corporativistas.   
O  rompimento dos  laços  tradicionais anteriormente estabelecidos e um maior desenvolvimento  técnico 
que afetou a produção e a circulação de mercadorias, para além da forma de organização como um todo 
da sociedade, ao invés de aumentar também a qualidade de vida das pessoas, devido ao aprimoramento 
das técnicas, o capitalismo − na ânsia pela autovalorização do capital − acabou por limitar os benefícios a 
uma pequena parcela da sociedade, a burguesia, classe que em sua afirmação histórica coloca‐se como 
não  só  titular  do  poder  econômico,  mas  também  político  no  sistema.  Importante  ressaltar  que  as 
conquistas obtidas pelas  leis trabalhistas, como a redução da  jornada de trabalho e sua  limitação a uma 
jornada  normal,  bem  como  a  possibilidade  de  organização  dos  trabalhadores  e  trabalhadoras,  ,  como 
Marx  já  adiantou  no  capítulo VIII  do  primeiro  volume  d’O  Capital,  não  foram  resultado  de  uma mera 
concessão do Estado, mas sim, fruto de um tensionamento, da luta de classes por melhores condições nas 
fábricas. O que demonstra o caráter contrassistêmico do direito do trabalho, de tentativa de contenção do 
sistema capitalista, e reafirma a importância do movimento sindical na luta por melhores condições para a 
classe  trabalhadora.  Dito  isso,  parte‐se  do  entendimento  de  que  os  sindicatos  são  organizações  de 
trabalhadores  e  trabalhadoras  em  luta,  contra  os  imperativos  sistêmicos  do  capital.  Essa  reunião  não 
necessita  da  formalização  do  Estado  enquanto  sindicato,  tendo  em  vista  que  essa  reunião  de 
trabalhadores e trabalhadoras é anterior à apropriação realizada pelo Estado. 
 
Palavras‐chave: capitalismo; exploração; jornada de trabalho; classe trabalhadora; sindicalismo. 
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Resumo: O presente trabalho trata da luta por uma jornada de trabalho normal como 

pauta histórica da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, pauta do movimento sindicalista, 

pois é na mobilização da classe trabalhadora que se encontra o fundamento e a motivação para 

existência no sindicato, seja como forma de associação livre em luta, ou como a organização 

burocrática em moldes corporativistas.   

O rompimento dos laços tradicionais anteriormente estabelecidos e um maior 

desenvolvimento técnico que afetou a produção e a circulação de mercadorias, para além da 

forma de organização como um todo da sociedade, ao invés de aumentar também a qualidade 

de vida das pessoas, devido ao aprimoramento das técnicas, o capitalismo − na ânsia pela 

autovalorização do capital − acabou por limitar os benefícios a uma pequena parcela da 

sociedade, a burguesia, classe que em sua afirmação histórica coloca-se como não só titular 

do poder econômico, mas também político no sistema. Importante ressaltar que as conquistas 

obtidas pelas leis trabalhistas, como a redução da jornada de trabalho e sua limitação a uma 

jornada normal, bem como a possibilidade de organização dos trabalhadores e trabalhadoras, , 

como Marx já adiantou no capítulo VIII do primeiro volume d’O Capital, não foram resultado 

de uma mera concessão do Estado, mas sim, fruto de um tensionamento, da luta de classes por 

melhores condições nas fábricas. O que demonstra o caráter contrassistêmico do direito do 

trabalho, de tentativa de contenção do sistema capitalista, e reafirma a importância do 
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movimento sindical na luta por melhores condições para a classe trabalhadora. Dito isso, 

parte-se do entendimento de que os sindicatos são organizações de trabalhadores e 

trabalhadoras em luta, contra os imperativos sistêmicos do capital. Essa reunião não necessita 

da formalização do Estado enquanto sindicato, tendo em vista que essa reunião de 

trabalhadores e trabalhadoras é anterior à apropriação realizada pelo Estado. 

 

Palavras-chave: capitalismo; exploração; jornada de trabalho; classe trabalhadora; 
sindicalismo.  

