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RESUMO 

 

A luta pela redução da jornada de trabalho se configura como uma das maiores reivindicações 

trabalhistas da história do movimento operário. A busca pela redução do tempo de trabalho 

também possibilita a reflexão acerca da vida e do autocontrole em relação ao tempo laboral, 

se configurando como ponto de partida importante para compreender a relação do sujeito 

trabalhador com seu próprio tempo. Após um período de latência, surge no Brasil movimentos 

de diversas categorias profissionais em busca da redução da jornada de trabalho para no 

máximo 30 horas semanais, uma dessas categorias é a dos psicólogos, profissionais 

investigados nesse estudo. Dentre as questões apontadas para demonstrar a importância da 

redução da carga horária de trabalho estava a necessidade do profissional de reduzir sua 

jornada para conseguir conciliar outros empregos durante a semana. A necessidade de 

múltiplos vínculos laborais é justificada pelas condições precárias as quais os profissionais 

são submetidos e os baixos salários ofertados à categoria. Diante de tal cenário, foram 

realizadas entrevistas com oito (8) profissionais sobre a sua jornada de trabalho e sua 

participação na luta pelas 30 horas semanais. A análise sociológica do discurso foi utilizada 

para interpretação dos dados coletados, encontrando na fala dos entrevistados uma modelo de 

representação e de compreensão do texto concreto em seu contexto social e histórico. A 

interpretação das entrevistas ressaltou a grande fragmentação da categoria profissional 

analisada, o que possibilita a individualização dos profissionais, que não chegaram a 

participar da luta pela redução da sua jornada de maneira coletiva. Além disso, foram 

identificadas nas falas a naturalização da precariedade da profissão e uma assimilação do 

discurso produtivista, advindo, sobretudo, da difusão da ideologia neoliberal, na qual os 

profissionais buscam através de si mesmo, modificações pontuais para amenizar a situação 

precária do seu trabalho, no caso dos psicólogos, procurando um outro trabalho e buscando 

reduzir sua jornada laboral. A busca pela redução da jornada de trabalho, dessa forma, parece 

servir mais à intensificação das relações de exploração, do que possibilitar a emancipação 

desses trabalhadores. 

 

Palavras-chave: Tempo. Jornada de Trabalho. Psicologia.  



 

 

 

ABSTRACT 

The struggle for working time reduction configures as one of the biggest laborist claims of all 

laborer movement history. The pursuit of working time also enables the reflection about life 

and self-control towards labor time, which emerge as an important starting point for worker 

subject relation with their own time comprehension. After a latency period, arise in Brazil 

movements coming up from several professional categories aiming for workload reduction for 

thirty hour per week, maximum. One of those professional categories is Psychologists, objects 

of the present study. Among all exposed issues, reducing working time for conciliate more 

than one job is one of them. The need for multiple employment bonds is related to precarious 

conditions and low wages. In light of this, eight interviews with Psychologists about their 

labor time and fight for thirty-hour work week were arranged. The discourse sociological 

analysis has been chosen as a method to interpret the collected data, finding a comprehension 

and representation model for concrete text of their social and history context.  Such 

interpretation highlighted a huge fragmentation in the professional category, which enables 

the individuation of those Psychologists whom did not take part in working time reduction 

discussion in a collective way. Besides that, precariousness naturalization and productivity 

discourse assimilation could be noticed, emerging, foremost, from neoliberal ideology 

widespread. According such ideology, professional pursuit, through themselves, punctual 

modifications to ease the precarious conditions. In Psychologists example, they get a second 

job and fight for labor time reduction. Such struggle seems to contribute to intensify 

exploration relationships more than to propitiate worker‟s emancipation. 

 

Key – words: Time. Working Time. Psychology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“O capitalismo é o senhor do tempo. Mas tempo não é 

dinheiro. Isso é uma monstruosidade. O tempo é o 

tecido da nossa vida.” (Antônio Candido). 

 

Este trabalho nasce dos anseios diante de um campo em constante mutação ao 

longo da história, mas, ao mesmo tempo, em constante tentativa de naturalização: o tempo de 

trabalho. O tempo é uma dimensão essencial na relação do homem com o mundo, sendo 

simbolizado por este desde as primeiras civilizações e estudado por diversos campos de saber. 

O trabalho é uma categoria de grande relevância na vida humana, considerados por muitos 

pensadores como categoria antropológica, humanizadora do ser-humano (ENGELS, 1999; 

MARX, 1976) e central na organização da sociedade desde a época moderna (ANTUNES, 

1998). Estudar, portanto, o tempo de trabalho é estudar uma categoria que unifica dois 

grandes campos de análise, que se constituem mutuamente.  

Comumente ouvimos ou falamos expressões como “o tempo passa”, “nos falta 

tempo”, dentre outras que nos remetem a uma concepção de temporalidade como realidade 

exterior às nossas vivências. Isso acontece porque quase sempre concebemos o tempo como 

uma realidade objetiva, alheia às nossas ações, algo natural, cujo funcionamento é 

independente da nossa vontade. A questão do tempo, porém, pode ser analisada por outros 

vieses, a partir de novos olhares, que possibilitam enxergá-lo de outras formas. Neste 

trabalho, essa categoria será analisada em perspectiva histórica, e será tomada como 

referencial central na compreensão da ordem social. Diversos autores ratificam essa 

concepção de tempo, é o caso de Gasparini (1994) e Durkheim (1992) que afirmam que o 

tempo é uma categoria social, expressão fundamental da vida social.  

Embora diversos autores coadunem com a concepção de tempo como categoria 

social, construído e construtor da sociedade (PRONOVOST, 1996; RAMOS, 1992; SUE, 

1995), ele traz consigo uma representação tão marcadamente natural que é quase impossível 

reconhecermos que ele pode ser percebido como consequência de atividades humanas, sendo 

esta característica ocultada. Segundo Elias (1998), a naturalização de alguns conceitos, entre 

eles o relacionado ao tempo de trabalho, ocorre quando um símbolo atinge um grau muito alto 

de adequação à realidade, tornando-se difícil distinguir-se dessa realidade. Pelo caráter 

natural, externo e objetivo, para Cardoso (2009), o tempo tornou-se um símbolo universal e 

praticamente inquestionável. 

No campo das ciências naturais, o tempo se construiu como um dado objetivo, 
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não se distinguindo dos demais objetos da natureza (ELIAS, 1998). Na filosofia, a reflexão 

decisiva sobre o conceito moderno de tempo, que é válida até hoje, é encontrada no 

pensamento de Kant (KURZ, 1999), que, em linhas gerais, considerava-o como uma forma 

inata de experiência, um dado não modificável, evocando uma concepção de tempo como 

próprio da natureza humana. Ambos os campos de conhecimento, assim, enfatizam o caráter 

natural da temporalidade.  

Bauman (1999) aponta que quanto mais experiências uma palavra pretende 

explicar, mais opaca ela se torna, e com o tempo isso se confirma. Percebemos essa 

naturalização no conceito de tempo, conceito repleto de verdades ortodoxas sobre si, que o 

tornam um cânone inquestionável. Kurz (1999) questiona essa concepção naturalizada e a-

histórica do tempo, afirmando que a essa visão subjaz mudanças históricas e culturais. 

Desnaturalizar o conceito de tempo e tomá-lo como um conceito social será parte primordial 

desse trabalho. Segundo Bauman (1999), o problema de nossa condição contemporânea é que 

nós paramos de nos questionar. O presente texto enfrentará essa tendência, pois o 

questionamento será um dos pilares desse trabalho, ratificando assim o pensamento de 

Bauman (1999), em que “[...] questionar as premissas supostamente inquestionáveis do nosso 

modo de vida é provavelmente o serviço mais urgente que devemos prestar aos nossos 

companheiros humanos e a nós mesmos” (p. 11). 

Segundo as teorias dos tempos sociais (PRONOVOST, 1996; RAMOS, 1992; 

SUE, 1995), na história da humanidade nem sempre a concepção de tempo foi a mesma. Cada 

sociedade desenvolveu uma percepção distinta sobre o tempo, não existindo assim uma 

conceituação hegemônica a seu respeito. Assim, cada coletividade ou sociedade desenvolve 

seus próprios referentes temporais que organizam o seu funcionamento e há, em cada 

momento histórico, o predomínio de uma atividade social regulando essa estruturação. Ao 

abordarmos o tempo em uma perspectiva histórica, percebemos que nas primeiras civilizações 

o tempo que predominava era o destinado ao sagrado, assim como durante a Idade Média o 

tempo religioso predominava sobre os demais e, na sociedade moderna, com o advento do 

capitalismo, o tempo destinado ao trabalho passa a estruturar toda a sociedade, sendo a 

temporalidade predominante. Materializado na jornada de trabalho, esse tempo passou, 

gradativamente, a se constituir como elemento de reivindicação, como nas lutas operárias em 

torno da redução das jornadas e enfrentamento ao controle capitalista (DAL ROSSO, 2006). 

Esse controle, inclusive, é tema da epígrafe desse capítulo e será alvo de questionamentos no 

decorrer desse trabalho, será mesmo o capitalismo o senhor do tempo, do nosso tempo? 

O tempo de trabalho passa, na modernidade, a se constituir como elemento 
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fundamental na vida cotidiana dos indivíduos e na vida social como um todo (GASPARINI, 

1996). Além disso, passa a ser um fator essencial e elemento prioritário de reivindicação entre 

capital e trabalhadores (AQUINO, 2003). As grandes lutas operárias da história tiveram a 

redução da jornada de trabalho como sua principal bandeira.  

A luta pela redução da jornada de trabalho se mantém viva nos dias atuais, mesmo 

com sentidos e concepções diversas das primeiras reivindicações. No Brasil, após um período 

de latência no que se refere a manifestações pela redução da duração do tempo de trabalho, 

um movimento de algumas categorias profissionais chama a atenção, é o movimento pela 

regulamentação de uma jornada de 30 horas semanais. Dentre os profissionais que lutam pela 

jornada de 30 horas se encontram os psicólogos, categoria que iremos analisar nesse trabalho. 

O campo de atuação dos profissionais da Psicologia, segundo Bastos e Gondim 

(2010), apresenta espaços múltiplos, diversificados e muitas vezes marcados por conflitos de 

diversas ordens – teóricos, técnicos, políticos e ideológicos – além da tensão de construir uma 

identidade própria a partir da diversidade que os distingue. A luta pela redução da jornada 

laboral ocorre, assim, no seio de uma classe profissional diversa e, muitas vezes, fragmentada. 

A luta pela regulamentação da jornada de trabalho em 30 horas semanais dos 

psicólogos teve início no ano de 2008 através da criação de um projeto de lei (PL 3338/2008). 

Essa luta foi impulsionada pela conquista da regulamentação por parte da categoria 

profissional do Serviço Social em 2010. Vale ressaltar, que assim como os psicólogos, os 

profissionais da assistência social estão inseridos na área das políticas públicas, campo de 

atuação profissional de diversas categorias com crescente expansão. Além dos psicólogos, 

outros profissionais iniciaram, no mesmo período, a luta por essa regulamentação. O projeto 

de lei era endossado por diversos discursos que juntos formavam o escopo da justificativa 

para que tal mudança ocorresse. Dentre esses discursos encontrava-se o da necessidade de 

redução do tempo laboral para melhoria das condições de trabalho e da própria qualidade dos 

serviços prestados, como aponta o Conselho Federal de Psicologia (CFP) em seu manifesto 

pelas 30 horas. Segundo este manifesto, há, também, a necessidade de constante capacitação e 

especializações (realização de supervisão, formação continuada, participação em congressos 

científicos) por parte do profissional da Psicologia, sendo sua jornada, assim, revestida de 

características especiais. Somam-se a esses discursos a necessidade dos profissionais de 

trabalharem em mais de um emprego, devido aos baixos salários, como é apontado, também, 

na justificativa do projeto inicial.  

No final de 2014, contudo, o projeto de lei foi vetado pela Presidência da 

República. Porém, novas mobilizações vêm sendo realizadas e um novo projeto foi elaborado 
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e volta a tramitar no Congresso Nacional, o PL 769/2015, sinalizando que o desejo pela 

redução da jornada laboral continua vivo para os profissionais da Psicologia, mesmo com o 

veto ao projeto inicial. O presente trabalho busca investigar o que pensam os psicólogos sobre 

o processo de luta pela redução da sua jornada de trabalho, considerando as vivências dessas 

jornadas de trabalho e os impactos do veto sobre essa questão. 

A análise dessa questão será realizada à luz do movimento histórico pela redução 

da jornada de trabalho, pois, segundo Alonso (1999) deve-se buscar situar e contextualizar 

historicamente a enunciação, encontrando nos discursos um modelo de representação e de 

compreensão do texto concreto em seu contexto social e histórico. Partimos, assim, do 

pressuposto de que o contexto social e histórico é um elemento constitutivo na interpretação 

dos discursos desses profissionais.  

Sobre a escolha desse tema, gostaria de pontuar que, como aduz Varela (1995), o 

mundo não é algo que nos é dado, mas é uma coisa em que temos parte graças ao modo como 

nos movemos, como o vivenciamos. Para o autor, o conhecimento é co-implicação do 

cognoscente e do conhecido.  Acredito que minhas vivências devam ser brevemente relatadas, 

no intuito de mostrar como me deparei com o “mundo” que pesquiso, como o vivenciei e o 

venho vivenciando, por acreditar que minhas experiências me ajudaram na construção desse 

objeto.  

