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com a Terra e dos consumidores de produtos agrícolas. Uma reforma social 
e cultural deste porte pode ser fonte de movimentos sociais poderosos, 
capazes de determinar políticas públicas que corrijam a orientação. da 
indústria, passando do químico e do produtivista a qualquer preço, para a 
elaboração de instrumentos e insumos que potenciem trabalhos produtivos 
que serão feitos em colaboração e com grande respeito pela Terra.  

Isto significa apostar num Projeto para o Brasil que seja definido a 
partir da população, seus valores éticos, seus sonhos e mitos, suas aspirações, 
suas necessidades, suas esperanças e paixões, suas potencialidades e 
possibilidades concretas. Não creio que um projeto assim inovador possa ser 
implementado por alianças entre oligarcas empedernidos e neoliberais 
conservadores, servos de um projeto definido a partir dos interesses financeiros 
dos grandes grupos econômicos internacionais, formulado e implementado 
por organismos financeiros multilaterais como o FMI e o BIRD. Por outro 
lado, um projeto assim universal e democrático não pode ser limitado aos 
interesses corporativos nem dos trabalhadores assalariados dos setores 
atualmente beneficiados em nossa sociedade, nem aos interesses das 
oligarquias. Somente um crescimento político do conjunto dos atores políticos 
da sociedade, acolhido e reforçado por um governo com vocação realmente 
democrática, será capaz de dar vida a este caminho de renovação das 
relações sociais.  
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Trabalho e tempo livre: uma abordagem crítica  

Paulo Valério Ribeiro Maya  
UFRGS/PUCRS  

Introdução: a relação entre trabalho e tempo livre  

A luta pela redução da jornada de trabalho tem uma história secular 
nos movimentos de trabalhadores em todo o mundo. Surgida na primeira 
metade do século passado, ainda hoje ela é incluída na pauta de 
reivindicações de quase todos os sindicatos, especialmente os operários. 
Luta-se por mais tempo livre. Há uma concordância mais ou menos 
generalizada entre todos os autores que se ocupam do assunto, de que o 
tempo livre vem aumentando nas sociedades industriais modernas, em 
particular nas mais desenvolvidas. Efetivamente, se examinarmos a situação 
da classe trabalhadora hoje, em relação à duração da jornada de trabalho, 
comparando-a com a do século passado, quando as jornadas se estendiam 
por quatorze ou mais horas, chegaremos à constatação de que o trabalhador 
moderno tem mais tempo livre.  

Em função disso, tem havido um crescente interesse pela questão do 
tempo livre, especialmente nas Ciências Sociais. Embora não muito 
numerosos, alguns estudos tem sido publicados sobre o assunto, enfocando-
o desde diversos pontos de vista. Consideramos especialmente produtivos 
aqueles que abordam o tema em conexão com a questão do trabalho, pois 
afinal, tempo de trabalho e tempo de não trabalho é exatamente do que se 
compõe a vida dos indivíduos. É imprescindível, então, para o estudo do 
tempo livre, articulá-lo com o estudo do trabalho, geralmente considerado 
como sua antítese.  

Nas sociedades capitalistas, onde o pensamento liberal é hegemônico, 
o trabalho tem sido sistematicamente exaltado (o trabalho enobrece, ricos 
são os que trabalharam mais, etc.) enquanto que ao tempo livre tem sido 
atribuído o estigma do desvio social (o ócio é o pai de todos os vícios). De 
acordo com esta maneira de pensar, todo o esforço e interesse do indivíduo 
devem se voltar para o trabalho, e o processo de socialização no capitalismo 
prepara efetivamente o trabalhador para essa realidade. A exaltação do 
trabalho feita pelo discurso ideológico dominante funciona como 
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contrapartida da desvalorização do trabalhador. Na medida em que, para a 
maioria dos membros da sociedade, trabalho é sinônimo de sofrimento, é 
preciso dourar a pílula, imprimindo nas mentes dos trabalhadores a ideia de 
que o homem digno é aquele que trabalha e aqueles que assim não 
procedem estão destinados ao fracasso.  

Assim, entende-se porque o trabalho foi sendo enaltecido, 
disciplinado, cronometrado, administrado sob a perspectiva a 
acumulação, culminando na célebre expressão: “tempo é dinheiro”; o 
não trabalho é visto como dupla perda: de tempo e de dinheiro; daí a 
hostilidade contra feriados, carnaval, Natal emendando com Ano 
Novo, Copa do Mundo, Semana Inglesa, etc. Se o que conta é o 
dinheiro, o tempo de não trabalho só tem sentido como repositor de 
energia para o trabalhador (Oliveira, 1986, p. 8).  