 

 

1. INTRODUÇÃO: 

Com o desenvolvimento do capitalismo, ocorre na Europa uma série de 

transformações: o rompimento dos laços tradicionais anteriormente estabelecidos e um maior 

desenvolvimento técnico que afetou a produção e a circulação de mercadorias, para além da 

forma de organização como um todo da sociedade. Nesse contexto de desenvolvimento a 

produção aumentou exponencialmente.  

No entanto, ao invés de aumentar também a qualidade de vida das pessoas, devido ao 

aprimoramento das técnicas, o capitalismo, na ânsia pela autovalorização do capital, acabou 

por limitar os benefícios a uma pequena parcela da sociedade, a burguesia, classe que em sua 

afirmação histórica coloca-se como não só titular do poder econômico, mas também político 

no sistema. Desse modo, para a maior parte da população, ao contrário, aumentou-se o nível 

de exploração, famílias inteiras morriam de fome devido à falta de empregos, ou, quando 

empregadas, devido à exaustão decorrente de jornadas de trabalho sobre-humanas. Assim, a 

redução da jornada de trabalho configura-se como pauta histórica do proletariado, inclusive 

pelos seus impactos concretos mais imediatos àqueles e àquelas que vivem de seu trabalho. 

 Para a compreensão da jornada de trabalho, faz-se necessário analisar a estrutura das 

trocas, inerente ao sistema capitalista. Parte-se do pressuposto de que as mercadorias são 

trocadas pelos seus equivalentes; sendo a força de trabalho uma mercadoria, ela é vendida 

pelo seu valor, ou seja, o tempo de trabalho socialmente necessário gasto para a sua produção 

- isto é, as condições mínimas para os trabalhadores e trabalhadoras se manterem vivos, 

trabalharem e se reproduzirem. 

 Todavia, ao ser colocada em uso, a mercadoria força de trabalho é posta em 

funcionamento por um tempo maior do que aquele necessário para repor seu próprio custo. 

Assim, a jornada de trabalho é uma grandeza formada por duas partes: a primeira é o tempo 



de trabalho socialmente necessário para a produção da força de trabalho dos trabalhadores e 

trabalhadoras, o trabalho necessário; a segunda é o tempo de duração do mais-trabalho, que 

não repõe o valor da força de trabalho, mas gera mais-valor. 

 A burguesia estendeu a jornada de trabalho até ultrapassar os limites naturais de dia 

e noite; os limites impostos pelos costumes; pela idade e pelo sexo. No entanto, quando a 

classe trabalhadora que estava atordoada voltou a si, deu-se início a resistência. Assim, os 

trabalhadores e trabalhadoras, considerando a especificidade da mercadoria trocada- sua força 

de trabalho- uniram-se na busca para limitar o consumo da mercadoria pelo comprador, ou 

seja, buscando limitar a jornada de trabalho a uma jornada de duração normal determinada.  

A referida mobilização coletiva da classe do proletariado é o que se entende, neste 

trabalho, por movimento sindical, não sendo necessária a chancela do Estado para associação 

obreira, ou mesmo a organização burocrática em moldes corporativistas. Vez que é na 

mobilização da classe que se encontra o fundamento e a motivação para existência no 

sindicato.  

Importante ressaltar que as conquistas obtidas pelas leis trabalhistas, como a redução 

da jornada de trabalho e sua limitação a uma jornada normal, não foram resultado de uma 

mera concessão do Estado, mas sim, fruto de um tensionamento, da luta de classes por 

melhores condições nas fábricas. O que evidencia o caráter contrasistêmico do direito do 

trabalho, de tentativa de contenção do sistema capitalista, e reafirma a importância do 

movimento sindical na luta por melhores condições para a classe trabalhadora. 

 

2.  SINDICALISMO: 

O objetivo do trabalho é mostrar como a redução da jornada de trabalho é uma pauta 

histórica da classe operária e consequentemente do sindicalismo. Desse modo, se faz 

necessário primeiramente definir o que é compreendido por sindicalismo neste trabalho, para 

depois tratar especificamente da redução da jornada de trabalho e o papel sindical na 

conquista deste direito. 