Iniciei o estudo sobre o tempo de trabalho ainda na minha graduação em 

Psicologia, quando participei de uma pesquisa sobre a questão do tempo e do trabalho no 

movimento do Decrescimento Econômico (LATOUCHE, 2009; TAIBO, 2011). Nesse mesmo 

período, já imersa nas discussões sobre essas categorias, iniciei minha monografia estudando 

o processo histórico de luta pela redução da jornada de trabalho e encontrei nessa temática um 

campo de amplas possibilidades. Após a conclusão da graduação, passei a trabalhar em um 

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de uma cidade da região metropolitana de 

Fortaleza. A questão do tempo de trabalho apareceu imediatamente após meu ingresso no 

mercado de trabalho, não só pela minha própria vivência de uma jornada laboral, mas porque 

nesse momento a categoria profissional dos psicólogos lutava pela regulamentação da sua 

jornada laboral em no máximo 30 horas semanais. Mal havia concluído minha monografia 

sobre a questão das lutas pela redução da jornada de trabalho, e essa questão retorna, dessa 

vez na prática, na minha experiência cotidiana.  

No CRAS, tive a oportunidade de me deparar, mais uma vez, com a questão do 

tempo de trabalho. Trabalhava em uma equipe multiprofissional com três assistentes sociais 

que tinham a sua jornada de trabalho fixada em 30 horas semanais e as discussões e reflexões 
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sobre o tempo de trabalho eram inevitáveis. A redução da jornada de trabalho pode implicar 

em precarização do trabalho? Reduzir o tempo de trabalho para ter outro emprego ou ter mais 

tempo livre? Quais as motivações da classe dos psicólogos? Essas e outras questões me 

fizeram retornar à academia, e mais uma vez iniciei meus estudos e reflexões dentro do 

campo do tempo de trabalho, dessa vez, estudando a luta pela redução da jornada de trabalho 

do psicólogo, minha própria categoria profissional. 

O interesse por este tema surge, assim, da junção de meus estudos anteriores sobre 

a redução da jornada de trabalho e minhas experiências como profissional que lutava por essa 

redução. Soma-se a isso o fato de não ter encontrado, numa primeira busca, produções 

acadêmicas acerca dessa questão, mesmo sendo a redução da jornada laboral a maior bandeira 

de reivindicação da categoria dos profissionais da Psicologia no momento. Percebi, dessa 

maneira, uma lacuna entre a academia e a prática profissional que merecia ser contemplada.  

A partir dessas questões, iniciarei, no capítulo seguinte, a apresentação do 

conceito de jornada de trabalho e sua construção social, bem como as lutas em torno de sua 

redução. Nesse capítulo, o tempo de trabalho será apresentado como uma categoria social, 

passível de transformações, aspecto importante e fundamental para as análises desse trabalho 

e será dividido em três tópicos: o primeiro irá apresentar como a categoria tempo de trabalho 

foi construída sócio-historicamente, bem como irá discorrer sobre a questão da disputa por 

esse tempo. Após essas discussões, será analisado o processo de luta pela redução da jornada 

de trabalho na contemporaneidade, haja vista as mudanças na temporalidade laboral nesse 

período. Por fim, será analisado o processo de redução da jornada de trabalho no Brasil, ponto 

importante para a análise do objeto de estudo deste trabalho: a redução da jornada de trabalho 

do profissional da Psicologia. 

Em seguida, será explicitado o percurso metodológico. Nele serão apresentados os 

instrumentos e teorias utilizadas para coleta e análise dos dados. O percurso metodológico 

contará com um tópico sobre a profissão do psicólogo, visto que essa é a categoria que 

compõe o grupo de trabalho investigado nessa pesquisa. Nesse tópico, será exposto mais 

detalhadamente o processo de luta pela redução da jornada laboral desses profissionais, bem 

como serão analisadas a construção da profissão de psicólogo, pois essas análises serão 

pertinentes para a análise dos dados, que buscarão interpretar os discursos dos entrevistados à 

luz do contexto sócio histórico ao qual pertencem.  

Posteriormente, será apresentada a análise das entrevistas, divididas em dois 

tópicos de análise, que consistem nos dois principais pontos identificados nas entrevistas, a 

saber, a fragmentação e individualização da categoria entrevistada e a busca por mais 
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empregos e conformação dentro de uma lógica produtivista de tempo. Por fim, as 

considerações finais buscarão realizar um apanhado geral da investigação, bem como 

evidenciar os limites e as possibilidades encontradas na finalização da pesquisa.  



16 

 

2 A JORNADA DE TRABALHO: DISPUTAS PELO TEMPO DE TRABALHO E DE 

NÃO TRABALHO 

“O que é o tempo? Transformou-se em: quem é o 

tempo? Mais precisamente: somos nós mesmos o 

tempo? Ou mais precisamente ainda: sou eu o meu 

tempo?” (Martin Heidegger) 

 

 

A expressão jornada de trabalho, de acordo com Mocelin (2011), refere-se ao 

tempo despendido com o trabalho remunerado executado pelo trabalhador para um 

empregador, mediante um contrato regular de prestação de serviço. Existem diversas 

variações na forma de perceber a jornada laboral no que se refere à medida do tempo 

dedicado ao trabalho, podendo ser esta medida diariamente, mensalmente ou anualmente. 

Segundo aponta Aquino (2003), a Conferência de Estatísticos do Trabalho de 1962, que se 

vincula à Organização Internacional do Trabalho – OIT, define que a jornada de trabalho faz 

referência a um período típico, que se define a partir das horas efetivamente trabalhadas. 

Segundo Dal Rosso (2006), a jornada de trabalho se expressa, primeiramente, pelo 

componente de duração, que compreende a quantidade de tempo que o trabalho consome das 

vidas das pessoas. Gasparini (1996) nomeia o componente de duração como tempo externo, 

compreendendo-o como o tempo de trabalho propriamente dito, definido através da 

quantidade de tempo dedicado a prestação de trabalho de uma jornada. 

Gasparini (1996) aponta ainda outras duas dimensões: o tempo como ritmo e 

cadência e a distribuição do tempo dentro de uma dada escala de temporalidade. O tempo 

como ritmo ou cadência, também chamado de tempo interno, se refere às características e à 

intensidade do tempo de trabalho inserido em uma determinada duração. A outra dimensão é a 

de distribuição do tempo, que, segundo Aquino (2003), se constitui como um processo 

evolutivo das outras duas primeiras dimensões, se consolidando a partir das transformações 

que ocorreram principalmente a partir da década de 80 do século XX. Essa dimensão tem sua 

expressão marcadamente desenvolvida na contemporaneidade.  

Essas dimensões estão em constante interação, compondo o quadro de vivência 

temporal dos trabalhadores. Não se pode conceber que tais dimensões estão separadas umas 

das outras, mas durante o desenvolvimento do modelo produtivo, essas diferentes instâncias 

temporais foram analisadas de maneira distinta e a ênfase dada a elas também ocorreu de 

diferentes formas e em diferentes momentos. 

Na sociedade moderna, segundo Dal Rosso (2006), o trabalho em sua forma 

assalariada, mais especificamente no emprego, se constituiu como elemento central. Em 
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consequência, a jornada de trabalho, que se configura como tempo concebido para a atividade 

laboral, ganhou relevo, sendo esta um derivado fundamental da discussão sobre tempo e 

trabalho, haja vista que ela é, por excelência, a clássica expressão da relação entre essas duas 

categorias.  

A redução da jornada de trabalho, segundo Antunes (2005), tem sido uma das 

mais importantes reivindicações do mundo do trabalho, uma vez que se constitui num 

mecanismo de contraposição à extração do sobretrabalho, realizada pelo capital desde sua 

gênese com a revolução industrial e contemporaneamente com a acumulação flexível da era 

do toyotismo e da máquina informacional. Tem ainda um importante papel, nos dias atuais, na 

tentativa de minimizar o desemprego estrutural, com a questão do reparto ou partilha do 

trabalho, que tem como slogan “Trabalhar menos para trabalharem todos”, como defende 

Aznar (1995). 

Para Antunes (2005), porém, a redução do tempo laboral transcende a esfera da 

imediaticidade expressa na questão da garantia do emprego para todos e se configura como 

ponto de partida decisivo para permitir uma reflexão, ancorado no universo da vida cotidiana, 

sobre “[...] o tempo, o tempo de trabalho, o autocontrole sobre o tempo de trabalho e o tempo 

de vida” (p.174). 

Este trabalho busca, assim, refletir sobre a jornada de trabalho do psicólogo 

extrapolando a questão prioritariamente econômica nela implicada. Pretende-se suscitar 

questões a respeito da autonomia de nosso tempo. Busca-se, como aponta Harvey (2013), 

pensar a respeito do que é o tempo, quem o mede e como a temporalidade deve ser entendida. 

Para alcançar tais objetivos, inicialmente, o tempo será colocado em uma perspectiva 

temporal, histórica, para se compreender suas diferentes percepções. 

Tendo o entendimento que os conceitos de tempo e de tempo de trabalho são 

resultados de processos de construções e reconstruções sociais, faz-se necessário discutir o 

processo de redução da jornada de trabalho tendo como ponto de análise as construções 

históricas que articulam a questão do tempo e do trabalho, e como essas categorias se 

vinculam no emaranhado da história, possibilitando a discussão e a reflexão sobre o processo 

da redução da jornada laboral. 

 

2.1 A construção social do tempo de trabalho e a disputa pela jornada de trabalho 

 

“Trabalhem, trabalhem, proletários, para aumentar a 

fortuna social e as vossas misérias individuais, 

trabalhem, trabalhem, para que, tornando-vos mais 
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pobres, tenham mais razão para trabalhar e para serem 

miseráveis. Eis a lei inexorável da produção capitalista”. 

(Paul Lafargue – O direito a preguiça) 

 

Nas sociedades mais tradicionais o tempo era percebido como cíclico. O tempo 

destinado ao trabalho era algo subjetivo e natural, sujeito ao ritmo da própria atividade e às 

mudanças climáticas. Essas sociedades eram, em geral, mais estáticas e a noção de câmbios 

pouco presente devido às poucas transformações perceptíveis na vida cotidiana das pessoas. O 

futuro não era visto como uma evolução do presente e sim como uma repetição dos eventos 

que o antecederam, sendo a temporalidade vivenciada como um ciclo e não de uma maneira 

linear, tal como vivenciamos atualmente. Sobre isso, Gasparini (1996) comenta: 

 

De um modo geral, nas sociedades pré-industriais que tinham como marca a 

predominância de atividades produtoras agrícolas o tempo tinha uma concepção de 

caráter cíclico, ao invés do caráter linear; descontinuo mais do que continuo, e 

qualitativo muito mais que quantitativo. (p. 112). 

 
 

Durante a segunda metade do século XVII chegou-se a uma grande precisão na 

medição do tempo devido à invenção do relógio mecânico. Essa invenção influenciou 

decisivamente na concepção de tempo, já que o instrumento funcionava de maneira uniforme 

e contínua, repercutindo na temporalidade estas mesmas características. Segundo Attali 

(2001), o relógio mecânico foi o instrumento precursor da concepção mecânica sobre o 

universo, incluindo nessa concepção o próprio conceito de tempo.  

O tempo mecânico do relógio se constituiu como a principal referência na 

sociedade industrial. A temporalidade se exprime de forma precisa, abstrata, fracionada, 

mensurável e universal (FONSECA, 2011). Essa nova lógica temporal se consolida através da 

mediação com o trabalho, que, paulatinamente, passou a ser a categoria central na 

estruturação social. 

O trabalho desponta como categoria de valor fundamental no início da era 

moderna, trazendo consigo as mudanças econômicas e sociais que possibilitaram uma 

transformação na visão de homem, de Deus e da própria sociedade. Há uma ruptura, dessa 

forma, com percepções negativistas sobre o trabalho e o “absolutismo dogmático da religião”. 

Weber (1981) fala desses valores, afirmando que com a ascensão das religiões protestantes e 

da burguesia, as ideias predominantes nesse contexto pregavam que a salvação viria do 

trabalho, e o tempo deveria a ele ser dedicado. O tempo não podia ser “desperdiçado”, 

passando a ser algo consumível, utilizável. O trabalho levaria ao lucro e à obtenção de 

riquezas, que passaram a indicar sinal da própria salvação. Consolida-se assim o sistema 
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capitalista e com ele uma nova concepção temporal, que nesse momento ainda se encontrava 

vinculada à questão religiosa, mas já trazia consigo um caráter mais mundano, vinculado à 

questão do labor.  

Essa transformação na temporalidade traz, na modernidade, certa personalização 

do tempo, no sentido em que ele não é mais um atributo divino, mas do próprio indivíduo. A 

ideia que passa a prevalecer é que ocorre uma individuação do tempo (AQUINO, 2007). 

Surge a noção de que o indivíduo passa a ser o responsável pela utilização do seu próprio 

tempo e, com a industrialização, passará a vendê-lo como forma de ganhar a vida. Curioso 

notar que essa concepção de individuação também perpassa a categoria trabalho, sendo este 

concebido como símbolo de autonomia do indivíduo, através do qual satisfará suas 

necessidades. A força de trabalho passa assim a ser, segundo Méda (1999), uma categoria 

econômica, tendo preço e tornando-se moeda de troca. 