Enquanto o tema do trabalho tem sido já exaustivamente estudado, 
apenas recentemente surgiram pesquisas sobre o tempo livre visto sob o 
ângulo das classes sociais. É possível, por exemplo, encontrar estudos sobre 
o tempo livre onde os sujeitos são tratados como se estivessem socialmente 
igualados e com as mesmas possibilidades de acesso a recursos e bens de 
consumo. Porém, o tempo livre do trabalhador assalariado é quantitativa e 
qualitativamente diferente do tempo livre do proprietário do capital, 
daquele que usa a força de trabalho para extrair a mais-valia.  

Trabalho e tempo livre devem ser entendidos desde uma perspectiva 
histórica em que ambos são parte de um mesmo processo, regidos 
fundamentalmente pelas mesmas regras gerais. Essas regras são as do modo 
de produção capitalista, algo que podemos chamar lógica da produção de 
mercadorias e valem tanto para o tempo de trabalho como para o de não 
trabalho. 

A produção de mercadorias passa a referir a si, às suas exigências, o 
conjunto das atividades e relações humanas. A lógica dessa produção 
torna-se a lógica dominante da prática social, organizando e 
atribuindo sentido e valor às ações humanas (Valle, 1988, p. 46).  

Em sociedades onde tudo, inclusive o ser humano, é tratado como 
mercadoria, como um objeto a ser colocado em um mercado impessoal e 
todo-poderoso, o tempo livre não foge à regra, seguindo a tendência 
alienadora do trabalho. A lógica da produção de mercadorias, atuando sobre 
o tempo livre do trabalhador, toma-lhe um espaço que poderia ser usado 
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para a reflexão crítica sobre si mesmo e sobre sua realidade, reduzindo e/ou 
homogeneizando suas necessidades, sufocando seus desejos, criando novas 
e falsas necessidades, com reflexos profundos em sua personalidade, em 
suas relações com os outros e com o mundo.  

Se o trabalhador se aliena em sua atividade de trabalho, percebendo 
um mundo onde as relações humanas são reificadas, é lógico pensar que a 
alienação se estende também ao tempo livre, que também aí não é dono de 
si mesmo e que as atividades exercidas durante o tempo livre sob a 
influência da lógica da produção de mercadorias reproduzem, reforçam e 
legitimam as relações de trabalho capitalistas.  

Definições: o que são trabalho e tempo livre  

Existe uma definição de trabalho com a qual opera grande número de 
teóricos críticos:  

O trabalho é a atividade racional do homem com a qual ele adapta os 
objetos da natureza, de modo a satisfazer suas necessidades 
(Sávtchenko, 1987, p. 7).  

O trabalho significa para o homem sua objetivação no mundo, a 
exteriorização de sua personalidade, a forma como se diferenciou de outros 
animais e a maneira como sustenta sua existência. O trabalho está na origem 
dos homens, como quando resolveram cooperar pela sobrevivência, o que 
significa trabalhar, pois o trabalho é uma atividade precipuamente social. 

Uma definição mais apropriada da noção de trabalho parece ser a de 
Sanchez Vasquez (1986), que emprega o termo práxis com o mesmo 
sentido que aqui damos à palavra trabalho:  

Por isso, inclinamo-nos pelo termo “práxis” para designar a atividade 
humana que produz objetos, sem que por outro lado esta atividade 
seja concebida com o caráter estritamente utilitário que se infere do 
“prático” na linguagem comum (Sanchez Vasquez, 1986, p. 5).  

Esta definição amplia a anterior, tornando clara a inclusão na 
categoria trabalho daquelas atividades que, embora não produzam um 
objeto concreto, implicam um determinado objetivo a ser alcançado ou algo 
a ser realizado (o trabalho intelectual, por exemplo, que nem sempre produz 
um objeto).  
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Sobre o tempo livre, expressão à qual nos filiamos em nosso estudo, 
não há uma concordância geral dos autores em relação ao seu significado. 
Muitos entendem que tempo livre confunde-se com todo o tempo de não 
trabalho que inclui, por exemplo, as horas dedicadas ao sono, à alimentação 
e à higiene pessoal. Estes autores preferem usar as palavras lazer ou ócio e 
encontramos frequentemente na literatura o emprego destas palavras com o 
mesmo sentido que aqui damos a tempo livre, embora outras vezes tenham 
um sentido mais restrito. E o caso da palavra ócio, muitas vezes empregada 
para designar o tempo em que o indivíduo permanece sem realizar 
quaisquer atividades, principalmente físicas (mesmo esportes ou jogos) fora 
de seu tempo de trabalho.  

