
VIII COLÓQUIO INTERNACIONAL MARX ENGELS 

GT 8 – EDUCAÇÃO, CAPITALISMO E SOCIALISMO 

 

O TEMPO-MERCADORIA E A UTILIZAÇÃO DO TEMPO LIVRE DOS 

TRABALHADORES DOCENTES 

 

Amanda Moreira da Silva1 

 

INTRODUÇÃO  

O estudo do tempo é bastante enriquecedor para a compreensão das sociedades e 

dos modos de vida humana, na medida em que vida e tempo mesclam-se, relacionam-se, 

determinam-se. A história do lazer – ocupação de um “tempo livre” ou disponível – está 

inegavelmente associada à história dos tempos sociais, seus usos, suas percepções, 

representações, bem como às lutas travadas para medi-los e controlá-los.  

 O tempo livre, dentro do quadro das relações capitalistas, geralmente é encarado 

como uma compensação ao sofrimento imposto pelo trabalho. Neste artigo buscamos 

fazer um breve um resgate teórico a respeito do tempo-mercadoria, tendo-o como 

instrumento para pensar a sua relação com o tempo de trabalho e com o “tempo livre”. 

Alguns estudos têm sido publicados sobre o tempo-livre, enfocando-o de 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. Neste sentido, nos 

interessa discutir aqui a utilização do tempo livre dos trabalhadores docentes da 

educação básica, que, especialmente nas últimas décadas, passaram por forte 

degradação profissional. 

Inicialmente, destacaremos nesta discussão, ainda que sumariamente, a 

revolução teórica de Marx: a questão do tempo-mercadoria. Ainda que Marx não tenha 

se indagado diretamente a respeito da questão “o que é o tempo?”, ou melhor, mesmo 

não tendo situado a questão nestes termos, incontestavelmente Marx trouxe muitas 

contribuições para o conhecimento científico do tempo. Rejeitando a concepção de 

tempo abstrato, linear e dissociado dos acontecimentos concretos, fez sobressair o seu 
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caráter político, econômico e cultural, descobertas que culminaram com o conceito de 

sobrevalor (mais-valia).  

O que Marx aponta é que nas diversas formações sociais que antecederam o 

capitalismo, o trabalho excedente correspondia às necessidades dos homens, 

predominando apenas o valor de uso dos produtos, sem que haja cobiça por trabalho 

excedente, como no capitalismo. 

Para exemplificar, recorremos ao exemplo de trabalho de um camponês, citado 

por Marx: 

 

O trabalho necessário do camponês valáquio para sua própria manutenção 
está fisicamente separado de seu trabalho excedente para o boiardo. Executa 
o primeiro em seu próprio terreno e o segundo na terra senhorial [...]. Na 
corvéia, o trabalho excedente está claramente separado do trabalho necessário 
(Marx, 2003, p. 275).  
 
 

Isso não ocorre no modo de produção capitalista, uma vez que “o trabalho 

excedente e o trabalho necessário se confundem” (Marx, 2003, p. 275), ou seja, 

encontram-se atrelados durante a jornada de trabalho. Ao comprar a força de trabalho do 

trabalhador, o capitalista o faz por um determinado período de tempo, que configura a 

jornada diária de trabalho. Entretanto, o tempo necessário para que este trabalhador 

produza a quantidade de mercadorias que corresponde, em valores de mercado, ao 

suficiente para sua subsistência e de sua família (assegurando a reprodução da força de 

trabalho, também ela uma mercadoria), não esgota toda a jornada de trabalho contratada 

pelo empregador. Ele continua trabalhando e produzindo até o final de sua jornada. Este 

excedente de trabalho gera mercadorias, que contém, em si, uma determinada 

quantidade de valor.  

 

O CONTROLE E A LUTA SOBRE O TEMPO  

 Ao analisar a maior exatidão nas rotinas do tempo e a maior sincronização do 

trabalho na sociedade industrial nascente, Thompson (2011) se preocupa 

simultaneamente com a percepção do tempo em seu condicionamento tecnológico e 

com a medição do tempo como meio de exploração da mão de obra. Em função disso, o 

operário perde completamente o controle sobre seu dia de trabalho. Há uma supressão 

total do trabalho orientado por costumes, tradições, ou experiências para aumentar a 

eficiência e produtividade. Toda essa disciplina industrial do tempo atuou como uma 

pressão externa, e foi fortemente acompanhada de uma disciplina moral dos capitalistas 



a fim de internalizar nos trabalhadores os novos hábitos, fazendo uma forte investida 

contra os antigos hábitos de trabalho. 