Conforme Gasparini (1996), nesse período, desenvolve-se a relação entre tempo e 

trabalho que caracterizará as sociedades industrializadas, rompendo com a noção do tempo 

social antes predominante e possibilitando o surgimento de uma nova dominância de 

temporalidade: o tempo de trabalho. A ideia de dominância é pertinente e leva-nos a analisar a 

questão do tempo de trabalho a partir do fato de que vivemos, ao longo dos dois últimos 

séculos, numa sociedade do trabalho, como afirma Aquino (2003). Vale ressaltar que a 

predominância de um tempo, no caso o tempo de trabalho, não implica em um tempo único. A 

ideia de construção de um tempo dominante que impõe suas características aos demais tempos 

sociais não exclui essas outras temporalidades, que nunca foram confundidas com o tempo 

dominante (CARDOSO, 2009). 

É no âmbito da sociedade denominada industrial que o tempo, tal como o 

concebemos hoje, adquire relevo como elemento articulador de um modelo social que 

prevaleceu nos últimos dois séculos e que hoje é alvo de profundas mudanças. A 

industrialização proporcionou uma ruptura na questão do trabalho e do tempo. Segundo 

Aquino (2003), com a introdução do industrialismo, as atividades laborais passaram a ser 

controladas pelo tempo. Sobre essa transformação, Friedmann e Naville (1973) reconhecem 

que a industrialização e a empresa capitalista subvertem a relação entre tempo e trabalho, que 

tinha na agricultura e nos grêmios e ofícios um modelo de tempo autônomo e natural, 

estabelecendo o trabalho como a medida do tempo. No período industrial, essa relação se 

inverte e o tempo passa a ser medida do trabalho. Segundo os autores, essa ruptura é 

responsável pela transformação do trabalho em um conjunto de gestos funcionais e 

impessoais. 
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A impessoalidade do trabalho industrial é argumentada por Bauman (2003) ao 

trazer à tona a passagem da vida comunitária pré-revolução industrial para a vida na época das 

fábricas, na qual as massas foram tiradas da “velha e rígida” rotina governada pelo hábito na 

interação comunitária, e passaram a se inserir na “nova e rígida” rotina do chão da fábrica, 

governada pelo desempenho de tarefas, para assim, através da sua supressão de liberdade, 

emancipar a vida de seus supressores. 

 

As velhas rotinas não serviam para esse objetivo – eram autônomas demais, 

governadas por sua própria lógica tácita e não negociável, e por demais resistentes à 

manipulação e à mudança, dado que excessivos laços de interação humana se 
entreteciam em toda ação de tal modo que para puxar um deles seria preciso mudar 

ou romper muitos outros. O problema não era tanto levar os que não gostavam de 

trabalhar a habituar-se com o trabalho (ninguém precisava ensinar às futuras mãos 

da fábrica que a vida significava uma sentença de trabalho duro), mas como torná-

los aptos a trabalhar num ambiente novo em folha, pouco familiar e repressivo. 

(BAUMAN, 2003, p.30). 

 

O novo meio social de produção que nasce com a industrialização – a fábrica, 

segundo Gasparini (1996), configurou-se como novo espaço do desenvolvimento da atividade 

produtiva e, através dela, definiu-se um novo quadro temporal para o trabalho, marcadamente 

guiado pelo ritmo das máquinas e demarcado pela jornada de trabalho. É importante ressaltar 

que a separação espacial que se deu com o estabelecimento da sociedade industrial constitui 

um marco da espacialização dos tempos sociais (AQUINO, 2003). Com a industrialização, a 

instauração das fábricas e da relação salarial surge uma nova concepção e ordenação do 

tempo social. O trabalho e seu tempo se socializam, transferindo-se do âmbito privado à 

esfera civil, passando a estruturar a sociedade (JÁUREGUI; DE LA PUERTA, 1998).  

Bauman (2003), citando Max Weber, ratifica a questão da separação espacial entre 

os negócios e o lar, afirmando ser este o ato constitutivo do capitalismo moderno. Esse ato, 

para o autor, liberou a ações voltadas para o lucro, e também aquelas voltadas para 

sobrevivência, da teia dos laços morais e emocionais, da família e da vizinhança – sutilmente 

esvaziando tais ações do sentido de que eram, antes, portadoras. 

O surgimento das fábricas e a sincronização temporal, características desse novo 

modo de trabalhar, são considerados elementos fundamentais para a organização temporal da 

sociedade industrial. Harvey (2013) aponta que nesse contexto surge um capitalismo 

disciplinar, no qual os trabalhadores têm de ser socializados e disciplinados para aceitar a 

lógica espaço-temporal do processo de trabalho capitalista e a organização espacial é parte 

desse aparato disciplinar imposto ao trabalhador. 

Sobre esse aspecto disciplinador, Grossin (1986) ressalta a questão da separação 
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espacial e temporal que implica em uma separação entre o tempo do trabalho e o tempo da 

vida mesmo, tempo este dedicado à família e a questões pessoais, agora contaminado e 

organizado a partir do tempo laboral. Percebe-se nessas análises que, na sociedade industrial, 

o tempo de trabalho é predominante em relação ao tempo de outras atividades, servindo de 

referência para a organização social como um todo. Além de apontar a questão da 

espacialização, o autor evidencia outra característica dessa temporalidade industrial, a saber, a 

subordinação do tempo dos homens ao tempo das máquinas, ou seja, uma temporalidade que 

impõe ao organismo e à própria sociedade uma submissão ao ritmo da maquinaria industrial. 

Esta submissão se dá através de ações coercitivas que têm como objetivo controlar o 

indivíduo e fazê-lo interiorizar novas características como pontualidade e assiduidade, vistas 

como virtudes e ensinadas desde a escola. 

Weber (1981) ressalta, também, que a aceitação a essa nova temporalidade não foi 

realizada sem resistência. A nova ideia de uma vida regular e contínua entrava em conflito 

com a maneira irregular como os indivíduos lidavam com esta. Diversas estratégias foram 

utilizadas para incorporar essa nova cultura temporal à sociedade, como, por exemplo, a 

invenção do trabalho fora do domicílio, a criação das fábricas, a baixa remuneração, o 

controle rígido dos horários de trabalho, a introdução do relógio de ponto, dentre outras 

(CARDOSO, 2009). O tempo passa a ser vivido de maneira linear, rígida e precisa, baseado 

em uma concepção quantitativa, marcada pelo tempo do relógio. Além disso, essa 

temporalidade passa a se constituir de maneira coletiva, sendo o tempo de trabalho a 

referência na composição dos quadros temporais sociais. Nesse sentido, podemos inferir a 

relação dialética entre o relógio e o modelo industrial, pois não só a invenção da tecnologia 

desenhou o modelo social moderno, mas o tempo do relógio, regular, contínuo, homogêneo, 

computável, quantitativo e abstrato convinha fortemente à atividade industrial.  

Simultaneamente ao surgimento e implementação das primeiras fábricas e a 

imposição da disciplina temporal industrial, surgem as primeiras manifestações ideológicas a 

respeito do papel do trabalho no contexto dessa sociedade. Em 1776, por exemplo, Adam 

Smith publica a obra “Investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações” 

(1982), que fala sobre a importância da riqueza para o desenvolvimento dos países e do bem-

estar social, colocando o trabalho como fonte primordial de geração dessas riquezas. Segundo 

Aquino (2003), a partir desse momento, além da noção de trabalho como esforço 

empreendido para a produção de algo concreto, o trabalho adquire um sentido abstrato, 

concebido como categoria homogênea, possuindo valor de troca, se convertendo, ele próprio, 

em mercadoria. Segundo Marx (1976), Adam Smith rejeitou qualquer especificação acerca da 
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atividade criadora da riqueza, generalizando-a como trabalho, racionalizando-o como 

categoria puramente econômica, que precisa ser contabilizada para previsão do lucro futuro. 

O trabalho passa a ser, assim, uma grandeza material quantificável, sendo medido pelo tempo. 

Segundo Weber (1981), a racionalização com base em um cálculo rigoroso é uma 

das características fundamentais da empresa capitalista individual, precavida e 

circunspectamente orientada para o resultado esperado. O rompimento com a tradição e a 

racionalização das atividades produtivas com uma lógica “fria e brutal”, como aponta Gorz 

(2007), implicam na necessidade de precisão na medida do trabalho, na medida em que se 

fazia necessário para o cálculo do volume e preço das mercadorias, prevendo, assim, o lucro.  

 
Para tornar calculável o custo do trabalho, era preciso também tornar calculável seu 

rendimento. Era preciso poder tratá-lo como uma grandeza material quantificável; 

era preciso, para dizer de outra maneira, poder medi-lo em si mesmo, como uma 

coisa independente, descartando a individualidade e as motivações do trabalhador. 

Isso implicava também que o trabalhador devesse adentrar o processo produtivo 

despojado de sua personalidade e de sua singularidade, de seus fins e de seus desejos 

próprios, como simples força de trabalho, intercambiável e comparável a qualquer 

outro trabalhador, servindo a fins que lhe são estranhos e indiferentes. (GORZ, 2007, 

p. 29). 

 

O conceito de trabalho, então, se reconstrói para poder assim transformar-se em 

valor de troca, tendo em sua essência o tempo, concebido como sendo “homogêneo e 

infinitamente divisível em unidades quantitativas” (MÉDA, 1998). O tempo torna-se, assim, a 

medida de valor do trabalho, sendo vinculado ao dinheiro, tornando-se uma moeda. Segundo 

a autora, o trabalho não se assemelha ao tempo, ele é o próprio tempo. 

O trabalho é, assim, o tempo de trabalho (MARX, 1976), marcado, sobretudo, 

pela ideia da venda da força de trabalho por parte dos trabalhadores. Marx (1976) aponta que 

a força de trabalho, com o desenvolvimento do sistema capitalista iniciado com a revolução 

industrial, passa a ser vista como mercadoria e reconhece que esse valor está determinado 

pelo tempo de trabalho, sendo o tempo um elemento central na lógica do capital.  

Marx aponta que esta transformação do trabalho em mercadoria o distingue de sua 

característica fundamental que é a humanização do homem. O trabalho adquire, para o autor, 

uma dualidade entre concreto e abstrato: 

 

Todo trabalho é, de um lado, dispêndio de força humana do trabalho, no sentido 

fisiológico, e essa qualidade de trabalho humano igual ou abstrato, cria o valor das 
mercadorias. Todo trabalho, por outro lado, é dispêndio de força humana de 

trabalho, sob forma especial, para um determinado fim, e, nessa qualidade de 

trabalho útil e concreto, se produz 'valores-de-uso'. (MARX, 1976, p.45). 

 

O trabalho abstrato é tomado como fator de valor na sociedade capitalista, se 
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constituindo como homogêneo e ressaltando seu caráter mais instrumentalizado. O tempo é 

tomado como medida desse trabalho, sendo o relógio e outros métodos cada vez mais precisos 

de medição e organização temporal, poderosas formas de controle do trabalho na sociedade 

industrial. 

Com a difusão de uma sociedade industrial, o novo quadro temporal apresenta, 

segundo Pronovost (1996), três aspectos fundamentais para compreensão de sua gênese: a 

regularização do trabalho, com o estabelecimento de uma jornada de trabalho fixa e comum à 

grande parte dos trabalhadores; a divisão do trabalho, observada na crescente divisão das 

tarefas; e a disciplina do tempo de trabalho, que remete a uma estruturação temporal baseada 

no trabalho, sendo essa a temporalidade de expressão maior, a partir da qual se organizam os 

outros tempos sociais.  

Evidencia-se assim a objetivação da temporalidade, que passa a assumir um 

caráter quantitativo medido pelo relógio. Além disso, o tempo industrial se impõe como 

tempo predominante, valorizado perante os demais tempos sociais, sendo a dimensão da 

jornada de trabalho remunerada o tempo produtivo por excelência. 

O trabalho, compreendido como força de trabalho, era a mercadoria que os 

trabalhadores vendiam para obter em troca sua sobrevivência. Dentro das fábricas, as extensas 

jornadas de trabalho, a divisão cada vez maior das tarefas, o esvaziamento da atividade 

laboral e as condições precárias se configuravam como marca desse trabalho, alienado e 

penoso para a classe operária, o que levou a um consequente processo de resistência e 

enfrentamento por parte dos trabalhadores ante a essas condições. 

Durante o princípio do período industrial, as jornadas de trabalho, em face da 

ausência de regulamentação e das exigências de alta produtividade, eram bastante extensas, de 

tal forma que o quadro temporal do sujeito trabalhador se dividia em tempo de trabalho e de 

não trabalho somente (AQUINO, 2003), sendo este último um tempo de descanso fisiológico 

para recuperar a força laboral e torná-la renovada para a nova escala de produção. Pensar em 

um quadro temporal que apresentasse outras atividades além das laborais era praticamente 

impossível e a própria concepção de jornada de trabalho, com horários fixos, era uma ideia 

sem sentido, haja vista que não existia uma regularidade mecânica em sua realização e o 

tempo de trabalho era levado ao máximo das capacidades humanas e da viabilidade dada 

pelas condições ambientais. 