Preferimos entretanto a expressão tempo livre por nos parecer mais 
significativa e sugestiva daquilo que desejamos expressar. Além disso, não 
carrega de modo geral outras conotações associadas, como é o caso da 
palavra lazer, geralmente relacionada com diversão e recreação; ou da 
palavra ócio, que além do significado mencionado acima, possui um sentido 
negativo, depreciativo, em função da referida valorização do trabalho pelo 
discurso ideológico hegemônico.  

Assim, tempo livre significa aquele tempo de não trabalho em que 
não há uma atividade imposta desde fora ou autoimposta, quando o 
indivíduo pode escolher livremente aquilo com que deseja ocupar-se (ou 
não ocupar-se). Ficam portanto excluídos da noção de tempo livre o período 
dedicado às tarefas domésticas (na maior parte dos casos obrigatórias, 
especialmente para as mulheres), bem como o tempo dedicado ao sono, 
alimentação e demais necessidades físicas. A chave para a compreensão do 
conceito de tempo livre é a ideia de nãoobrigatoriedade, não imposição de 
qualquer espécie, pressupondo que o indivíduo tenha ao menos a 
possibilidade de escolher livremente.  

A Psicologia, o trabalho e o tempo livre  

A Psicologia pouco tem se preocupado com as questões do trabalho e 
do tempo livre. Afora as chamadas Psicologia do Trabalho, Organizacional 
ou Industrial, etc., cuja intenção jamais foi entender o homem, mas 
aumentar sua produtividade no trabalho em benefício dos detentores do 
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“capital, o psicólogos em geral omitem a perspectiva de entender o 
indivíduo também por seu trabalho.  

... o saber psicológico se mantém pudicamente afastado das relações 
de produção, ou seja, do homem concreto, e tem se exilado na família 
como único instrumento de análise social do homem. (Codo, 1993, p. 
51).  

Já foi dito que não existe uma Psicologia, mas várias Psicologias, 
dependendo da visão de mundo e de homem que sustenta as diversas 
tendências dentro do campo psicológico. Trata-se de um viés ideológico 
evidente que torna o corpo de conhecimentos que chamamos Psicologia um 
conjunto de teorias dificilmente relacionadas entre si e muitas vezes 
conflitantes.  

O problema está em que estas áreas (da Psicologia) não são áreas, no 
sentido de uma delimitação do fenômeno a ser abordado, são 
concepções diferentes a respeito do mesmo fenômeno e de suas 
determinações (Codo, 1993, p. 30).  

Já é hora pois de os psicólogos dedicarem mais atenção ao trabalho, 
integrando-o a uma perspectiva mais geral do ser humano, pois o trabalho é 
uma dimensão fundante da personalidade do homem e uma categoria 
central para a análise e compreensão do indivíduo e da sociedade que ele 
constrói e transforma.  

Uma visão histórica da relação entre trabalho e tempo livre  

Existem duas grandes vertentes através das quais podemos analisar a 
evolução histórica do binômio trabalho/tempo livre na cultura ocidental. A 
primeira delas agrupa várias linhas de pensamento com a característica 
comum que denominaremos valorização do tempo livre.  
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a) A valorização do tempo livre  

Como é sabido, a antiguidade em geral desprezava o trabalho. Na 
Grécia Clássica, por exemplo, qualquer atividade física ou manual (exceto 
os esportes e a guerra) era considerada como indigna dos homens livres e 
própria dos escravos. Para Platão, o homem deveria eximir-se de qualquer 
contato com o mundo material, pois a vida era essencialmente 
contemplação. O trabalho, ou genericamente qualquer ligação com a 
realidade empírica, era visto como um obstáculo à contemplação das ideias 
perfeitas, imutáveis e eternas. Há em Platão uma nítida separação entre 
teoria, como atividade propriamente humana, e prática, como atividade que 
avilta o intelecto e deforma o corpo. Considerava, por exemplo  

... humilhante para a geometria sua aplicação a problemas práticos e, 
dentro de uma mesma ciência, estabelece uma distinção entre a 
ciência “sábia” e nobremente teórica e a vulgar e baixa, de caráter 
experimental (Sanchez Vasquez, 1986, p. 23).  

Aristóteles segue seu mestre na desvalorização do mundo prático e 
material. Para ele, uma sociedade não podia tolerar que seus cidadãos se 
dedicassem a atividades como as do operário ou do comerciante, pois elas 
afastavam o homem da virtude. O trabalho, para Aristóteles, tornava o 
homem escravo do mundo material e era, por conseguinte, indigno dos 
homens livres. O homem só se realizava verdadeiramente na vida teórica.  