A compreensão do movimento sindical, adotado neste trabalho, foi construída a partir 

de reflexões sobre a obra “Greve de Massas, Partido e Sindicatos”, de Rosa Luxemburgo. Em 

que sindicato é tratado a partir de uma perspectiva sociológica e histórica, condizente com a 

realidade fática posta no mundo. Sindicato é compreendido como mobilização coletiva da 

classe trabalhadora. 

 Tradicionalmente o movimento sindical é compreendido a partir de marcos liberais, 

como uma associação obreira chancelada pelo estado, ou mesmo como um órgão burocrático 



gerido aos moldes corporativistas.  O problema desta concepção de sindicato é que ela está 

descolada com a realidade vivenciada, vez que os sindicatos -descritos dessa maneira- só 

surgem muito posteriormente a movimentos organizados que buscam melhores condições de 

trabalho, por exemplo. 

Para Rosa Luxemburgo,  

A concepção rígida e mecânica da burocracia só admite a luta como resultado da 
organização que atinja um certo grau de força. Ao contrário, a evolução dialética, 
viva, faz nascer a organização como produto da luta. Vimos já um exemplo 
magnífico desse fenômeno na Rússia, onde um proletariado quase desorganizado 
começou a criar uma vasta rede de organizações depois de um ano e meio de lutas 
revolucionárias tumultuosas (p.59).  
Mesmo no plano parlamentar, o poder da luta das classes proletárias não se apoia 
num pequeno núcleo organizado, mas sim na vasta periferia do proletariado com 
simpatias revolucionárias (p.60) 
 
 

Reafirmando o fato de que a luta é anterior à burocratização do Estado que, por sua 

vez, acaba por se apropriar do movimento sindical e o institucionalizar na forma sindicato. 

Importante ressaltar que essas lutas não dependem da referida institucionalização, ao 

contrário, essa organização é resultado da mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras 

frente aos avanços do Capital. Assim, toda mobilização da classe obreira, toda luta que se 

enquadre na referida perspectiva é compreendida, no presente trabalho, como uma luta do 

sindicalismo, mesmo que anterior a “criação” dos sindicatos pelo Estado, vez que o 

movimento sindical é muito anterior a essa organização burocrática.  

 

3.  O CAPITALISMO E A BUSCA PELA AUTOVALORIZAÇÃO DO CAPITAL.    

 

Depois de tratado o modo como sindicalismo é compreendido no tópico anterior, ou 

seja, a partir de uma visão sociológica, meandrada por questões históricas e que rompe com a 

apropriação estatal do termo. Neste tópico será abordado a luta e a conquista de direitos da 

classe trabalhadora e, para isso, utilizaremos o capitulo 8 presente no  volume I d’O  Capital 

de  Karl Marx. Nesse capítulo Marx tratará da conquista do direito a uma jornada de trabalho 

“normal”. Nesse ínterim, partindo da analise da conquista desse direito específico, busca-se 

evidenciar como a classe de trabalhadoras e trabalhadores partiu da ausência de direitos 

trabalhistas para a conquista dos mesmos. Importante ressaltar que nesse capítulo as 

referências são históricas, tendo como pano de fundo a Inglaterra. 

Parte-se do pressuposto de que as mercadorias são trocadas pelos seus equivalentes, 

então, sendo também a força de trabalho uma mercadoria ela é vendida pelo seu valor, ou 

seja, o tempo de trabalho socialmente médio para a sua produção, isto é, as condições 



mínimas para os trabalhadores e trabalhadoras se manterem vivos e reproduzirem-se. Assim, a 

jornada de trabalho é uma grandeza formada por duas partes: a primeira é o tempo de trabalho 

socialmente médio para a produção da força de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras, o 

trabalho necessário. A segunda é o tempo de duração do mais-trabalho (p.221).  