A consolidação do modelo industrial possibilitou a produção de um novo ritmo no 

quadro temporal social, no qual o trabalho passava a ser o grande regulador dos tempos 

individuais e sociais, devido à sincronização gradativa das tarefas e dos horários de trabalho 
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gerada pela necessidade de coordenação para se realizar o trabalho fabril. Mesmo com a 

fixação de horários que demarcavam a jornada laboral, o tempo para o trabalho continuava 

extenso e desumano. O tempo de trabalho, materializado nas jornadas, configurava-se como o 

grande fator de exploração do capital sobre os trabalhadores, de maneira tal que alguns 

autores, como Marx (1976), afirmaram que a jornada de trabalho usurpa o tempo que o corpo 

necessita para se desenvolver e manter-se são. 

Em função da situação limite a que estavam submetidos os trabalhadores, diversas 

reivindicações começaram a ser realizadas tanto pela opinião pública como pelos próprios 

operários e pelo nascente movimento sindical, buscando melhorias nos salários e a redução da 

jornada de trabalho. Começam, assim, as primeiras ações de negociação entre capital e 

trabalho em torno do tempo dedicado ao mesmo. O tempo de trabalho passa a se configurar, a 

partir desse período, como fator essencial na negociação entre os detentores do capital e os 

detentores da força de trabalho (CARDOSO, 2009), sendo a “espada que corta” (DAL 

ROSSO, 1996) as relações entre empresários e trabalhadores desde então. As lutas contra as 

condições precárias de trabalho e as extensas jornadas se configuraram como argumentos para 

a abertura de negociações entre os trabalhadores e o capital. O tempo, materializado na 

jornada de trabalho, passava a constituir um elemento de reivindicação, buscando de alguma 

forma resgatar algo de autonomia e liberdade para um sujeito alienado pela expropriação 

gerada pelo modelo típico do capitalismo industrial. Esse reconhecimento revela que o 

trabalho, tal como estava qualificado no modelo industrial, terminava por evidenciar o seu 

caráter instrumental e, portanto, ao ocupar uma parcela significativa do quadro temporal, 

comprometia o exercício da expressão autônoma do sujeito. Em meados do século XIX, a 

limitação da jornada de trabalho tornou-se uma das principais bandeiras de luta dos 

movimentos operários (SILVA, 2007). 

Pouco a pouco, o tempo dedicado ao trabalho começou a constituir pauta jurídica 

e não apenas sindical. Na Inglaterra, berço da Revolução Industrial, surgiram as primeiras leis 

reguladoras da questão das jornadas, mas nem sempre foram colocadas em prática de fato. 

Apenas em 1833 surgiu uma lei que limitava a jornada de trabalho em 12 horas para crianças 

entre treze e dezoito anos. Progressivamente estas limitações foram se estendendo para os 

homens adultos (JÁUREGUI; DE LA PUERTA, 1998). 

Com o surgimento de novas leis e com a intensificação das lutas em torno da 

redução da jornada de trabalho, esta foi, progressivamente, sendo reduzida. Paralelamente à 

redução do tempo de trabalho diário e mensal, a luta dos trabalhadores introduzia novas 

demandas relativas a férias, descansos pagos, aposentadoria (aspectos ligados direta ou 
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indiretamente à esfera temporal), entre outras. As horas de trabalho, contudo, permaneciam 

como principal ponto de reivindicação do movimento operário em vários países do planeta 

(AQUINO, 2003). Nesse sentido, vale lembrar o ideal da jornada de oito horas, que se tornou 

um ícone do movimento trabalhista internacional, sendo acolhido em algumas legislações e 

tornando-se realidade em diversos países durante as primeiras décadas do século XX.  

Simultaneamente a esse processo de liberação do tempo de trabalho, com a 

intensificação da industrialização, foram sendo implantadas novas formas de organização do 

processo produtivo com o objetivo de potencializar o aumento da produção. Para isso, passou-

se a controlar o tempo do trabalhador, a fim de que este pudesse produzir mais em menos 

tempo, o que pode ser tomado como germe da intensificação laboral. Desenvolve-se, 

influenciada pelo positivismo e pelo relevo do saber científico associado à produção, a 

Organização Científica do Trabalho, criada por Taylor (1982). Essa concepção acredita que o 

trabalho nas fábricas pode ser uma ação quase mecânica. Baseada no máximo controle do 

tempo e dos movimentos dos trabalhadores, essa nova organização encontrou respaldo e logo 

se tornou o modelo hegemônico de gestão do trabalho. Aliado à invenção de Ford, a linha de 

montagem, o modelo taylorista/fordista se constituiu como modelo básico de organização da 

produção, caracterizando o período industrial e sendo o grande ícone desse momento 

histórico. Segundo Aquino (2003), o estudo dos tempos e movimentos, a cadeia de 

montagem, a especialização funcional são algumas das características que marcavam o 

processo produtivo e, ao mesmo tempo, denotavam a face mais alienante do trabalho. A linha 

de montagem que interligava os trabalhos, segundo Antunes (2005), determinava o ritmo e o 

tempo necessário para a realização das tarefas, desapropriando o trabalhador do controle de 

seus movimentos e de seu próprio tempo. Mesclava-se a produção em série de Ford e o 

cronômetro de Taylor, separando o trabalho de execução do trabalho de elaboração. 

É essencial pontuar que a redução da jornada laboral, enquanto duração do tempo 

trabalhado ou tempo externo, como foi denominado por Gasparini (1996), foi acompanhada 

de uma intensificação do tempo interno, ou seja, do ritmo e cadência do trabalho. Pode-se 

afirmar que a redução das jornadas foi acompanhada de uma intensificação das atividades 

laborais, viabilizada pelos avanços tecnológicos, o aumento das cadências e a diminuição da 

porosidade do tempo. (FONSECA, 2011). 

Dentro das fábricas, a crescente divisão do trabalho significava uma tentativa de 

diminuição e controle do tempo de cada atividade. Cientistas adentram as unidades produtivas 

a fim de calcular o tempo e obter a produtividade máxima, estabelecendo o tempo gasto em 

cada atividade e, até mesmo, em cada gesto. É o que representa o sistema de produção 
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taylorista/fordista, que tem como expressão máxima a produção em massa e o cronômetro. A 

mecanização do processo produtivo bem como as novas formas de gestão que impuseram uma 

nova forma de se trabalhar conduziram o trabalhador a se submeter a um tempo alheio, da 

máquina, perdendo sua autonomia em relação ao seu tempo e ao seu trabalho (CARDOSO, 

2009). 

Com a imposição desse novo quadro temporal, o trabalhador é cada vez mais 

desapropriado do seu próprio tempo, sendo este concebido como exterior e não produto da 

própria vivência pessoal e social. O tempo é percebido como transcendente e alheio, 

reforçando um sentimento de impotência diante dessa temporalidade imposta pela indústria. 

Segundo Aquino (2003), essa percepção temporal é enfrentada pelo trabalhador com um 

sentimento de resignação e uma necessidade de adequação a esse tempo, haja vista que essa 

questão parece escapar a qualquer tipo de transformação. Essa cultura temporal é incorporada 

pelos trabalhadores e difundida na sociedade como um todo.  

Se, em um momento inicial, os trabalhadores lutaram contra a imposição de uma 

nova temporalidade laboral, percebe-se que aos poucos essa cultura foi internalizada e aceita 

socialmente. Gradativamente, os trabalhadores passaram a incorporar a questão temporal. 

Cardoso (2009) aponta que se em um primeiro momento a construção social do valor trabalho 

fora imposta, aos poucos passou a ser algo socialmente aceito. Segundo Thompson (1967 

apud Cardoso, 2009, p. 28-29), os trabalhadores “[...] tinham aceitado as categorias de seus 

empregadores e aprendido a revidar os golpes dentro desses preceitos, aprendendo muito bem 

a sua lição: a de que tempo é dinheiro”. Dessa forma, os trabalhadores internalizaram pouco a 

pouco a temporalidade industrial, passando a agir dentro de seus limites e seguindo sua 

lógica. 

A submissão à lógica produtivista nos reporta ao manifesto “O direito a preguiça” 

escrito por Paul Lafargue no final do século XIX. O autor critica duramente a “paixão 

desenfreada pelo trabalho” e o apelo pelo trabalho, por parte do operariado, quando este se 

configura como uma atividade degradante, alienada e desumanizadora. Diante do paradigma 

do trabalho como categoria econômica, Lafargue observa que libertar o trabalhador, antes de 

fazer desaparecer o capital ou o capitalista, implica em permitir a este trabalhador livrar-se 

“de sua alma”, que é o princípio de sua própria sujeição (MATOS, 2003, p. 8).  

Entre meados do século XIX e início do século XX, a situação da classe operária e 

as consequentes reações dessa classe, com movimentos de protesto e greves, assomadas à 

crise econômica, levaram ao entendimento de que o capitalismo industrial gerava conflitos de 

classe, entendimento este que surge ainda no século XVIII com Marx, e que era necessária a 
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criação de mecanismos institucionais que promovessem a negociação coletiva e garantissem a 

segurança social, promovendo condições para o surgimento do Estado de Bem-estar. Dava-se 

inicio à construção de um sistema de garantias sociais baseadas no trabalho. A noção de 

trabalho que surge com a implantação do Estado de Bem-estar, segundo Alonso (1999), passa 

a se vincular à questão da cidadania, gerando uma cultura do trabalho e um modo de vida 

laboral, no qual a cidadania se convertia em normalizador socioeconômico. O modo de 

produção trazia consigo, assim, a contradição de ser gerador de relações sociais, sendo o 

emprego uma forma privilegiada de inserção social e, ao mesmo tempo, gerador de conflitos e 

crise. 

Durante as primeiras décadas do século XX, a duração do trabalho sofreu uma 

vasta regulamentação estatal, com o intuito de manejar os conflitos entre trabalho e capital. 

Contudo, não se pode deixar de pontuar a força do movimento dos trabalhadores ao 

reivindicar melhorias em relação a sua situação de trabalho, especificamente na questão da 

duração do tempo de trabalho. Força esta possibilitada pelo próprio sistema fabril que, ao 

tornar os trabalhadores indiferenciados e homogeneizados, submetidos a rotinas similares, 

favorecia a identificação entre os mesmos e uma visão mais coletiva sobre a atividade laboral, 

ou seja, a criação daquilo que Marx denominou proletariado, constituído como classe, que 

contribuiu para essa perspectiva. 

Durante esse período, com a ocorrência da crise capitalista em 1929 e a posterior 

Grande Depressão, segundo Jáurengui e De La Puerta (1998), o movimento de redução da 

jornada de trabalho ganhou nova nuance, sendo esta vista como uma forma de solucionar a 

crise. Na medida em que a redução das horas trabalhadas implicaria na geração de mais 

empregos, era necessário reduzir a jornada para que todos pudessem trabalhar. Contudo, esta 

medida tinha um caráter emergencial e não chegou a se consolidar como política 

propriamente dita, mas foi relevante na construção do processo de redução do tempo laboral, 

trazendo a tona o aspecto econômico por trás dessa questão, sendo ponto de discussão crucial 

na atualidade. 

Neste período, o Estado apresentava-se como grande interventor e pacificador das 

questões trabalhistas, colocando o trabalho como mediador de direitos e garantias sociais. A 

questão do tempo dedicado a ele era encarada como principal ponto de negociação entre os 

trabalhadores e o capital (FONSECA, 2011). Percebe-se uma mudança na concepção da 

questão da redução da jornada laboral. Como já destacamos através de Aquino (2003), em um 

primeiro momento da sociedade industrial esta questão teria uma motivação quase vital, de 

recuperação fisiológica. Com o desenvolvimento industrial e o amadurecimento do 
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movimento operário ela se transformou, por sua vez, em um objeto legítimo e privilegiado de 

negociação entre trabalho e capital. 

Paralelamente ao movimento político e de reivindicações sociais, a luta pela 

redução da jornada de trabalho foi possibilitando o surgimento de uma série de atividades fora 

do âmbito do trabalho. Com a transformação do quadro temporal, que antes se constituía 

basicamente pelo binômio tempo de trabalho e de não trabalho (tempo de recuperação para o 

trabalho), novos tempos foram surgindo, possibilitando a realização de outras atividades, que 

passaram a compor também o quadro temporal. No apogeu da sociedade salarial, como aponta 

Aquino (2003), o desenvolvimento do Estado de Bem-estar foi fundamental para se 

desenvolver a crença na multiplicidade de tempos que passaram a compor o quadro temporal, 

ou seja, o reconhecimento de uma vida “além do trabalho”. 

É evidente constatar que a liberação do tempo de trabalho impactou diretamente a 

estruturação social, como aduzem diversos teóricos dos tempos sociais (PRONOVOST, 1996; 

RAMOS, 1992; SUE, 1995). O tempo liberado do trabalho possibilitou que o aumento do 

tempo dedicado a outras atividades – que constituíam o quadro temporal de uma maneira mais 

incipiente, haja vista o grande predomínio do tempo de trabalho – fosse intensificado.  