Essa concepção deve ser entendida no contexto da ideologia 
dominante na época e como correspondente às condições sociais existentes 
nas cidades gregas. Em uma sociedade baseada na divisão em classes 
sociais, fundada na produção escravista, essa separação era perfeitamente 
cabível: havia suficiente abundância de mão de obra escrava de modo a 
satisfazer as necessidades materiais existentes então, o que tomava possível 
ao cidadão grego dedicar-se à contemplação, à filosofia, à teoria.  

Embora um tanto modificada, a concepção grega da valorização do 
tempo livre e desprezo pelo trabalho conservou-se entre os antigos romanos. 
Diferentemente dos gregos, para quem o tempo livre tinha uma finalidade em 
si mesmo, predominou entre os romanos uma concepção de tempo livre como 
descanso e diversão: havia no Império Romano uma classe que, embora 
liberada do trabalho pela existência dos escravos, não se dedicava à 
contemplação. Ainda assim, persiste a desvalorização do trabalho:  
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Essa classe ociosa não tem preocupação contemplativa, na maioria 
dos casos, mas é concorde com os gregos no que respeita ao desvalor 
do trabalho e no significado altamente positivo do tempo livre, ainda 
que não consiga lhe dar a forma de ócio que vigorava entre os 
helenos (Bacal, 1988, p. 37).  

Nos primeiros tempos do cristianismo e durante quase todo o período 
da Idade Média, permanece vigente a concepção de desvalorização do 
trabalho e valorização do tempo livre. De acordo com a visão cristã 
dominante à época, o homem em pecado havia sido expulso do paraíso 
(paraíso definido não só pela presença de Deus, mas também pela ausência 
da necessidade do trabalho) e precisava agora ganhar a vida “com o suor de 
seu rosto”. Assim, o trabalho é visto como um castigo imposto, um 
testemunho da imperfeição do homem e até mesmo um meio de purificação. 
Havia a valorização de certas atividades manuais, especialmente as artísticas, 
mas sobre todas elas preponderava a meditação, a contemplação e a 
exaltação do Divino.  

Mesmo quando tolerava as mundanidades, tanto na Igreja como entre 
os leigos, (o pensamento cristão na Idade Média) considerava a vida 
neste mundo menos importante que a vida futura, entendendo que os 
trabalhos e as dificuldades deviam ser suportados, enquanto se 
aguardava a felicidade eterna (Bacal, 1988, p. 39).  

A explicação religiosa da realidade dava sustentação a um sistema 
social onde a desigualdade existente entre os homens era explicada como 
um inevitável desígnio divino e onde a submissão aos preceitos bíblicos, 
segundo a interpretação da Igreja Católica, devia ser absoluta e 
inquestionável. Essa situação só viria a se modificar com a desarticulação 
do processo feudal e o início do desenvolvimento do capitalismo mercantil.  

A partir desse momento, as concepções sobre o binômio 
trabalho/tempo livre passam por uma inversão histórica, acompanhando as 
transformações econômicas e sociais então em curso no mundo ocidental.  

Porém, ainda dentro do conjunto de ideias que agrupamos sob o 
nome de valorização do tempo livre, é necessário destacar uma importante 
contribuição moderna que, destoando da tendência geral de exaltação do 
trabalho, oferece um interessante ponto de vista alternativo.  
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Trata-se do socialista francês Paul Lafargue, cuja análise da questão 
do tempo livre do trabalhador merece uma menção destacada. Lafargue foi 
um crítico ácido e virulento da moral do trabalho vigente em sua época. 
Frequentemente citava os filósofos gregos para demonstrar o quanto a ideia 
de trabalho era repugnante. Criticava com veemência o que chamava de 
paixão moribunda pelo trabalho existente entre o proletariado europeu na 
metade final do século passado, que levantava como bandeira de luta o 
direito ao trabalho:  

Na sociedade capitalista, o trabalho é a causa de toda degeneração 
intelectual, de toda deformação orgânica (Lafargue, 1983, p.25). 

Sempre denunciando a condição miserável a que o trabalho na 
sociedade capitalista havia relegado o operário, Lafargue entretanto não se 
refere ao trabalho em uma futura sociedade socialista como revestido de um 
caráter diferente:  

É preciso que ele (o operário) se obrigue a não trabalhar mais que 
três horas por dia, não fazendo mais nada, só festejando pelo resto do 
dia e da noite (Lafargue, 1983, p. 37).  

Ao contrário de muitos outros pensadores marxistas, inclusive o 
próprio Marx, atribuía ao trabalho em si, e não apenas às relações de 
produção capitalistas, as razões da miséria humana que descreve com 
paixão. Sua visão do futuro, limitada pelas experiências de seu tempo, 
preconizava para o trabalhador liberto longos dias e noites de festas, 
espetáculos, representações teatrais e jogos, boa alimentação e bons vinhos. 
É preciso notar que essas atividades correspondiam às práticas que eram 
organizadas pelas associações sindicais dos próprios trabalhadores, já que, à 
época, o tempo livre dos operários era dirigido exclusivamente por eles 
mesmos. Questões como o monopólio capitalista da indústria cultural e a 
manipulação do tempo livre do trabalhador por uma cultura de massas 
fabricada não faziam parte de seu horizonte histórico.  