Apesar da jornada de trabalho ser uma grandeza variável, pois, apesar do trabalho 

necessário ser fixo, o tempo de mais-trabalho não é.  Sua variação está restrita a um limite de 

mínimo e máximo. O limite mínimo é indeterminável, porque dentro de um sistema 

capitalista não é possível que haja mais-trabalho na jornada de trabalho, pois é do mais-

trabalho que é extraído o mais-valor.  O limite máximo por sua vez é dado por dois fatores: a 

limitação física da força de trabalho − os trabalhadores e trabalhadoras só conseguem 

despender certa quantidade de força vital por dia − (além de vender sua força de trabalho, eles 

e elas necessitam também dormir, alimentar-se, por exemplo); a outra limitação é moral, vez 

que os trabalhadores e trabalhadoras precisam de tempo para satisfazer suas necessidades 

sociais e intelectuais (Marx, 2015, p.221-222). 

No entanto, como o capitalista é a personificação do capital, busca sempre a 

autovalorização do capital, de criar mais-valor e de absorver a maior quantidade possível de 

mais-trabalho (MARX, 2015, p.222). 

Ao abstrair os limites supracitados, a natureza da troca de mercadorias não impõe um 

limite a jornada de trabalho, logo, nem ao mais-trabalho. Isso porque o capitalista quer 

exercer seu direito de comprador e explorar o máximo possível a força de trabalho através da 

jornada de trabalho. Os trabalhadores e trabalhadoras, por sua vez, considerando a 

especificidade da mercadoria trocada, ou seja, sua mão de obra, buscam limitar o consumo 

dessa mercadoria pelo comprador e restringir a jornada de trabalho a uma jornada de duração 

normal determinada. O que ocorre é um conflito de normas − o direito do comprador de 

utilizar-se da mercadoria comprada; e o direito dos vendedores de limitar o consumo do 

comprador−, ambas assentadas na lei de trocas de mercadorias. Quando há direitos iguais a 

decisão é pela força. (MARX, 2015, p.223). 

[...] E assim a regulamentação da jornada de trabalho se apresenta, na história 
da produção capitalista, como uma luta em torno dos limites da jornada de 
trabalho – uma luta entre o conjunto dos capitalistas, i.e., a classe capitalista, e o 
conjunto dos trabalhadores, i.e., a classe trabalhadora (MARX, 2015, p.223) (grifo 
nosso).   

  

 Importante ressaltar que o mais-trabalho não é uma invenção do capitalismo, onde 

há meios de produção concentrados nas mãos de um segmento da sociedade, pois os 

trabalhadores e trabalhadoras, sendo livres ou não, no seu tempo de trabalho, além do tempo 



necessário para sua autoconservação, tem que se adicionar um trabalho excedente para a 

produção de meios de subsistência para o detentor dos meios de produção (MARX, 2015, 

p.223).  

Para o capital a jornada de trabalho contém todas as 24 horas do dia, reduzindo as 

poucas horas necessárias de repouso para que a força de trabalho não esteja incapacitada para 

realizar seu serviço. Os trabalhadores e trabalhadoras são apenas força de trabalho que o 

pertence. O capital, buscando sua autovalorização e a exploração do mais-trabalho, ultrapassa 

os limites físicos e morais da jornada de trabalho. Sempre que possível ele se apropria do 

tempo de refeições, de manutenção e desenvolvimento saudável do corpo e os incorpora ao 

processo de produção (MARX, 2015, 238-239).  

 

(...) fazendo com que os trabalhadores, como meros meios de produção, sejam 
abastecidos de alimentos do mesmo modo como a caldeira é abastecida de 
carvão, e a maquinaria, de graxa ou óleo. O sono saudável, necessário para a 
restauração, renovação e revigoramento da força vital, é reduzido pelo capital a não 
mais do que um mínimo de horas de torpor absolutamente imprescindíveis ao 
reavivamento de um organismo completamente exaurido. Não é a manutenção 
normal da força de trabalho que determina os limites da jornada de trabalho, 
mas, ao contrário, o maior dispêndio diário possível de força de trabalho, não 
importando quão insalubre, compulsório e doloroso ele possa ser, é que 
determina os limites do período de repouso do trabalhador. O capital não se 
importa com a duração de vida da força de trabalho. O que lhe interessa é 
única e exclusivamente o máximo de força de trabalho que pode ser posta em 
movimento numa jornada de trabalho (MARX, 2015, p.239) (grifo nosso). 