Com a Segunda Guerra Mundial, o processo de redução das jornadas, que desde 

meados do século XIX vinha ocorrendo de maneira gradativa, sofre um período de leve 

estabilização (JÁURENGUI; DE LA PUERTA, 1998). No período pós-guerra, essa 

estabilização no número de horas trabalhadas continua incentivada, sobretudo pela alta 

demanda de crescimento econômico dos países nesse momento. A tensão em torno da luta 

pela redução das jornadas entre trabalhadores e capital foi, nesse momento, intermediada pelo 

Estado (principalmente nos países industrializados), que, como já exposto, tinha como grande 

marca nesse período seu caráter social. No entanto, este não deixava de focalizar seus 

esforços no desenvolvimento econômico e no progresso, que passaram a ser metas essenciais 

a serem cumpridas frente à crescente competitividade produtiva no cenário mundial. É 

interessante notar que ao assumir estes dois papéis, defensor dos direitos sociais e 

incentivador econômico, o Estado coloca esses dois processos, que em outros momentos 

históricos pareciam antagônicos, como sendo processos concomitantes, ratificando o ideário 

de que o progresso e o desenvolvimento econômico eram imprescindíveis para a manutenção 

e desenvolvimento do Estado de Bem-estar. O processo de redução cronométrica da jornada, 

como aponta Jáurengui e De La Puerta (1998), é então estancado, em decorrência desse novo 

contexto internacional, mas o trabalho e os direitos sociais a ele associados, juntamente com a 

propagação do ideário do progresso, davam o sentido necessário à manutenção da sociedade 
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salarial. 

Em meio a esse processo de estabilização das horas dedicadas ao trabalho por dia 

– a chamada jornada de trabalho habitual – ocorreu o surgimento de novos direitos 

trabalhistas, principalmente nos anos 1960, que tiveram impacto direto sobre a duração do 

tempo dedicado ao trabalho, como o aumento quantitativo e generalização das férias pagas; 

definições de parâmetros para a aposentadoria; a exigência de uma melhor qualificação para o 

trabalho, que aumentava o tempo de formação; e a conquista do fim de semana como tempo 

liberado do trabalho (AQUINO, 2003). 

A introdução desses direitos que reduziam a jornada laboral em uma escala de 

vida foi fundamental na constituição dos quadros temporais. Primeiramente, pelo próprio 

conceito de ser uma redução em “escala de vida”, o que deixa claro que esse processo não se 

restringia somente ao número de horas trabalhadas ao dia, mas a um quadro mais amplo, que 

transformava a estruturação temporal ao longo de toda uma vida. Além disso, esses tempos 

liberados do trabalho passariam a ser temporalidades, por excelência, vinculadas ao exercício 

de outras atividades, como o lazer e o consumo. 

Segundo Aquino (2003), a luta pela redução da jornada de trabalho traz consigo a 

potencialidade de uma nova configuração da ordem temporal, sendo essa redução uma 

premissa para a mudança nesses quadros e consequentemente uma mudança na forma de 

estruturação da própria sociedade. Além da preocupação com a produtividade e o tempo de 

trabalho, esse modelo produtivo se centrou, também, na esfera do consumo e do tempo de não 

trabalho. Ford, como aponta Aquino (2007), compreendeu a importância da capacidade de 

consumo dos próprios trabalhadores para o capitalismo. Além do acesso a direitos e garantias, 

o trabalho passa a inserir o trabalhador na esfera do consumo. Segundo Gorz (2007, p. 30): 

 

A satisfação em “fazer uma obra” comum e o prazer de “fazer” foram suprimidos 

em nome das satisfações que só o dinheiro pode comprar. Dito de outra maneira, o 

“trabalho concreto” só pôde se transformar naquilo que Marx chamará o “trabalho 

abstrato”, ao engendrar, no lugar do operário-produtor, o trabalhador-consumidor: 

isto é […] o indivíduo para qual a finalidade essencial do trabalho é ganhar o 
suficiente para comprar mercadorias produzidas e definidas pela máquina social em 

seu conjunto. 

 

A lógica produtiva da esfera do trabalho se expandiu, assim, para o tempo 

liberado do trabalho, no qual o consumo se apresenta como principal atividade 

(SEVERIANO; ESTRAMIANA, 2012). O tempo livre perde, dessa forma, a sua principal 

característica, que é a de ser um tempo não subjugado à lógica produtivista e ao lucro. Na 

sociedade capitalista, pensar em ócio, em nada a fazer, é um ato criminoso, pecaminoso (a 
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figura do preguiçoso - pecado capital - e do vagabundo confirmam tal afirmação). Tanto no 

tempo de trabalho quanto no tempo livre, o indivíduo passa a se guiar pelos preceitos 

econômicos, sempre buscando ser produtivo. Segundo Gorz (2007), a racionalização 

econômica faz nascer o indivíduo alienado em seu trabalho e também, obrigatoriamente, 

alienado em seu consumo e, finalmente, em suas necessidades. Um sujeito alienado em sua 

vida cotidiana como um todo, sem conseguir dar sentido às suas atividades, pobre em 

experiências, como aponta Larrosa (2002). 

A discussão sobre a questão da redução da jornada de trabalho também deve 

centrar-se na relação com o tempo livre, no sentido de problematizar o uso desse tempo, haja 

vista que a lógica  econômica se expande para além do campo laboral, subvertendo os modos 

de vida, os valores, as relações sociais e as relações com a natureza. Além disso, com a 

expansão da racionalidade produtivista para além do trabalho, implica que atividades até 

então não-econômicas podem ser transformadas em serviços remunerados, geradoras de 

emprego. Segundo Gorz (2007, p. 19-20): 

 

Todos, ou quase todos, serão finalmente chamados a vender aos outros um serviço 

especializado e a comprar os serviços que não vendem, que a troca mercantil de 

tempo (sem criação de valor) pode abranger todos os domínios da vida, 
impunemente, sem arruinar o sentido das atividades e das relações, gratuitas e 

espontâneas, cuja essência é justamente não servir a nada. 
 

A questão da luta pela redução da jornada de trabalho não fica imune à lógica 

produtivista.  Se no início do movimento operário, essa questão foi a maior bandeira de luta 

por uma vida emancipada, na atualidade, este movimento ganha novas nuances. As 

transformações em curso no mundo laboral, que serão apresentadas a seguir, possibilitaram 

novas relações entre capital e trabalho, modificando, assim, a relação trabalho – 

trabalhadores. 

Bauman (2001) sintetiza o período até aqui comentado em uma palavra: 

engajamento, pois, existia uma dependência mútua entre capital e trabalho. Segundo o autor, 

“[...] um casamento em que os dois lados sabem que estão unidos por um longo porvir, e no 

qual nenhum dos parceiros está livre para rompê-lo é necessariamente um lugar de perpétuo 

conflito” (2003, p. 36). Contudo, após a era do grande engajamento, chegam os tempos do 

grande desengajamento, nos quais a “desregulamentação” é um imperativo. 

 

Tempos de grande velocidade e aceleração, do encolhimento dos termos do 

compromisso, da 'flexibilização', da 'redução', da procura de 'fontes alternativas'. Os 

termos da união 'até segunda ordem', enquanto (e só enquanto) 'durar a satisfação'. 

(Bauman, 2003, pp.41-42). 
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Na sociedade contemporânea, a vida de trabalho está saturada de incertezas 

(BAUMAN, 2001). Fala-se em fim do emprego ou do trabalho (GORZ, 2007; OFFE, 1984; 

MÉDA, 1998), ou sua radical transformação (ANTUNES, 1998). A flexibilidade é a palavra 

central nas discussões sobre o mundo laboral (AQUINO, 2003) e tudo que era sólido até então 

passa a ser, nas palavras de Bauman (2001) fluido, líquido, apontando assim para uma nova 

fase, que rompe com a anterior – analisada até este ponto, nomeada por ele de modernidade 

líquida.  

Nesse cenário de transformações em curso, a discussão acerca do processo de 

redução da jornada de trabalho e a composição do quadro temporal social contemporâneo 

deve ser analisada mais aprofundadamente, pois estas transformações marcam profundamente 

tais processos. A passagem da “era de engajamento” para a “era de desengajamento” é 

marcada por diversas peculiaridades que serão apresentadas e discutidas a seguir. 

 

2.2 Tempo de trabalho na contemporaneidade - as jornadas flexíveis e a partilha do 

trabalho 

 

Tenho uma pressa danada, não paro pra nada, não presto 

atenção nos versos desta canção inútil”  

(Chico Buarque – Cara a cara) 

 

A construção temporal contemporânea tem como características principais tempos 

urgentes, tensos, flexíveis e incertos (CARDOSO, 2009). A incerteza sempre esteve presente 

nas relações humanas e nas relações de trabalho, mas no cenário contemporâneo, a incerteza 

existe mesmo sem qualquer desastre histórico iminente, ao contrário, ela está presente nas 

nossas práticas cotidianas (SENNET, 2012). Bauman (2001) aponta também outra 

característica peculiar da incerteza contemporânea, ela é uma poderosa força 

individualizadora. Os laços que prendiam capital e trabalho estão enfraquecidos, 

possibilitando maior fluidez e maior volatilidade do capital e viabilizando um ritmo acelerado 

nas relações que os seres humanos constroem entre si, com as coisas, com os lugares, enfim, 

com a vida.  

Na contemporaneidade, as grandes plantas industriais, marcas da sociedade 

industrial, dão lugar às empresas “enxutas” contemporâneas (NARDI, 2006). As hierarquias e 

a disciplina fabril são dissolvidas por novas formas de gestão que promovem cada vez mais 

individuação, inclusive das próprias jornadas de trabalho. Nesse tópico, serão discutidas as 

transformações (reestruturações produtivas, políticas neoliberais e aceleração tecnológica) que 
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marcam a passagem do capitalismo industrial para essa outra fase capitalista mais flexível e 

que modificam as relações com o trabalho e com o tempo.  

Ao longo do século XX, a atividade industrial foi gradativamente perdendo seu 

predomínio em relação a outros tipos de labor, reflexo da implementação de novas tecnologias 

no setor fabril, que substituía gradativamente o trabalho vivo pelo trabalho morto. 

Despontava, assim, o trabalho no campo dos serviços ou no setor terciário, que passaram a 

concorrer com a indústria em relação à oferta de emprego – campo este no qual se insere o 

trabalho do psicólogo, categoria que será posteriormente analisada.  

A sociedade pós-industrial – Aquino (2003) aponta que o uso do prefixo “pós” 

significa uma referência a uma nova sociedade, na qual o industrialismo já não mantinha a 

mesma posição de destaque diante das mudanças sociais, políticas e econômicas – remete 

para essa transformação da estrutura ocupacional, na qual se observa um declínio do emprego 

industrial em benefício do emprego no setor de serviços. O conceito sociedade pós-industrial 

diz respeito, também, a transformações no quadro social e econômico capitalista, 

caracterizadas de maneira geral pela abertura progressiva de mercados e consequentes 

transformações nas regras econômicas, com quebras de barreiras protecionistas, dentre outras 

medidas para tornar as economias mais competitivas no mercado. Segundo Aquino (2003), é 

importante analisar esse fenômeno como um dos fatores que contribuíram para a mudança no 

âmbito do trabalho e, consequentemente, da temporalidade laboral, proporcionando o 

surgimento de uma nova ordem social, uma vez que a organização e as condições de trabalho 

foram profundamente alteradas. 

A mudança de predomínio do setor econômico que gerava mais empregos 

produziu diversas discussões em distintos campos de estudo no que se refere às mudanças 

produzidas por essa transformação, tanto no cenário econômico como no social. O 

predomínio do campo dos serviços altera, inclusive, a própria dimensão industrial, no que 

concerne à organização do sistema produtivo. Este passa a ser relativizado por uma demanda 

temporal mais flexível, da mesma forma que demandava o setor terciário. A nova organização 

produtiva, mais flexível, transforma a vivência da temporalidade laboral, na medida em que 

os processos no setor terciário, a ideia de produção e a vivência temporal tinham uma 

expressão relativamente diferenciada da indústria. Esta nova perspectiva rompe com as 

características clássicas da temporalidade fabril, homogênea, mecânica, quantitativa, pois as 

mesmas não se mostravam mais adequadas a esse novo cenário. 

Como no início do período industrial, no período pós-industrial, a revolução 

tecnológica tem papel fundamental no quadro de transformações. Se a invenção do relógio 
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mecânico inaugurou o período chamado industrial, sendo este um ícone do industrialismo, a 

evolução tecnológica posterior possibilitou o surgimento de novas formas de trabalho e novas 

temporalidades. Contudo, não se pode colocar nas tecnologias o papel de produtoras dessas 

transformações, elas influenciaram a representação do tempo em um período em que estas são 

postas em prática. Os processos sociais se apropriam das técnicas e estas influenciam a 

instalação e a manutenção desses processos. 

O desenvolvimento tecnológico, segundo Gasparini (1996), produziu diversas 

implicações no que concerne à temporalidade nas organizações. Essas implicações são 

observadas na mudança do tempo de trabalho necessário para a produção, que com as novas 

tecnologias foi reduzido e, ao mesmo tempo, flexibilizado. Estes novos instrumentos 

permitiam dissociar e dessincronizar os tempos de produção, diferenciando-se assim do 

modelo taylorista/fordista, no qual coerções espaço/temporais (como a linha de montagem) 

impunham uma vivência temporal rígida e sincronizada. Com a implementação tecnológica, 

tornou-se possível uma flexibilização da relação espacial e temporal, de forma tal que a 

execução do trabalho individual nem sempre depende do horário de funcionamento da 

empresa na qual se trabalha. Tempo e espaço passam a sofrer um efeito de descontinuidade 

através de suas flexibilizações na contemporaneidade. 