A posição de Lafargue merece ser destacada porque, como já 
dissemos, difere totalmente de seus contemporâneos.  

Em sua opinião, não há trabalho alienado e trabalho libertador, como 
queria Marx; existe só o trabalho embrutecedor e o ócio prazenteiro 
(Perez Ledesma, 1980, p. 156).  
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Esta original contribuição de Lafargue, entretanto, não encontrou 
muito eco tanto entre os pensadores socialistas como nas próprias 
reivindicações dos movimentos operários contemporâneos. Mesmo as lutas 
travadas pela redução da jornada de trabalho não tem a visão do tempo livre 
como um fim em si mesmo, mas como uma simples forma de recomposição 
da força de trabalho.  

No fundo, a incapacidade das organizações sindicais e dos partidos 
da esquerda clássica para colocar radicalmente o problema e para 
defender uma autêntica alternativa, baseada no prazer e não no 
trabalho, não passa do resultado último da incapacidade do marxismo 
— e de todo pensamento socialista, com exceção de um ou outro 
teórico “marginal” como Lafargue — para elaborar uma doutrina 
coerente, desligada dos tópicos da intelectualidade burguesa e das 
apologias do “trabalho não alienado”, fruto milagroso da revolução 
social sempre próxima e nunca realizada (Perez Ledesma, 1980, p. 
159).  

b) A valorização do trabalho  

Se em toda a Antiguidade Clássica e boa parte da Idade Média o 
tempo livre foi extremamente valorizado em contraposição a uma visão 
negativa do trabalho, a desagregação do regime feudal começa a mudar essa 
realidade. A partir das transformações materiais concretas ocorridas com a 
ascensão da burguesia mercantil a partir do século XV, com o acúmulo de 
capitais financeiros devido ao comércio internacional, a expropriação de 
terras e bens de pequenos proprietários e da Igreja, a ampliação do mundo 
econômico decorrente das descobertas, ocorre o surgimento dos grandes 
Estados modernos, sendo fortalecidas as monarquias pelo apoio da 
burguesia ascendente. A isso correspondeu uma mudança na consciência 
filosófica ocidental, com reflexos na questão da valorização do trabalho e 
do tempo livre.  

Os filósofos do Renascimento propõem uma nova perspectiva para a 
compreensão do homem, que não deve mais ser visto apenas como um 
sujeito contemplativo, teórico, mas um sujeito ativo, transformador e 
criador de seu mundo. A razão ocupa seu lugar como motor dessa mudança, 
pois ela permite não só entender a natureza, mas modificá-la de acordo com 
os interesses práticos do homem. Neste momento, os interesses práticos 
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estão em íntima relação com os interesses econômicos de um determinado 
grupo social em ascensão enquanto classe: a burguesia. O nascente modo de 
produção capitalista impulsiona o desenvolvimento da Ciência e da 
Técnica, que reciprocamente o fortalecem. Em contraposição à exaltação do 
Divino, passa-se a uma exaltação do que é humano e, portanto, de tudo que 
é produzido pelo homem. Embora em um primeiro momento não se tenha 
retirado à contemplação sua posição de atividade superior, especialmente 
quando comparada ao trabalho manual, já há uma considerável redução na 
oposição entre trabalho físico e atividade intelectual, tão importante na 
Antiguidade em função das relações de classe. O trabalho passa a ser visto 
como uma espécie de preparação, um estágio necessário na passagem para 
uma função superior de contemplação.  

A modificação decisiva da consciência relativa ao trabalho deveu-se, 
principalmente, ao movimento conhecido como Reforma.  

E a situação só virá a modificar-se a partir de uma nova interpretação 
da Bíblia e de um movimento cultural burguês que aglutinou e 
articulou todas as manifestações artísticas, filosóficas e científicas, 
visando a justificar os valores e padrões sociais burgueses num todo 
coerente, em confronto com a sobrevivência dos valores medievais 
(Bacal, 1988, p.41).  

Face à concepção sobre o trabalho ainda reinante, tornou-se 
imprescindível dar-lhe uma nova interpretação, transfigurando-o de 
atividade subalterna em missão atribuída por Deus. A medida do valor do 
homem deixa de ser o berço em que nasceu, passando a ser o seu trabalho.  