 

Portanto, a produção capitalista é, em síntese, a produção do mais-valor pela 

exploração do mais-trabalho, que não produz apenas o prolongamento da jornada de trabalho, 

mas simultaneamente gera também a diminuição da força de trabalho humana explorada fora 

das condições morais e físicas. Acaba por produzir o esgotamento e a morte prematura de 

seus trabalhadores e trabalhadoras. Assim, a produção capitalista aumenta o tempo de 

produção do trabalhador durante um determinado período, a troco da diminuição do tempo de 

vida do mesmo (Marx, 2015, p.239).  

O Capital não se importa com a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, a única forma 

do capital ter essa consideração, é sendo forçada pela sociedade. Dessa forma, a cristalização 

de uma jornada de trabalho normal é a consequência de 400 anos de luta entre trabalhadores e 

capitalistas (MARX, 2015, p.241). 

 

3.1.  A luta dos trabalhadores e trabalhadoras pela jornada normal de trabalho. 

 



O capital estendeu a jornada de trabalho até ultrapassar os limites naturais de dia e 

noite, aqueles impostos pelos costumes, pela idade e pelo sexo. No entanto, quando a classe 

trabalhadora, que estava atordoada, voltou a si, deu-se início a resistência. Entre o ano de 

1802 a 1833 o parlamento inglês aprovou cinco leis trabalhistas, mas as mesmas não eram 

eficazes, não produziam efeitos, dentre outros motivos pela falta de recursos destinada ao 

cumprimento das referidas leis (MARX, 2015, p.244-245). 

Antes de 1833 as crianças e adolescentes trabalhavam durante o dia e durante a noite. 

Mas a lei de 1833 estabeleceu uma jornada normal de trabalho para crianças e adolescentes. 

De acordo com a lei, os trabalhos nas fábricas poderiam começar cinco e meia da manhã e 

terminar às oito e meia da noite.  Durante esse intervalo, era permitido empregar adolescentes 

(pessoas de 13 até 18 anos), desde que não trabalhassem mais do que 12 horas por dia. O 

trabalho de crianças (pessoas de 9 até 13 anos) era limitado a 8 horas por dia. Também acabou 

por proibir o trabalho de crianças menores de nove anos. Assim, era proibido o trabalho 

noturno para crianças e adolescentes. Além disso, a lei referida estipulou que uma hora e meia 

do tempo de trabalho, de cada dia, deveria ser reservado para refeições (MARX, 2015, p.245). 

O parlamento decretou que: a partir de 1º de março 1834 nenhuma criança menor de 

11 anos podia trabalhara mais do que 8 horas em uma fábrica. A partir de 1º de março 1835 

nenhuma criança menor de 12 anos.  A partir de 1º de março de 1836 nenhuma criança menor 

de 13 anos (MARX, 2015, p.245). 

No entanto, o capitalismo não aceitou essas mudanças de forma pacífica, o que levou 

a agitações em torno da idade estipulada. O argumento é que pessoas de 13 anos não eram 

crianças e que a infância ia ate no máximo 11 anos. Houve muita pressão dos fabricantes e em 

1845 o governo quase cedeu e diminuiu a idade da infância de 13 para 12 anos. Mas a pressão 

popular aumentou, o que impediu que a Câmara Baixa fizesse essa alteração. Em 1836, a lei 

de 1833 entrou em pleno vigor e permaneceu inalterada  até 1844 (MARX, 2015, p.246). 

Para burlar a lei de 1833, os fabricantes encontraram um novo “sistema de 

revezamento”, cada criança e adolescente entravam em horários diferentes − respeitando os 

limites legais estabelecidos, entre 5 e meia da manhã até oito e meia da noite − e faziam os 

horários de refeições em horários diferentes. Dessa forma, ficava impossível fazer o controle, 

de verificar se a norma estava sendo ou não cumprida. Logo, os abusos dentro das fábricas 

voltaram a ocorrer. Houve uma reunião com o ministro do Interior em 1844, que os inspetores 

das fábricas evidenciaram que não era possível o controle do sistema de revezamento nas 

fábricas, o que impedia a verificação se a norma de 1833 estava ou não sendo cumprida 

(MARX, 2015, p.246).   