Com o surgimento de novas tecnologias que permitiam a dissociação e 

dessincronização do tempo de cada trabalhador no processo produtivo (GASPARINI, 1996), 

percebe-se que a flexibilização passa a ser cada vez mais uma exigência, com a criação de 

horários de trabalho “atípicos”; e a demanda para atender a novos padrões de consumo, sendo 

esta uma condição de funcionamento e manutenção do próprio sistema produtivo e sua 

lucratividade. O processo produtivo é modificado para atender a essa lógica flexível, o que 

corroborou ao debilitamento do modelo taylorista-fordista e deu espaço ao surgimento de 

novos modelos de gestão e organização do trabalho. 

A evolução tecnológica tem um papel de grande relevância nessas transformações, 

tanto na questão do tempo necessário para a produção, como na questão da distribuição desses 

novos tempos de trabalho. Alonso (1999) afirma que a contemporaneidade se caracteriza por 

um determinante tecnológico que, de certa forma, invadiu as análises dos processos de 

trabalho. O trabalho está, para o autor, sujeito à tecnologia, que passa a converter-se em 

elemento determinante das estruturas laborais. 

O desenvolvimento tecnológico e as novas formas de gerenciamento dentro do 

âmbito industrial modificaram profundamente as relações laborais. Os recursos e técnicas 

aplicados à produção adquiriam, gradualmente, mais relevo que a participação do trabalhador 
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no processo produtivo. Do papel secundário, o trabalhador, em muitos casos, foi 

transformando-se em mero apêndice das máquinas, ressaltando o caráter abstrato do trabalho 

e o crescimento do trabalho morto. Contudo, o trabalho assalariado articulado à proteção 

social, através de direitos e garantias obtidos em função do vínculo laboral – característica do 

Estado de Bem-estar da política keynesiana – ainda vigorava, embora os processos laborais e 

temporais estivessem em intensa modificação (AQUINO, 2003). 

O sentido do trabalho é, contudo, construído especificamente através do contexto 

social em que este está inserido, assim aponta Castel (1997). Se no modelo industrial 

keynesiano o trabalho é “trabalho assalariado”, possibilitador de inserção e coesão social, 

instrumento através do qual o trabalhador obtinha proteções e garantias, com o decorrer 

dessas intensas transformações, que tem impacto diretamente nas concepções e formas 

laborais, o sentido do trabalho e seu papel social sofrem também transformações. 

No período industrial, ao trabalho se vinculavam características de alienação e 

exploração por parte do sistema capitalista, através de modelos que controlavam e 

massificavam o trabalhador. Porém, ao mesmo tempo, este modelo foi o grande suporte que 

possibilitou o surgimento dos direitos dos trabalhadores. Através da atividade laboral 

assalariada e regular se asseguravam direitos e se possibilitava, devido à estabilidade, a 

coesão social e a consequente estruturação consolidada de categorias profissionais. A rotina 

estável, como aduz Sennet (2012) foi de grande importância para a coesão social e a 

construções de narrativas de vida. Segundo o autor, o homem da sociedade industrial não 

poderia imaginar uma vida sem hábitos, de impulsos momentâneos, pois “[...] a rotina pode 

degradar, mas também proteger; pode decompor o trabalho, mas também compor uma vida” 

(SENNET, 2012, p. 49).  Assim, o tempo rotinizado possibilitava a organização dos 

trabalhadores, tornando possível a luta por melhorias nas condições de trabalho, o aumento da 

relevância sindical e a negociação de conflitos sociais (CASTEL, 1997).  

A sociedade pós-industrial e sua lógica fluida e flexível atacam a dinâmica estável 

do período antecessor. A identidade coletiva e a rotina passam a ser analisados como 

inerentemente degradantes. Na modernidade líquida, o indivíduo deve se sobressair ao 

coletivo e a atividade flexível é mais estimulante do que a atividade alienada do tempo 

rotinizado industrial (BAUMAN, 2001). Inicia-se um processo de transformações que não 

cessam de ocorrer na sociedade atual. 

Os regimes reguladores no capitalismo passam a sofrer intensas modificações, 

principalmente nas últimas décadas do século XX, afetando diretamente o mundo laboral, 

havendo gradativa desestabilização da vinculação entre trabalho e proteção social, sendo esta 
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última, materializada em direitos e garantias aos trabalhadores, vista como obstáculo ao 

desenvolvimento do capital. 

Após um grande período de intensa acumulação de capital, o sistema capitalista 

passou a dar sinais de crise. O sistema, adotando a lógica neoliberal, viu nos dois principais 

pilares do modelo salarial vigente até então – o pacto keynesiano, no qual o Estado era o 

grande interventor econômico, e o modelo de produção fordista – os maiores problemas para 

sua própria manutenção. Como resposta à crise, que eclodiu de forma intensa na década de 

1970, iniciou-se um processo de reorganização do capital cujos contornos mais evidentes, 

segundo Antunes (2005), foram o advento do neoliberalismo, com a privatização do Estado, a 

desregulamentação do trabalho e a desmontagem do setor produtivo estatal. O trabalho e, 

mais explicitamente, o alto custo da mão de obra foram tomados como grandes empecilhos a 

serem superados, a fim de se manter o desenvolvimento do capital. Iniciou-se, então, um 

intenso processo de reestruturação da produção e do trabalho. 

O esgotamento do modelo taylorista/fordista, o aparecimento da doutrina 

neoliberal e a reorganização produtiva do capital possibilitaram a emergência de um estado de 

incertezas em diversos âmbitos sociais, em especial no mundo do trabalho. Este foi 

paulatinamente se reconfigurando, possibilitando a produção de novos modos de inserção 

laboral, novos trabalhos e, consequentemente, novos modos de subjetivação a partir deles. A 

identidade laboral se viu afetada, como afirma Alonso (1999). A fragmentação social que 

ocorre nesse período e rompe com a homogeneidade, marca do período anterior caracterizado 

pelo fordismo, conduz o autor a considerar as identidades sociais errantes e subjetividades 

nômades como marca desse novo momento social.  

A reestruturação do padrão produtivo centrado no binômio de organização 

industrial taylorista/fordista se deu a partir da transição deste modelo para outro mais flexível: 

o toyotismo. O novo modelo de produção que então desponta foi adotado inicialmente no 

Japão. Este modelo tem como característica básica, segundo Antunes (2005), a forte 

vinculação da produção com a demanda, visando atender aos anseios cada vez mais 

individualizados do mercado consumidor e apresentando assim uma produção bastante 

heterogênea. Além disso, a indústria toyotista apresenta uma estrutura produtiva flexível, 

recorrendo frequentemente à desconcentração produtiva com a inserção de empresas 

terceirizadas no processo produtivo, apresentando assim uma estrutura horizontalizada. 

Ressalte-se, entretanto, que a flexibilidade, em sua polissemia, atinge frontalmente a 

estruturação temporal. No que concerne à organização do trabalho, a indústria toyotista 

apresenta um processo flexibilizado, no qual o trabalhador opera várias máquinas distintas, 
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alterando a relação homem/máquina que caracterizava o modelo anterior. Fundamentando-se, 

além disso, no trabalho em equipe, demandando um trabalhador polivalente e capaz de 

exercer uma variedade de funções, além de se utilizar do princípio just in time, que apregoa o 

melhor aproveitamento possível do tempo produtivo. 

Essas mudanças no processo produtivo têm modificado intensamente o mundo do 

trabalho, implicando em uma desregulamentação dos direitos trabalhistas bem como o 

aumento do desemprego, haja vista a grande substituição da mão-de-obra pela tecnologia e 

pela própria extinção de determinados postos de trabalho. Observa-se também o aumento da 

fragmentação no interior da classe trabalhadora, em decorrência da alteração da base técnica 

(cada vez mais capaz de flexibilizar as relações do trabalho com o espaço/tempo), as 

reformulações na gestão e as novas modalidades de contratação e inserção laborais. Segundo 

Antunes (2005), o mundo do trabalho viveu, como resultado das transformações em curso nas 

últimas décadas, um processo múltiplo:  

 
[…] de um lado verificou-se uma desproletarização do trabalho industrial, fabril, nos 

países de capitalismo avançado. Em outras palavras, houve uma diminuição da 

classe operária industrial tradicional. Mas, paralelamente, efetivou-se uma 

significativa subproletarização do trabalho, decorrência das formas diversas de 

trabalho parcial, precário, terceirizado, subcontratado, vinculado à economia 

informal, ao setor de serviços, etc. Verificou-se, portanto, uma significativa 

heterogeneização, complexificação e fragmentação do trabalho. (p. 209). 
 

O trabalho na contemporaneidade tem apresentado como uma das características 

marcantes a precarização (ANTUNES, 1998; ALONSO, 1999). Tal configuração se articula 

diretamente com a questão da temporalidade – jornadas parciais, contratos por tempo 

determinado, flexibilização das jornadas (e dos direitos trabalhistas) – que remete a uma nova 

estruturação da sociedade e, consequentemente, do sujeito trabalhador. 

O campo do trabalho vem sofrendo diversas mudanças, configurando-se de uma 

maneira diferenciada da até então forma vigente – modelo temporal fixo, marcado pela 

regularidade, caráter mecânico, sincronicidade, entre outras – apresentando modos de 

contratação e tempos de trabalho mais flexíveis, marcados por um processo gradativo de 

precarização, nos quais direitos e garantias a ele vinculados são perdidos. Este cenário muda o 

próprio sentido da atividade laboral. Segundo Aquino (2003), o debate em torno das horas 

trabalhadas é realizado, atualmente, em um cenário onde a estabilidade e as garantias sociais 

não são generalizadas. O mundo laboral se reconfigurou tendo como marca central a 

flexibilização do tempo de trabalho. Com as novas configurações das políticas de emprego, o 

trabalho está se transformando e requer uma nova abordagem dentro desse novo contexto, 
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bem como a redução da jornada ressurge com diferentes nuances, percebe-se que as novas 

formas de trabalho possibilitaram novas formas de tempo de trabalho. A própria 

temporalidade laboral, até então estruturante da organização social, foi modificada, trazendo 

também implicações para essa estruturação. 

As discussões sobre a redução da jornada de trabalho na contemporaneidade, 

segundo Aquino (2003), estão profundamente vinculadas à ideia de flexibilidade do trabalho, 

característica essa voltada, em geral, para atender às necessidades do processo empresarial 

nessa nova estrutura produtiva. Para Gasparini (1996), também, a característica que marca 

primordialmente o quadro temporal na contemporaneidade é a flexibilização. Ao falar das 

dimensões temporais, já pormenorizadas anteriormente, o autor ressalta que na atualidade há 

uma prevalência da interação entre a dimensão de duração e a de distribuição do tempo, na 

qual se reduz o tempo externo de duração dedicado ao trabalho e, em contrapartida, 

flexibiliza-se a distribuição desse tempo. Para Aquino (2003), a flexibilidade se constituiu nos 

países industrializados como a estratégia fundamental utilizada nas organizações produtivas e 

é talvez um dos mais importantes fenômenos que vinculam trabalho e temporalidade 

atualmente. 

A análise da articulação entre as dimensões temporais a partir dessas 

transformações sociais, que alteraram imensamente o mundo laboral, estruturante do quadro 

temporal social, conduz a uma compreensão de que a redução do tempo de trabalho está 

fortemente marcada pela adoção de políticas de flexibilização (AQUINO, 2007). A 

flexibilidade se constitui como marca fundamental do tempo social contemporâneo. Diversos 

entendimentos sobre o conceito de flexibilidade podem ser apontados, mas, de maneira geral, 

ela pode ser entendida como capacidade de mudança, de adaptar-se às circunstâncias variáveis 

sem ser quebrado por elas (SENNET, 2012).  

A flexibilidade, no campo do trabalho, poderia ser vista como ato de liberdade, se 

o trabalhador pudesse controlar e flexibilizar o tempo de sua atividade de acordo com suas 

necessidades. Contudo, percebe-se que a flexibilização do tempo laboral tem por objetivo 

maior atender à demanda da produção e não a dos trabalhadores. Sennet (2012) aponta que a 

tendência contemporânea de flexibilização produziu novas estruturas de poder e controle em 

vez de criar as condições de liberdade. 

No modelo industrial, tínhamos, de forma quase hegemônica, a constituição de 

uma jornada de trabalho caracterizada, segundo Aquino (2003), pelo estabelecimento de um 

contrato de trabalho de duração indeterminada, com tempo integral, período diurno, horários 

fixos de segunda a sexta ou até mesmo aos sábados. Este modelo de jornada se consolidou 
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através da concessão de direitos e garantias sociais em função dessa forma de trabalho. Nas 

sociedades contemporâneas, em contrapartida, se consolida um tipo de jornada laboral 

marcada pela flexibilidade, com contratos e horários atípicos, que possuem multiplicidades de 

configurações. De acordo com Cardoso (2009), na contemporaneidade, não se pode conceber 

um tempo uniforme de trabalho, mas sim diversos tempos de trabalho. 