Teólogos reformistas dedicam-se, agora, a formular uma ideologia 
enobrecedora do enriquecimento — conceituado como sinal de 
benesse divina — dignificadora do trabalho e condenatória das 
antigas atitudes senhoriais de ócio e fruição, bem como de sua 
contraparte popular, a mendicância (Ribeiro, 1972, p. 149).  

A ética protestante passa a pregar valores como a diligência, a 
temperança, a parcimônia, o afastamento dos prazeres carnais e a poupança, 
valores esses em perfeita consonância com as necessidades do capitalismo 
ascendente. Surge assim uma nova consciência filosófica, em que o 
trabalho recebe um novo significado: o homem até então trabalhara para 
sobreviver, agora vai fazê-lo visando a obtenção de algo mais do que a 
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simples satisfação de suas necessidades vitais: é a moral, é o que se deve 
fazer. A ociosidade é um mal e o trabalho se impõe como dignificante.  

Seguindo a tradição dos filósofos iluministas e enciclopedistas, os 
economistas clássicos do século XVIII descobrem no trabalho toda fonte de 
riqueza das sociedades humanas. Colocando o trabalho como uma categoria 
central de sua análise da realidade, entretanto, a economia política (D. 
Ricardo, A. Smith) dissociava a transformação da natureza levada a efeito 
pelo trabalho humano de sua contrapartida, ou seja, a transformação 
ocasionada no homem pela modificação do ambiente que o cerca. A 
apreensão desta relação de das vias viria a acontecer com Hegel e, mais 
tarde em toda sua radicalidade, com Marx.  

A abordagem marxista mantém o trabalho como categoria central da 
análise sócio-histórica da evolução do homem. Porém, de acordo com a 
visão de Marx, o trabalho assume um duplo caráter na sociedade 
capitalista: positivo, na medida em que de certa forma o trabalho criou o 
homem, constituindo-se em uma dimensão fundamental de sua 
personalidade, pois o caracteriza como ser humano; negativo, na medida em 
que nas sociedades de classe assumiu uma função alienadora: quando é 
despojado dos meios de produção, o indivíduo perde a perspectiva de 
exteriorização de si mesmo no mundo real, separado que está dos objetos 
que produz e em que produz-se.  

O triste, porém, está no seguinte fato: assim como o trabalho se 
constitui na condição de realização da pessoa humana — onde ele se 
exterioriza e se dignifica –, assim também ele pode ser a fonte de 
degradação e exploração quando deixa de estar sob o domínio do 
homem. É o trabalho alienado (Guareschi, 1988, p. 33).  

Para Marx, o homem como ser social que é, não distingue vida 
individual e vida social, já que uma reflete a outra. Se a vida humana é vida 
social e se manifesta em sua exteriorização através do trabalho, é forçoso 
admitir que quando o trabalhador não é dono de sua capacidade de trabalhar 
e nem daquilo que produz, não é dono de si mesmo. Em outras palavras, 
vendendo sua força de trabalho, vende-se a si mesmo, pois deixa de 
pertencer-se, de governar sua vida, que agora pertence a outro. O homem 
alienado é o oposto do homem autônomo, que é aquele que deve a si 
mesmo seu modo de existência.  
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No modo de produção capitalista, o trabalhador não é visto como ser 
humano, mas como uma mercadoria, um objeto a ser consumido.  

O que constitui a alienação no trabalho? Primeiramente ser o trabalho 
externo ao trabalhador, não fazer parte de sua natureza e, por 
conseguinte, ele não se realizar em seu trabalho, mas negar a si 
mesmo, ter um sentimento de sofrimento em vez de bem estar, não 
desenvolver livremente suas energias físicas e mentais, mas ficar 
fisicamente exausto e mentalmente deprimido. O trabalhador, 
portanto, só se sente à vontade em seu tempo de folga, enquanto no 
trabalho se sente contrafeito (Marx, 1984, p.104).  

Há ainda um outro aspecto importante a ser mencionado quanto aos 
efeitos da alienação: sua repercussão na relação entre os homens. O modo 
de produção capitalista, a propriedade privada, a divisão social do trabalho, 
implicam necessariamente no estabelecimento de determinados tipos de 
relações entre os homens. A isto, Marx: denomina relações sociais de 
produção. Refere-se não apenas à maneira como se relacionam as pessoas 
dentro do processo produtivo, mas também às formas institucionais daí 
derivadas e que regulam as relações humanas propriamente ditas. O Estado, a 
Cultura, as instituições sociais são exemplos concretos da materialização das 
relações de produção. No capitalismo, as relações sociais de produção são 
caracterizadas pela desigualdade entre os homens. Um ser humano não é 
igual a outro ser humano (pela existência da propriedade privada e das classes 
sociais). Alguns indivíduos não tem valor, senão como mercadoria. 
Estabelece-se uma relação de dominação, onde a dimensão do econômico 
substitui a dimensão do humano. Entre os próprios trabalhadores fica perdido 
o sentido do coletivo, da cooperação entre iguais, cria-se uma estranheza 
mútua. As relações entre os trabalhadores tornam-se de certa maneira falsas, 
na medida em que são fundadas em uma ideologia que lhes é imposta. 