 

Por meio de tudo isso – pela divisão do trabalho, supervisão do trabalho, 
multas, sinos e relógios, incentivos em dinheiro, pregações e ensino, 
supressão das feiras e dos esportes – formaram-se novos hábitos de trabalho e 
impôs-se uma nova disciplina de tempo (Thompson, 2011, p.297). 

 

A interiorização da disciplina em relação ao tempo, ditada pela Igreja e pelos 

patrões, partia de uma verdadeira retórica moral. Tratava da disposição incondicional 

para o trabalho e do desprezo ao ócio. Esse era o receituário que deveria ser seguido 

pelos trabalhadores na vida individual e coletiva. Compreendido como uma mercadoria, 

o tempo não deveria sofrer “desperdícios”, o tempo deveria ser todo “empregado para o 

dever”. Em contraposição a moralização do tempo de trabalho, Lafargue dizia em 1880: 

 

Mas para que tenha consciência de sua força, é preciso que o proletariado 
pisoteie os preconceitos da moral cristã, econômica e livre – pensadora; é 
preciso que volte a seus instintos naturais, que proclame os Direitos a 
Preguiça [...] (Lafargue, 2000, p. 84). 

 

 

Lafargue anunciava que um regime de preguiça seria necessário para matar o 

tempo que mata o trabalhador, fazendo-se necessário que a classe operária não 

levantasse para reclamar os Direitos do Homem ou o Direito ao Trabalho, mas para 

forjar uma lei que proibisse todos os homens de trabalhar mais de três horas por dia, 

pois a produtividade vinha para empobrecer os homens. 

 

O DIREITO À PREGUIÇA: O “TEMPO LIVRE2” DOS PROFESSORES 

 O direito à preguiça, obra de Paul Lafargue, tem uma clara mensagem política: 

fazer a crítica materialista do trabalho assalariado ou do trabalho alienado. A preguiça 

seria, então, uma condição para que o proletariado se libertasse ao mesmo tempo em 
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que se desenvolvesse física, psíquica e politicamente. Lafargue (2000) reivindicou em 

1880, o direito à preguiça pela necessidade de estender um espaço de lazer que era 

disponível apenas para alguns privilegiados. 

A redução da jornada de trabalho aparece já no final do século XIX, como uma 

das propostas para atenuar a alienação do trabalho. O desenvolvimento tecnológico e o 

uso racional das máquinas pareciam, então, uma solução para que os trabalhadores se 

livrassem da exploração que sofriam do trabalho, na medida em que teriam suas 

jornadas reduzidas, ao menos potencialmente para três horas diárias. Para Lafargue 

(2000), essa drástica redução da jornada de trabalho poderia fazer o trabalho voltar a ser 

uma fonte de prazer para o homem. A redução da jornada de trabalho era vista, tanto por 

Lafargue como por Marx, como saída para aumentar o “tempo livre” dos trabalhadores. 

 Partindo dessas reflexões, acreditamos ser necessário analisar criticamente como 

tem se dado as formas de utilização do “tempo livre” por parte dos professores. Os 

depoimentos3 que apresentaremos a seguir demonstram uma mistura de concepção do 

que seria o “tempo livre” e diferentes formas de apropriação desse tempo. 

  Um fator comum nos depoimentos foi associar o final de semana ao “tempo 

livre”. Visto que, são dias que o trabalhador docente não está em sala de aula, embora 

alguns afirmem planejar aulas, estudar ou se aperfeiçoar nestes dias. O depoimento de 

Nilda, que está próxima de se aposentar, parece emblemático neste ponto: 

 

 

Eu não tenho mais lazer. Eu gosto só de ficar na internet. Mas geralmente, 
final de semana eu planejo aula de toda a semana, da semana inteira, e 
durante a semana não dá tempo, tem que cuidar de casa é complicado. O 
lazer acabou (Professora Nilda, 51 anos, 24 de magistério). 
 
 
 

 A professora associa diretamente o final de semana a um período que deveria ser 

reservado ao “tempo livre” com atividades de lazer, porém com a vida atarefada que 

possui, incluindo as tarefas domésticas, este tempo tem sido negligenciado em função 

de um cotidiano durante a sua semana de trabalho que não permite que ela faça o 

planejamento de suas aulas. Ao dizer que gosta só de ficar na internet, associa as 
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navegações na rede como uma forma de distração e ocupação do “tempo livre”, se 

referindo como um “lazer” menor ou um não-lazer, pois, como ela mesma afirma, não 

possui mais formas de lazer em sua vida. 