A produção de riqueza está cada vez mais deslocada do trabalho material 

(POCHMANN, 2015), libertando o trabalho da existência prévia de um local fixo para sua 

realização. Com a possibilidade de se trabalhar em qualquer lugar, em qualquer momento do 

dia, as jornadas laborais se complexificam, não sendo mais sua duração medida exatamente 

como era no período industrial. A internet, o computador e outros avanços tecnológicos, 

permitiram que o tempo de trabalho se flexibilizasse e adentrasse na esfera de outros tempos 

sociais (no tempo do lazer, por exemplo).  

Essas transformações no tempo do trabalho vêm trazendo para o debate público a 

questão da centralidade do trabalho, enquanto estruturador da ordem social. Alguns teóricos 

(MÈDA, 1998; OFFE, 1984; GORZ, 2007), chegam a falar, inclusive, sobre o fim do 

trabalho. De acordo com Sue (1995), o declive do tempo dominante do trabalho pode ser 

analisado sob um olhar quantitativo, através da percepção da redução do tempo efetivo de 

trabalho em diversos âmbitos, tanto ao se analisar a jornada laboral semanal, mensal e anual 

quanto ao se analisar a redução do tempo de trabalho em relação ao ciclo de vida. 

Gradativamente, segundo o autor, as mudanças produzidas na organização produtiva 

possibilitaram o surgimento de outras atividades com temporalidades distintas do tempo 

laboral e estas foram se configurando e se constituindo de maneiras relativamente autônomas 

frente à temporalidade laboral. 

Retomando a visão de autores como Sue (1995), que afirmam que o trabalho não 

é mais a categoria estruturante do quadro temporal social, faz-se necessário analisar em que 

momento as modificações no mundo laboral, com a flexibilização do tempo de trabalho, 

deixam debilitado o seu papel frente à configuração do quadro social. Segundo o autor, ao se 

analisar a dinâmica do tempo social atual, percebe-se que o tempo de trabalho vem entrando 

em declínio, seja pelo fato de o processo de acumulação do capital aumentar 

concomitantemente a uma redução do tempo dedicado à atividade laboral, seja pelo fato deste 

rivalizar com o tempo de consumo. Este é visto pelo autor como atividade primordial para a 

manutenção do processo de acumulação do capital na atualidade, ultrapassando até mesmo a 

atividade produtiva. Pochamann (2015) discorda no que se refere a uma diminuição do tempo 

de trabalho, pois com a possibilidade de se realizar a atividade laboral em qualquer lugar, a 
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partir de um aparato técnico que permite esta mobilidade, as jornadas de trabalho, ao contrário 

do que afirma Sue (1995) estariam aumentando e o tempo de trabalho passa a invadir outros 

tempos da vida, impondo-os a sua lógica.  

A separação entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho, na sociedade 

contemporânea, estaria, segundo Cardoso (2009), desaparecendo. Com as multiplicidades de 

tempos de trabalho, não se pode delimitar essas temporalidades claramente, como ocorria nas 

sociedades industriais. O movimento histórico de separação entre esses tempos estaria sendo 

substituído por um movimento contrário de reaproximação entre eles, fruto da flexibilização 

adotada.  

O processo de flexibilização do tempo de trabalho implementado pelas empresas, 

segundo Cardoso (2009), tem levado os trabalhadores a perderem gradativamente o controle 

da organização dos seus tempos sociais em função da fragmentação e individualização dos 

tempos dedicados ao trabalho, que não estão mais de acordo com as outras temporalidades 

sociais. Como salienta Grossin (1991), os sujeitos têm tido cada vez mais dificuldades em 

harmonizar a conjugação dos diversos tempos sociais em suas vivências cotidianas. 

Sue (1995) propõe que o tempo de trabalho na sociedade pós-industrial, devido a 

todas as suas transformações, passa a ser considerado um tempo marginal. A temporalidade, 

liberada da atividade laboral, passa a ser um possível novo tempo dominante, 

equivocadamente denominado de tempo livre (AQUINO, 2007). Percebe-se, contudo, que 

antes de uma perda do predomínio de uma categoria em detrimento do domínio de outra, o 

que se observa no atual quadro temporal é, como discorrido anteriormente, uma mistura 

desses tempos sociais. Com a constante e gradual individualização e fragmentação dos tempos 

laborais, a separação entre tempo de trabalho e “tempo livre” passou a ser cada vez menor.  

O tempo liberado do trabalho e a expansão do consumo foram analisados por 

muitos teóricos como um indicativo de um futuro de opulência – perspectiva utópica 

defendida por vários autores, dentre eles, o próprio Marx (1976). Visão esta que se embasava 

no grande desenvolvimento tecnológico, que levaria a uma fase de supressão do emprego. 

Observa-se, contudo, na sociedade atual, que esse desenvolvimento trouxe consigo empregos 

artificiais e subempregos ao invés da sonhada vivência plena do tempo livre do trabalho. 

Além disso, com a mescla dos tempos sociais, a lógica produtivista, segundo Gorz (2007), 

invade o tempo livre. Segundo Aquino (2003), o tempo liberado do trabalho tem se 

configurado como um novo espaço no qual o capital pode agir. 

Contrapondo-se à visão de Sue (1995), faz-se necessário retomar as dimensões do 

tempo de trabalho analisadas por Gasparini (1996), para se compreender que a redução da 
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duração do tempo de trabalho (tempo externo), veio acompanhada de intensificações nas 

outras dimensões. Aquino (2003) aponta o fato de que a diminuição das jornadas veio 

acompanhada do surgimento e intensificação de novos trabalhos com temporalidades atípicas, 

flexibilizadas. Estes novos regimes de trabalho se caracterizam pelos contratos 

desregulamentados, implicando na perda de direitos e garantias oriundas do vínculo de 

emprego, características que denotam um processo de precarização do trabalho (ANTUNES, 

1998). 

A intensificação, de acordo com Durand (2004, apud Cardoso 2009), se dá pela 

maior velocidade na execução dos gestos e pela redução da porosidade do tempo de trabalho, 

o que significa que cada minuto do tempo laboral deve ser ocupado. Formas de gestão atuam 

na tentativa de controlar a utilização do tempo pelos trabalhadores, de maneira que o trabalho 

seja intensificado para melhor aproveitamento do tempo. No modelo taylorista/fordista houve 

a tentativa de prescrição das atividades de forma que os trabalhadores apenas precisassem 

seguir estas prescrições, tentando neutralizar as iniciativas dos próprios trabalhadores. Com a 

percepção de que a prescrição totalitária não era viável (Cardoso, 2009), pois o trabalho 

prescrito se distanciava do trabalho real, o capital passa a instaurar novas estratégias de gestão 

e controle. Estas novas formas de gestão representam um movimento de institucionalização da 

subjetividade do trabalhador, já que esta se encontra sempre presente e não pode ser excluída 

das relações de trabalho. 

Segundo Aquino (2003), é importante reconhecer a mudança de sentido da 

categoria trabalho e observar as novas formas laborais. Excluir as novas morfologias laborais 

e analisar o trabalho apenas a partir da concepção do trabalho industrial, que tem sua máxima 

expressão no emprego assalariado, indica uma visão reduzida acerca desse fenômeno. Essas 

mudanças, de acordo com Cardoso (2009), não significam o fim da centralidade do tempo de 

trabalho, mas o fim de uma construção social a respeito desse tempo. 

A construção social do trabalho em queda é a construção do trabalho assalariado, 

ou seja, do emprego. A desregulamentação de normas vinculadas ao trabalho, advinda com a 

liberalização econômica, possibilitou o surgimento de atividades que têm, pouco a pouco, 

gerado uma nova forma de conceber a categoria trabalho. Na sociedade de Bem-estar, o 

trabalho estava fortemente vinculado à norma do emprego que, além do salário, era fonte de 

diversos direitos e garantias atribuídas aos trabalhadores. Na sociedade pós-industrial, com a 

intensificação do desemprego estrutural, a gradativa precarização do trabalho e o consequente 

desenvolvimento de novas formas de contratação, evidencia-se que a cultura do trabalho 

assalariado está profundamente debilitada e o próprio sentido do trabalho deve ser 
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reformulado.  Essa crise abala fortemente a luta trabalhista, pois a fragmentação da classe 

trabalhadora somada à perda de direitos e garantias associados ao emprego dificulta o 

desenvolvimento dessas lutas.  

Em meio a esse quadro, a redução da jornada pode vir a se configurar como um 

instrumento de precarização das condições de trabalho (CALVETE, 2003), pois a 

flexibilização do horário, acompanhada de perdas salariais e perdas de garantias vinculadas ao 

emprego podem transformar o processo de redução da jornada laboral em uma mera medida 

que vulnera ainda mais o campo do direito dos trabalhadores. Na atualidade, isso ocorre 

frequentemente no mundo laboral com a implantação de medidas como o emprego por tempo 

parcial, emprego temporário, entre outros tipos de vínculos laborais que se caracterizam pela 

precariedade e pouca estabilidade que proporcionam ao sujeito trabalhador. 

O debate público e a discussão teórica contemporânea sobre a redução da jornada 

de trabalho, segundo Mocelin (2011), estão vinculados em grande parte ao fenômeno do 

desemprego, sendo a redução apontada como uma medida de enfrentamento dessa 

problemática, no sentido de reduzir a jornada de trabalho para repartir o emprego para mais 

trabalhadores, o que resultaria numa afluência maior de pessoas ocupadas no mercado de 

trabalho. Aquino (2003) ratifica essa questão apontando que o reconhecimento da dificuldade 

de criação de empregos, em um contexto marcado pelo desemprego estrutural, tem 

transformado a redução das jornadas laborais, pelo menos no âmbito discursivo das políticas 

neoliberais, em um elemento-chave de enfrentamento do massivo desemprego. O desemprego 

vem sendo um dos pontos centrais que marcam a sociedade capitalista contemporânea, porém 

esse elemento faz parte de um quadro mais amplo de transformações no campo do trabalho.  

O fenômeno do desemprego massivo e crescente, a partir dos anos 1970, se 

apresentava, e ainda se apresenta, como grande desafio social, político e econômico. Frente a 

essa problemática, a redução da jornada de trabalho pode vir a constituir-se como instrumento 

de enfrentamento através da criação de novos empregos, viés conhecido como partilha do 

trabalho ou reparto do trabalho. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos: 

 

Se os ocupados trabalharem menos horas por semana, é possível gerar novos 

empregos para que mais pessoas possam se inserir no mercado de trabalho. Se os 

trabalhadores do setor formal da economia reduzirem sua carga horária, a tendência 

é que sejam criadas novas vagas (DIEESE, 1997). 

 

A questão da redução da jornada como instrumento de aumento do número 

empregos já foi utilizada em outros cenários, como na já citada grande depressão nos EUA e 
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no pós-guerra na Europa. Nesse período, contudo, o mundo laboral possuía uma configuração 

distinta, no qual o trabalho aparecia como grande fonte de garantias e direitos e se apresentava 

de maneira mais estável. Além disso, no período em questão, auge da sociedade industrial, a 

redução da jornada laboral simbolizava uma das maiores e mais tangíveis aspirações sociais 

frente ao sistema capitalista.  Representava assim, a conquista do próprio tempo, o direto ao 

descanso, à saúde e ao ócio, caracterizando um caráter social intrínseco ao próprio processo. A 

representação social da diminuição da jornada não apresentava um caráter instrumental, ela se 

justificava por si só, não sendo um meio para um fim específico que não fosse a própria 

liberação do tempo de trabalho. Segundo Jáuregui e De La Puerta (1998), cinquenta anos 

depois, pela primeira vez, uma reivindicação social evidente, que havia dado caráter e sentido 

à luta de gerações de trabalhadores, adquiria outro significado: o de instrumento econômico e 

político. 

A partilha do trabalho, no princípio, foi vista como uma solução provisória de 

enfrentamento da crise do desemprego, que se acreditava conjuntural. Contudo, o 

reconhecimento do prolongamento da crise levou à adoção do reparto como política de 

emprego, buscando a geração de novos postos laborais. Segundo Aquino (2003), o trabalho 

assume, nessa política, uma conotação mais próxima do “valor tempo”, sendo este processo 

uma divisão do tempo de trabalho e não da atividade laboral em si. É necessário pontuar que a 

ideia da partilha do trabalho é vinculada, na verdade, à partilha do emprego. Essa 

diferenciação faz-se relevante, pois não faz sentido falar em uma partilha do trabalho que não 

esteja vinculada a uma partilha da própria atividade laboral. É no conceito de emprego, ou 

seja, trabalho assalariado, que encontra no seu tempo o seu valor de troca, que a política do 

reparto do trabalho se faz coerente. Percebe-se que a temporalidade se apresenta como ponto 

central e base da discussão sobre o reparto do trabalho, mesmo porque o trabalho em questão 

é o próprio trabalho assalariado que, desde o início das lutas em torno da jornada laboral, seja 

pelo critério da limitação fisiológica ou sua utilização como pauta de negociação sindical, 

teve na temporalidade seu mais significativo recurso de vinculação. 