Marx defendeu a limitação da jornada de trabalho principalmente por 
ser esta uma das dimensões da luta de classes e com argumentos de 
natureza puramente econômica, não porque atribuísse importância ao tempo 
livre em si mesmo. Ele acreditava que, em uma futura sociedade comunista, 
por não estarem obrigados a trabalhar para satisfazer suas necessidades, os 
homens realizariam esta atividade pelo interesse em descobrir suas próprias 
possibilidades. O trabalho não se realizaria então para receber um salário, 
senão que por ser a maneira pela qual os indivíduos conseguiriam 
desenvolver-se pessoalmente e contribuir para o enriquecimento material e 
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social de toda a sociedade. A distinção entre trabalho e tempo livre perderia 
seu significado, uma vez que o trabalho não seria mais um meio de 
subsistência, mas se converteria em uma necessidade vital, a atividade 
produtiva se tornaria uma atividade lúdica.  

Todos os demais autores que seguiram esta tendência, embora 
trazendo suas contribuições originais ou mesmo reformulando de maneira 
significativa a teoria marxista, não promoveram grandes alterações na ideia 
derivada de Marx sobre o duplo caráter do trabalho, sublinhando esta 
atividade como fundamental para a compreensão do ser humano e da 
sociedade, mas relegando a questão do tempo livre a uma posição marginal.  

Tempo livre e relações capitalistas  

O tempo livre, dentro do quadro das relações capitalistas, geralmente 
é encarado como uma compensação ao sofrimento imposto pelo trabalho 
e/ou como uma simples forma de reprodução da força de trabalho. Porém já 
há bastante tempo é mais do que isso: foi incorporado ao processo 
produtivo, àquilo que denominamos lógica da produção de mercadorias. O 
tempo, na sociedade capitalista, transformou-se em uma mercadoria que 
pode ser adquirida num mercado de bens simbólicos e consumida de acordo 
com as possibilidades de cada um. Estas possibilidades são, é claro, 
condicionadas pelas razões sociais do capital:  

Os mecanismos de reprodução da sociedade induzem a um consumo 
passivo de bens e à atomização das relações sociais, tendendo a 
restringi-las a conversas e encontros dentro do âmbito familiar ou 
pequeno grupo de amigos ou parentes. Aparentemente, estas práticas 
significam livre opção individual, mas efetivamente não se poderia 
esperar que o consumo do lazer restituísse aos trabalhadores a 
liberdade que lhes foi expropriada na esfera produtiva (Oliveira, 
1986, p. 12).  

Em função dessa realidade, alguns autores utilizam a expressão 
antilazer para designar as condições do tempo livre em sociedades como a 
brasileira. O antilazer seria a própria negação do lazer.  

... simples atividades a serem consumidas, alimentando a alienação 
(Marcellino, 1986, p. 18).  
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Em uma sociedade onde os indivíduos em sua maioria ainda não 
conseguem satisfazer necessidades básicas de sobrevivência, não existe 
liberdade a ser exercida no tempo livre.  

Para a sociedade capitalista, o tempo livre deve ser um tempo 
necessário para que se possa consumir as mercadorias produzidas 
pelo sistema, tendo em vista manter uma certa estabilidade na relação 
econômica da produção e do consumo. Nesse sentido, a ideologia 
burguesa tem um papel preponderante sobre a utilização do tempo 
livre pelo indivíduo (Cavalcanti, 1986, p. 25).  

A ideologia burguesa, aqui denominada lógica da produção de 
mercadorias, contribui para a passivização do trabalhador, para seu 
enquadramento dentro das condições sociais prescritas, obstaculizando a 
participação social para a produção da própria vida.  

Sem dúvida, é a conformidade que tem predominado no atual modo 
de vida das sociedades capitalistas. Em inúmeras circunstâncias, o 
indivíduo parece ter perdido o sentido do valor e da dignidade de si 
mesmo. Essa perda tem provocado insegurança, fazendo-o buscar o 
alívio na conformidade, através da submissão à autoridade anônima 
(Cavalcanti, 1986, p. 27).  

Um ponto a ser destacado, portanto, é a submissão das necessidades 
dos trabalhadores aos interesses da produção, bem como a criação de 
novas e falsas necessidades, principalmente através dos meios de 
comunicação de massas. 