Uma nova lei foi promulgada em 1844, que estendeu a proteção para além das 

crianças e adolescentes, passou a abarcar também as mulheres maiores de 18 anos. As 

mulheres foram equiparadas a adolescentes e seu tempo de trabalho foi limitado: não 

trabalhavam mais no período noturno e poderiam trabalhar no máximo 12 horas por dia. Para 

além desse avanço em relação às mulheres adultas, o trabalho das crianças menores de 13 

anos foi reduzido para seis horas e meia (em alguns casos para sete horas). (MARX, 2015, 

p.247).  

A nova lei, para tornar-se efetiva e acabar com os problemas de controle do “sistema 

de revezamento” nas fábricas, estabeleceu uma série de regras, por exemplo: que a jornada de 

trabalho das crianças e adolescentes deveria ser contada a partir do momento em que qualquer 

criança ou adolescente começasse a trabalhar na fábrica no turno da manha; O início da 

jornada de trabalho deveria ser regulado por um relógio público; Os fabricantes também 

deveriam deixar fixado um aviso informando os horários de início, pausas e fim da jornada de 

trabalho; crianças que começassem a trabalhar no turno da manhã, não podem continuar 

trabalhando depois da uma hora da tarde, logo, o turno da tarde necessariamente tem que ser 

ocupado por crianças diferentes das do turno da manhã.  A pausa para refeição deveria ser 

concedida a todos os trabalhadores e trabalhadoras protegidas ao mesmo tempo, e ao menos 1 

hora antes das três horas da tarde. Crianças e adolescentes que trabalhassem cinco horas antes 

da uma hora da tarde, deveriam receber uma pausa de meia hora destinada à refeição. Durante 

os horários estipulados para refeições, os protegidos pela lei não poderiam permanecer em 

nenhuma instalação da fábrica que esteja ocorrendo qualquer processo de trabalho (Marx, 

2015, p.247). 

  Marx ressalta que as conquistas obtidas pelas leis trabalhistas não foram resultado 

de uma concessão dos parlamentares, mas fruto de um tensionamento, de luta de classe por 

melhores condições nas fábricas. 

 

Vimos que essas determinações minuciosas, que regulam com uma 
uniformidade militar os horários, os limites, as pausas do trabalho de acordo 
com o sino do relógio, não foram de modo algum produto das lucubrações 
parlamentares. Elas se desenvolveram paulatinamente a partir das 
circunstâncias, como leis naturais do modo de produção moderno. Sua 
formulação, seu reconhecimento oficial e sua proclamação estatal foram o 
resultado de longas lutas de classes. Uma de suas consequências imediatas foi que, 
na prática, também a jornada de trabalho dos operários masculinos adultos foi 
submetida aos mesmos limites, uma vez que a cooperação de crianças, jovens e 
mulheres era indispensável à maioria dos processos de produção. E assim, durante o 
período entre 1844 e 1847, a jornada de trabalho de 12 horas foi implementada geral 
e uniformemente em todos os ramos da indústria submetidos à legislação fabril 
(Marx, 2015, p.247-248) (grifo nosso). 

 



 

Contudo, os capitalistas pressionaram a Câmara Baixa, e exigiram como recompensa 

por esses avanços a redução da idade mínima para que as crianças começassem a ser 

exploradas. A idade mínima passou então de nove, para oito anos de idade (Marx, 2015, 

p.248). 

 Em 1847 promulgou-se uma nova lei, e sua inovação foi a de que a partir do 1º de 

julho de 1847 a jornada de trabalho dos adolescentes e das trabalhadoras adultas seria 

reduzida para onze horas e que em 1º de maio de 1848 estaria estabelecida a limitação 

definitiva de dez horas diárias.  O capital então começou uma campanha para impedir que a 

lei fosse plenamente aplicada em 1848. Os fabricantes reduziram os salários em 10%, 

chegando até a 25%., por exemplo. Entretanto, a campanha fracassou, e a lei das dez horas 

começou a ser aplicada plenamente em 1848 (Marx, 2015, p. 248-249).  