 Ao abordar o tema da jornada de trabalho para análise do trabalho docente, Sady 

Dal Rosso nos oferece algumas pistas importantes. Segundo o sociólogo, 

 

 

Nos dias de hoje, a questão da duração da jornada transformou-se num 
problema social e de pesquisa de primeira ordem, por causa do impacto sobre 
a saúde dos trabalhadores. Há profissionais da educação que realizam 
jornadas entre 60 e 70 horas semanais. Com isso, avolumam-se os problemas 
de saúde física e emocional na categoria. Muitos docentes também se 
submetem a horas de trabalho não pago na preparação de aulas, correção de 
provas, no atendimento a familiares dos alunos e em atividades coletivas nas 
escolas. A jornada é uma questão relevante por uma razão adicional, a saber, 
a luta pelo tempo livre. Dispor de tempo livre significa alargar o espaço de 
escolhas e de decisão para realizar atividades edificantes. Retomar a 
elaboração da teoria do valor trabalho, de modo que a classe trabalhadora 
tenha em mãos um princípio para a ação crítica é uma iniciativa desejável e 
necessária aos dias de hoje (Dal Rosso, S. 2010. CDROM). 
 

 

 Outro depoimento que chama a atenção é de outra professora que também está 

próxima de se aposentar. Neste caso, ela afirma não possuir muito “tempo livre”, que 

tem ocupado, praticamente, todo o seu tempo com o trabalho, mas que almeja o “tempo 

livre”, assim que deixar a docência, embora afirme que não irá deixar de ter uma vida 

produtiva, mesmo que seja atuando em outras áreas, associando desta forma que a sua 

realização pessoal após a aposentadoria será através da realização de atividades que até 

então não pode colocar em prática.  

 

 

Esse ano tá complicado. Ano que vem eu vou me aposentar. Então nessa reta 
final eu tô realmente ocupando o meu tempo. [...] Ultimamente tô sem 
horário livre. Esse ano eu peguei bastante turmas, então agora eu tô 
trabalhando mais um pouco. Meu ritmo sempre foi acelerado, sempre foi 
forte. Parei durante muito tempo, fiquei afastada, readaptada e agora voltei ao 
ritmo normal, que é não ter lazer. Como eu vou me aposentar ano que vem eu 
tô me dedicando mais esse ano. É o último ano. Aí sim, eu vou pra minha 
casa em Mangaratiba, ficar lá, vou fazer o curso que quero, de costura... Eu 
sempre fui muito agitada. Parar não! (Professora Janete, 50 anos, 26 anos de 
magistério). 
 
 
O meu lazer por enquanto é ficar em casa... internet, televisão... Entendeu? 
Quero ir ao cinema, mas eu não consigo. Tô tão cansada fim de semana que, 
sabe, acabo nem indo. Eu falo “Ah, vou sair”, mas eu prefiro dormir por 
conta do cansaço (Ibidem). 



 
 

 Janete associa o “tempo livre” ao tempo destinado ao ócio ou a outras atividades 

como assistir televisão ou ficar na internet, diz que gosta de ir ao cinema, mas que não 

tem conseguido fazer isso atualmente, preferindo dormir por conta do cansaço. 

Exemplos semelhantes de utilização do “tempo livre” encontramos no depoimento de 

Christiane. 

 
 
 

Tenho tempo livre porque eu faço o meu tempo livre. Não abdico de ter 
sábado e domingo em casa. Durmo, vou ao cinema, vou ao shopping, saio 
para tomar uma cerveja. [...] Eu trabalho de segunda à sexta. Faço com que o 
meu final de semana seja para mim, de descanso para poder aguentar a 
semana, porque durante a semana eu estou em cinquenta lugares ao mesmo 
tempo. Hoje eu já dei aula em Valqueire, já dei aula no Pechincha, tô em 
Paciência e vou voltar pra Valqueire4. Amanhã eu tô lá dentro de 
Jacarépagua, tô no Pechincha de novo, tô no Valqueire e tô em Paciência. 
Então, dia de semana eu rodo que nem louca, mas final de semana é pra mim. 
Eu faço o meu tempo livre pra ter esse tempo pra mim, se não, não dá. 
Dinheiro né?  A Gente ganha pouco, então a gente acaba tendo que trabalhar 
assim, então eu prefiro não trabalhar final de semana, eu prefiro descansar. 
Eu faço o meu tempo livre, me dou esse prazer (Professora Christiane, 32 
anos, 5 anos de magistério). 