Um outro fator que promove a unificação e a integração da sociedade 
é a manipulação’ científica altamente eficaz das necessidades. dos 
desejos e das satisfações. A manipulação científica, que opera muito 
vigorosamente na publicidade e na indústria da diversão, deixou de 
ser há muito tempo apenas uma parte da superestrutura; ela se tomou 
parte do processo produtivo de base e dos custos necessários de 
produção. Grandes quantidades de mercadorias não seriam 
adquiridas sem a sistemática e científica manipulação das 
necessidades e sem a estimulação científica da demanda (Marcuse, 
1972, p. 195).  

Assim, as necessidades dos trabalhadores são moldadas a partir da 
inculcação massiva de valores desvinculados de sua realidade concreta, tais 
como os símbolos de status ou prestígio social. Há uma intensa valorização 
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do consumo, do ter, o que se reflete na esfera do tempo livre na necessidade 
de compra e consumo de bens materiais e simbólicos de alto valor de troca. 
Como a maioria da população não possui poder de compra, deve contentar-
se com o consumo de bens culturais de baixa qualidade e distantes de suas 
reais necessidades, o que contribui para aumentar a alienação.  

Ao destacarmos a manipulação do tempo livre do trabalhador pela 
lógica da produção de mercadorias, contudo, não devemos desprezar sua 
dimensão potencial de resistência, e crítica a esse sistema alienador. Apesar 
de tudo, é em seu tempo livre que o trabalhador tem a possibilidade de 
desenvolver uma crítica de sua realidade cotidiana.  

Porém, na realidade brasileira, e dadas as condições concretas de 
vida da maioria da população, a prática do lazer é muitas vezes, por 
si só, mais do que uma crítica, uma resistência cotidiana à lógica 
dominante na sociedade (Valle, 1988, p. 48).  

Nesta linha, manifestações culturais populares espontâneas são 
criadas para fugir das regras impostas, resistindo à institucionalização, à 
desapropriação cultural e ao seu uso pelas classes dominantes para a 
atenuação dos conflitos sociais.  

Considerando que o trabalhador é desapropriado de seu tempo, de 
parte significativa dos ganhos do trabalho social, materiais e 
culturais, da quase totalidade de suas energias físicas e mentais, a 
resistência oferecida no lazer e através do lazer assume a significação 
de uma luta de reapropriação, inconsciente e desorganizada, mas não 
menos real, de um espaço de liberdade (Valle, 1988, p. 49).  

Assim, as festas populares e as práticas informais no carnaval e no 
futebol, enquanto manifestações ainda não hegemonizadas pela lógica 
dominante, podem ser encaradas sob esta perspectiva. Da mesma forma, 
fazem sentido as lutas desenvolvidas pelos movimentos sindicais 
autenticamente identificados com os interesses dos trabalhadores pela 
redução da jornada de trabalho.  

O simples fato de libertar-se, ainda que temporariamente; da opressão 
do trabalho imposto pelo capital, das necessidades e obrigações da vida 
cotidiana, determina a construção do espaço mais livre que o trabalhador 
pode dispor. Explorar esse potencial de liberdade, no sentido de desvinculá-lo 
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das relações trabalho/tempo livre consignadas pela lógica capitalista, significa 
ampliar as possibilidades de realização de uma sociedade mais humana. 

O ócio, no sentido de tempo realmente livre de tudo, não é o “pai dos 
vícios” como sempre se proclamou, mas um direito natural do 
homem, que favorece sua liberdade como pessoa, pois o ócio é quem 
irá lhe dar o verdadeiro sentido da vida, que lhe permitirá elevar-se 
além da fixidez e do pesadelo de uma vida que se repete em seus 
esquemas de produção e consumo, para atender aos reclamos do 
capital-trabalho (Ribeiro Júnior, 1986, p. 46).  

Concluímos com uma constatação: é realmente difícil resolver 
satisfatoriamente a contradição entre as dimensões crítica e alienadora do 
tempo livre para o trabalhador na sociedade capitalista. São faces opostas de 
uma mesma moeda, aspectos diversos de um mesmo fenômeno que devem 
ser levados em conta na interpretação da prática cotidiana do trabalhador. 

Logo, o lazer, como automática liberação de tempo livre, para o 
divertimento ou descanso, é imprescindível para suportar o ritmo de 
vida imposto ao trabalhador; porém não significa que, com isto, o 
mesmo esteja liberto das amarras da moderna sociedade industrial, 
do consumo do supérfluo, do obsoletismo planejado da renúncia da 
satisfação imediata em nome do progresso, em nome da liberdade 
retórica do mundo capitalista (Silva, 1986, p.59).  
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