Mas alguns fatores como o insucesso do partido cartista e a insurreição de Junho em 

Paris, abalaram a confiança dos trabalhadores e trabalhadoras. Além de fazer com que as 

classes dominantes se unissem para a salvação da propriedade, da sociedade, da família e da 

religião. Os fabricantes revoltaram-se contra todos os avanços, que limitavam a exploração da 

mão de obra, conquistados com as legislações desde 1833.  “Foi uma rebelião pró-escravidão 

em miniatura” (Marx, 2015, p.249).  

 Os fabricantes dispensaram grande parte das mulheres, crianças e adolescentes e 

restabeleceram o trabalho noturno com os trabalhadores (homens adultos), sob a alegação de 

que a lei das dez horas não deixava alternativa. Foram alteradas as pausas para as refeições 

também, alegando que a lei de 1844 permitia apenas que os trabalhadores e trabalhadoras 

fizessem refeições antes de entrarem nas fábricas e depois de sair das mesmas. Os juristas da 

Coroa resolveram a questão, firmando a ilegalidade em relação a como os fabricantes estavam  

tratando os intervalos para refeições (Marx, 2015, p.250). 

Os fabricantes também passaram a utiliza-se da lei de 1844 e interpretá-la 

literalmente, seguindo a letra da lei de forma estrita. A lei não falava nada em relação ao 

trabalho após o meio dia em relação a intervalos de almoço, que só o fazia em relação ao 

turno na manhã, determinando que era obrigatório um intervalo de trinta minutos antes do 

meio dia. O capital então passou a contratar crianças das duas horas da tarde até às oito e meia 

da noite sem intervalo para descanso ou refeições (Marx, 2015, p.251). 

A lei de 1844 foi revogada em 1850 por um dos quatro tribunais superiores da 

Inglaterra, alegando que os fabricantes estavam agindo contra a lei de 1844, e que a referida 

lei possuía palavras que a tornavam sem sentido. A corte então revogou a lei das dez horas. 



Assim, fabricantes que até então não aplicavam o sistema de revezamento para mulheres 

adultas e adolescentes, passaram então a utilizá-lo (Marx, 2015, p.253). 

 

Mas a esse triunfo aparentemente definitivo do capital seguiu-se imediatamente 
uma reviravolta. Os trabalhadores haviam, até então, oferecido uma resistência 
passiva, ainda que inflexível e diariamente renovada. Eles protestavam, agora, 
em ameaçadores comícios em Lancashire e Yorkshire. A suposta Lei das 10 Horas 
era, para eles, mera impostura, uma trapaça parlamentar, e jamais teria 
existido! Os inspetores de fábricas alertaram urgentemente o governo de que o 
antagonismo de classes chegara a um grau de tensão inacreditável (Marx, 2015, 
p.253) (grifo nosso). 

 

Diante da conjuntura exposta, os fabricantes e trabalhadores chegaram a um 

compromisso que levou o selo do parlamento. Assim era promulgada a lei de 1850, que 

colocou fim ao sistema de revezamento.  De acordo com ela a jornada para mulheres e 

adolescentes foi prolongada para dez horas e meia nos primeiros cinco dias da semana e 

diminuída para sete horas e meia durante o sábado.  O trabalho deveria ser realizado entre seis 

horas da manhã e seis horas da tarde. Foi estipulado o período de 1 hora e meia, destinado a 

refeições, obedecendo a regra da lei de 1844, que devia ocorrer para todas e todos ao mesmo 

tempo. Quanto ao trabalho das crianças, continuou em vigor o que estava estabelecido na lei 

de 1844. Importante ressaltar que “Apesar dos repetidos protestos semestrais dos inspetores 

de fábricas, o abuso continua até nossos dias” (MARX, 2015, p.254). 