 

  

 Christiane cita algumas atividades de seu tempo livre, tais como ir ao Shopping, 

ir ao cinema (geralmente em Shoppings), nas quais busca uma atividade de lazer que lhe 

renove as energias para aguentar o intenso ritmo semanal. Tudo isso nos remete a uma 

reflexão realizada por Padilha (2006), quando faz uma análise dos espaços de lazer da 

sociedade contemporânea, vasculhando o espaço e os meandros do bazar cultural 

mundializado que seriam os Shopping Centers e nos sugere importantes reflexões. 

 

 

De um lado o capitalismo de hoje impõe à classe média uma ditadura do 
lazer, ou seja, faz-se necessário ocupar o tempo livre de qualquer maneira, 
uma vez que o ócio – no sentido de não fazer nada ou de simplesmente 
contemplar – é condenado num sistema que depende da produtividade 
acelerada. Assim, as atividades de lazer entram no mesmo ritmo da produção 
e são oferecidas prontas aos seus consumidores, sob o pretexto de que o ser 
humano moderno, não preparado para desfrutar do seu tempo livre, 
possibilitado pelo avanço do capitalismo, seria incapaz de inventar o seu 
próprio lazer. Dessa relação entre trabalho e lazer nasce a concepção 
compensatória, ou seja, se o trabalho aliena e cansa, deve-se oferecer aos 
trabalhadores uma atividade de lazer que supostamente compense tal 
alienação, de forma a recuperá-lo para o trabalho no dia seguinte. Gera-se um 
círculo fechado na lógica do capital do qual não escapam nem o tempo de 
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trabalho nem o tempo de não-trabalho. Por isso, viver a plenitude de um 
tempo livre numa sociedade controlada pela racionalidade econômica do 
mercado fica cada vez mais difícil (Padilha, V. 2006, p.27-8). 
 

  

 É bom lembrar que entre as possibilidades de ocupação deste tempo disponível, 

os professores, na maioria das vezes e em proporções diferentes, acabam optando ou por 

lazeres programados e direcionados ao consumo de bens e serviços ou pela passividade 

de entregar-se ao mundo divertido e mágico da televisão ou da internet. 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, ou “simples atividades a serem consumidas, alimentando a alienação” 

(Marcellino, 1986, p. 18). Esse consumo de bens culturais de baixa qualidade e distantes 

de suas reais necessidades contribuem para aumentar a alienação.  

 É realmente difícil resolver a contradição entre as dimensões crítica e alienadora 

do tempo livre para o trabalhador na sociedade capitalista. 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. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As últimas décadas foram marcadas pela degradação profissional para o 

magistério. Foram muitos os estudos que mostraram a perda de autonomia dos docentes 

pelos processos de massificação do ensino trazida pela expansão da escolaridade, o 

arrocho salarial combinado à deterioração das condições de trabalho, em muitos casos 

afetando a saúde dos trabalhadores. Os estudos explicitam a precarização das condições 

de trabalho, a angústia dos docentes em ver a distância dos conhecimentos escolares em 

relação às experiências vividas pelas crianças e adolescentes na sociedade atual, o 

desgaste de ter que trabalhar em várias instituições para manter o poder aquisitivo, a 

intensificação do trabalho, a falta de tempo para descanso e a ausência do privilégio do 

“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 dos sindicatos. Luta-se por 



mais “tempo livre”. Sendo assim, a definição de uma jornada de trabalho compatível 

com a especificidade do trabalho docente está diretamente relacionada à valorização do 

magistério e à qualidade do ensino, uma vez que a utilização do tempo fora da sala de 

aula para realizar outras atividades ligadas ao planejamento do ensino interfere 

positivamente na qualidade das aulas e no desempenho do professor.  

 O tempo de planejamento de aulas dos docentes precisa ser redimensionado, 

respeitado e acompanhado de uma remuneração que não induza os mesmos a buscarem 

vários contratos de trabalho, não restando tempo para fins de planejamento de ensino, 

estudos e reflexão. Somente uma jornada de trabalho que respeite as especificidades do 

trabalho docente fará com que os professores possam usufruir seu “tempo livre” com 

atividades que não sejam tidas apenas como recuperação do desgaste do trabalho. É 

preciso destacar, por fim, que somente em uma sociedade socialista poderá haver a 

superação da alienação e a realização das múltiplas potencialidades dos seres humanos. 
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