No entanto, a lei de 1850, que limitou o período para os trabalhos nas fábricas, entre 

seis horas da manhã até às seis horas da tarde, tratava apenas dos adolescentes e das mulheres, 

não fazia referência as crianças. Os capitalistas então continuavam a explorar crianças entre 

cinco horas e meia da manhã até às oito horas da noite, mesmo que a duração total do seu 

trabalho não pudesse ultrapassar seis horas e meia. Durante três anos não houve alteração 

quando ao exposto, com a resistência dos trabalhadores adultos. A lei foi emendada em 1853, 

e passou a proibir a exploração excessiva das crianças, que não podiam ser empregados em 

horários diferentes dos adolescentes e mulheres. Logo, a lei passou a regular quase, com 

algumas exceções, a jornada de trabalho de todos trabalhadores e trabalhadoras na indústria 

(MARX, 2015, p.254-255).   

 

Os fariseus da “economia política” proclamaram, então, a compreensão da 
necessidade de uma jornada de trabalho fixada por lei como uma nova conquista 
característica de sua “ciência”. Compreende-se facilmente que, depois de os 
magnatas das fábricas terem se resignado e reconciliado com o inevitável, a força 
de resistência do capital tenha se enfraquecido gradualmente, ao mesmo tempo 
que o poder de ataque da classe trabalhadora cresceu a par do número de seus 
aliados nas camadas sociais não diretamente interessadas. Daí o progresso 
relativamente rápido ocorrido a partir de 1860. (Marx, 2015, p.255) (grifo nosso). 



  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 O presente trabalho buscou evidenciar o fato de que a luta e mobilização dos 

trabalhadores e trabalhadoras, descritas por Karl Marx n’o Capital em caráter exemplificativo, 

em referência a toda e qualquer luta e mobilização de trabalhadores e trabalhadoras que 

ocorreu ao longo da história moderna, dentro do modo de produção capitalista, contra o 

referido sistema de opressão. Não se tratam de movimentos isolados, mas toda vez que 

ocorreu essa organização de classe, o que se revelava era o movimento sindical. 

O sindicato é muito anterior ao que tradicionalmente é exposto pela literatura, vez que 

seu cerne está na luta, mobilização e organização de trabalhadores e trabalhadoras por 

melhores condições de trabalho e vida, dentro de uma lógica de produção capitalista ou da 

superação do mesmo. Portanto, a redução da jornada de trabalho é uma pauta histórica do 

sindicalismo e da classe operária, pois, toda luta de trabalhadores e trabalhadoras é a 

cristalização de um movimento sindical (termo esse que foi tomado pelo Estado). 

  A conquista por uma jornada de trabalho significa melhores condições de vida para os 

trabalhadores e trabalhadoras, conquista essa que ocorreu por meio de luta e tensionamento de 

classe, ou seja, por meio do movimento sindical. No entanto, há uma tentativa de invisibilizar 

essas conquistas, de impedir que sejam vistas como vitórias da classe, mesmo que dentro do 

sistema. Na atual conjuntura brasileira, se faz necessário mencionar o fato que essas 

conquistas, que ocorreram ao longo da história, estão ameaçadas e a redução de direitos 

trabalhistas está na ordem do dia. Logo, há a necessidade de que os sindicatos -não entendidos 

aqui como aqueles chancelados pelo aparelho estatal e organizações burocráticas, mas como 

trabalhadores e trabalhadoras em luta- se mobilizem para impedir que suas conquistas sejam 

usurpadas. 

 Importante ressaltar que apesar das conquistas de direitos trabalhistas (no presente 

trabalho, mais especificamente a conquista de uma jornada normal de trabalho), o direito, 

dentro da lógica de produção capitalista, ao mesmo tempo revela e ofusca a dominação que 

ocorre na esfera econômica, abrandando a dinâmica do sistema capitalista de maneira a não 

aboli-la, mas possibilitando sua reprodução. Ao evidenciar este ponto, a intenção não é coibir 

qualquer luta dentro do sistema capitalista, por melhores condições de vida e de trabalho, mas 



sim, salientar que os movimentos sindicais precisam dar um passo além da conquista de 

direitos, em direção a extinção do modo de produção capitalista.    
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