Observando que a temporalidade é ponto central na discussão sobre a redução da 

jornada laboral e, particularmente, na questão da partilha do trabalho, ponto em questão nesse 

momento, e concebendo que a temporalidade laboral sofreu grandes transformações no 

período pós-industrial, pode-se observar que a política de reparto do trabalho reconhece que é 

necessária uma reorganização das jornadas, distribuindo o tempo de trabalho e de não 

trabalho de outra maneira a fim de se adequar ao novo quadro temporal em construção na 

contemporaneidade. Quadro este no qual tempo de trabalho e de não trabalho se aproximam, 
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não havendo uma separação clara entre eles. A jornada de trabalho deixa de ter uma expressão 

única, sendo esta multivariada, composta por diversos tempos distintos de trabalho. A 

vivência desse tempo torna-se cada vez mais fragmentada e individualizada. 

Mocelin (2011) aborda o tema da redução da jornada de trabalho sobre duas 

dimensões principais: quantidade e qualidade do emprego. A proposta do reparto do trabalho 

se insere de maneira mais explícita na perspectiva da quantidade de emprego, ao procurar 

viabilizar a criação de mais empregos para minimizar os efeitos do desemprego. Ao enfatizar 

a perspectiva da qualidade do emprego, segundo o autor, o discurso deveria envolver a 

promoção da melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, sendo esta a pauta mais 

importante do debate, pois resgataria o cunho histórico da redução da jornada de trabalho, 

fundado na luta por melhores empregos e, em menor importância, na reivindicação por mais 

empregos. Na perspectiva do reparto, que toma por base o desemprego, a redução da jornada 

de trabalho aparece como uma questão quantitativa sobre a geração de empregos, sem uma 

preocupação evidente com o tipo de emprego gerado e sua qualidade. 

O reparto do trabalho, ao tentar manter um considerável número de trabalhadores 

empregados, pode se configurar como uma medida que implica em um vínculo cada vez mais 

débil e vulnerável no emprego. Segundo Aquino (2014), a redução da jornada e a distribuição 

do emprego podem implicar também na produção de uma dupla jornada em outros trabalhos 

precários, que são buscados com o intuito de garantir o mínimo para a sobrevivência. A 

tentativa de resolução da problemática do desemprego através da redução da jornada laboral 

se mostra equivocada, pois pode, em um cenário marcado pela perda gradativa de direitos e 

garantias trabalhistas e diluição dos vínculos laborais, implicar em uma intensificação do 

processo de precarização laboral, promovendo vínculos ainda mais vulneráveis de trabalho. 

Utilizar a redução da jornada de trabalho como instrumento promotor de mais 

empregos implica em uma inserção da questão numa lógica predominantemente econômica, 

pois o caráter social desse processo, que detonou durante séculos a luta de classes e a busca 

por melhores condições por parte dos trabalhadores, parece estar em segundo plano. Ao 

inserir um processo social em uma lógica econômica, que se configura como paliativo de um 

problema que transcende a questão de escassez de postos de trabalho, sendo esta apenas uma 

expressão do quadro macroeconômico produzido pelo sistema capitalista, se possibilita pensar 

esse mesmo processo sob uma perspectiva que venha de encontro com a própria manutenção 

do sistema econômico, sendo fácil conceber que a redução da jornada laboral pode vir 

acompanhada de flexibilizações na legislação trabalhista, condição que não costuma ser 

levantada no discurso sindical, mas que se constitui como aspecto relevante nessa discussão. 
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Essa medida, como aponta Mocelin (2011), pode vir assim a se caracterizar como instrumento 

de precarização das condições de trabalho, tendo em vista que atrelados a ela podem emergir 

medidas como a diminuição de salários, a flexibilização dos horários e a perda de benefícios. 

Estes efeitos poderiam transformar a redução da jornada em um movimento de ampliação dos 

modos de vinculação laborais precários, como o emprego por tempo parcial, que se configura 

também como um mecanismo de redistribuição de empregos e se caracteriza pela vinculação 

laboral precária. Sobre essa questão, Antunes (1998) aponta: 

 

Em verdade, o sistema de metabolismo social do capital necessita cada vez menos 

do trabalho estável e cada vez mais das diversificadas formas de trabalho parcial ou 

part-time, terceirizado [...], que se encontram em explosiva expansão em todo o 

mundo produtivo e de serviços. (pp. 159-160). 

 

Dentre os que defendem o reparto do trabalho, é presente a ideia de que sua 

efetivação como política cria a possibilidade de maior liberdade de usufruir os outros tempos 

sociais, dentre os quais o ócio. Segundo Aquino (2003), a ideia de que com estruturação e 

organização do mercado laboral, respaldada pela noção da partilha do trabalho, surja uma 

sociedade com ampla possibilidade de gozar do tempo livre do trabalho é sem dúvida uma das 

mais importantes implicações sobre a ideia do trabalho contida na teoria dos tempos sociais. 

Contudo, é necessário analisar que a opção pelo reparto não é, em geral, uma decisão pessoal 

de cada trabalhador, mas produto de uma pressão do mercado de trabalho, haja vista que a 

questão do reparto parece atender muito mais à demanda produtiva em detrimento da 

demanda dos trabalhadores. 

Aznar (1995) é um dos defensores do que ele chama de trabalho a meio-tempo, ou 

seja, a partilha do trabalho. Contudo, o autor se posiciona fortemente contra a repartição do 

trabalho no sentido em que essa política é aplicada, como uma ideia tecnocrata, que leva em 

consideração apenas aspectos econômicos e contábeis da experiência de trabalho. Segundo o 

autor, a partilha é situada no campo das privações e sacrifícios, “vão tirar uma parte do teu 

trabalho, uma parte dos teus rendimentos e, em nome da coesão do sistema social, reforças a 

influência deles sobre a vida de todos”. 

A vinculação do trabalho à lógica econômica, como analisada por Gorz (2007), 

nos é pertinente para uma análise da partilha do trabalho, tanto em seu sentido mais 

tecnocrata, quanto na visão proposta por Aznar (1995), na qual a divisão e consequente 

diminuição do tempo dedicado ao trabalho são necessárias para o próprio desenvolvimento 

humano na sociedade atual. 

Para Aznar (1995), é necessário acabar com a ideia de que trabalhar mais significa 
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ganhar mais. Para o autor o desenvolvimento tecnológico e as políticas laborais 

contemporâneas mudaram radicalmente o cenário do trabalho, no qual o emprego, ícone da 

sociedade salarial não voltará a ser o que era, “o pleno emprego não voltará”. Além disso, 

afirma que a esponja do campo de serviços está transbordando e não conseguirá absorver mais 

mão-de-obra por muito tempo. Nesse sentido, pensar no reparto do trabalho vinculando-o a 

esse aspecto puramente econômico e considerando o desemprego como fenômeno cíclico não 

irá solucionar problema nenhum. É necessário fugir da racionalidade econômica e dissociar a 

redistribuição das riquezas do tempo necessário para fabricá-las. 

 

Repartir o trabalho faz pensar inevitavelmente em um bolo de tamanha limitado 

diante do qual crianças estão sentadas. Surge uma criança a mais que não havia sido 

convidada. É preciso repartir, no sentido de reduzir a porção de cada um. Resultado: 

comerão menos. Esta analogia, induzida pela expressão repartição, não corresponde 

à realidade, o tamanho do bolo não diminui é o castigo, não o proveito. (AZNAR, 

1995, p. 25). 
 

Há ainda quem não acredite em uma política de redistribuição do tempo de 

trabalho. Offe (1997) mostra-se descrente quanto à possibilidade de a redução da jornada de 

trabalho vir a gerar novos postos de trabalho de forma significativa. Reconhece a importância 

que tal medida teve no passado, mas considera que, no atual momento, essa possibilidade está 

esgotada, pois o desemprego atual não faz parte de uma crise passageira, que pode ser 

superada com ações conjunturais. Além disso, considera que o trabalho não é mais uma 

categoria central na produção de riqueza. 

Castel (1997) também não acredita que o desemprego seja resolvido com tais 

medidas, mas acredita que a redistribuição do trabalho, por meio da redução da jornada 

laboral, é desejável e deve ser buscada como meio de redistribuir as proteções sociais e as 

garantias jurídicas associadas ao emprego. Para Krein (2007), Castel sustenta a necessidade 

de manter o trabalho como centro estruturador da sociedade e, a partir dele, redistribuir a 

cidadania e manter a coesão social. Não se trata de restaurar a sociedade salarial, mas, sim, de 

mantê-la como uma referência viva.  

Nesse cenário, pensar em uma luta pela redução da jornada de trabalho dos 

psicólogos, significa pensar além dos aspectos econômicos implicados nessa questão. Diante 

das problematizações em relação a essa temática, é necessário refletir sobre os motivos, os 

desejos dos psicólogos sobre seu tempo laboral.  

Em meios a discussões sobre essa questão, é interessante notar que até os anos de 

1970 a redução da jornada de trabalho era exclusivamente um objeto de negociação de tempo 

e hoje se configura como um instrumento político e econômico que visa à diminuição do 
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desemprego, agindo como um gerador e catalisador de empregos. Vale ressaltar que os outros 

sentidos atribuídos ao processo de redução do tempo laboral coexistem, porém hoje este novo 

papel atribuído a este processo se apresenta de uma forma mais predominante. 

 

2.3 A redução da jornada de trabalho no Brasil 

 
“Um homem se humilha se castram seu sonho 

Seu sonho é sua vida e vida é trabalho”. 

(Gonzaguinha – Um homem também chora). 

 

O processo de construção do tempo do trabalho bem como a luta pela redução da 

jornada de trabalho foram abordados nos tópicos anteriores, mas algumas peculiaridades do 

caso brasileiro devem ser apontadas a fim de contemplar melhor as análises que se seguirão. 

O Brasil sai de um regime de trabalho escravista somente no final do século XIX, 

sendo, assim, o valor moral atribuído à atividade laboral difere do valor da ética protestante 

apresentado por Weber (1981). Segundo Nardi (2006), a instituição do mercado livre no 

Brasil ocorreu em um cenário no qual a família patriarcal, a propriedade territorial e o 

trabalho escravo constituíam os parâmetros articuladores da vida social.  

 

Ausentes os parâmetros materiais e ideológicos da tradição artesanal e da ética 

puritana, as representações sobre o trabalho que marcavam o imaginário tinham 

como substrato a escravidão, o cativeiro, a degradação do trabalho manual e o 

aviltamento da condição de trabalhador.  (NARDI, 2006, p. 45). 
 

Na pesquisa bibliográfica realizada neste trabalho, foram encontradas diversas 

literaturas que relatam as lutas pela redução da jornada de trabalho no país no início do século 

XX. Essas lutas, entretanto, são todas localizadas no ambiente urbano e têm seu estopim no 

início do processo de industrialização. 

Nesse sentido, é interessante apontar que, segundo Cardoso (2009), as primeiras 

gerações de proletários brasileiros eram compostas pelas camadas mais pobres da população, 

com grande presença de mulheres e crianças. Também era formado por imigrantes europeus 

trazidos para o Brasil desde o final do século XIX. A vinda de imigrantes para o Brasil, dentre 

vários fatores, era justificada pela falta de gosto pelo trabalho e pela não aceitação da 

disciplina laboral pelos brasileiros. Quanto a essa questão, é necessário remetermo-nos aos 

quatro séculos de escravidão vivenciados anteriormente no país e a todo o valor negativo e 

degradante que o trabalho apresentava na época. O repúdio ao trabalho não era, assim, algo 

natural da índole brasileira, mas um processo de valorização do trabalho construído 

historicamente durante muitos séculos de escravidão. 
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As marcas da escravidão não estavam vivas somente no recém-nascido operariado 

brasileiro, o patronato também as tinha extremamente vivas, de tal modo que a exploração do 

trabalho na indústria se dava através de extensas jornadas laborais, nenhum direito a descanso 

e férias (CARDOSO, 2009). Hardman e Leonardi (1991) relatam que a exploração do 

trabalho combinava formas veladas como a intensificação laboral, aumento da velocidade das 

máquinas, com outras formas de exploração mais explicitas como a violência, sendo esta a 

mais frequente. Não demoraria que os trabalhadores se rebelassem frente a essa situação. 

Em um primeiro momento, as manifestações contra essa situação partiram do 

operariado estrangeiro, já imerso nas lutas laborais europeias e conhecedor de ideias 

socialistas. Esses trabalhadores começam, assim, entre 1900 e 1915, a organizar vários 

congressos para avaliar a questão do trabalho no Brasil e greves, tendo a redução da jornada 

de trabalho como uma das principais pautas (CARDOSO, 2009).  

A organização de resistência contra a exploração do trabalho, fez com que o 

imigrante ganhasse status de “baderneiro e anarquista” (KOWARICK, 1987), e o trabalhador 

brasileiro fosse outra vez requisitado. Nesse período (precisamente pós Primeira Guerra 

Mundial), grandes levas de trabalhadores nordestinos chegaram aos grandes centros urbanos 

industriais concentrados na região Sudeste do país. Contudo, o movimento operário continuou 

fazendo greves e lutando por melhores condições laborais e a redução e delimitação da 

jornada de trabalho permaneceu sendo uma das grandes bandeiras desses movimentos. 

Diante do impasse entre o imigrante anarquista e o brasileiro “preguiçoso”, aos 

poucos, a imprensa (principalmente a sindical), além de movimentos culturais como música, 

propagandas comerciais, enfim atividades que extrapolavam a relação trabalho-capital, 

tentaram incorporar o trabalho como categoria de valor social e moral, que dignifica o 

homem, seguindo uma premissa que na Europa foi conduzida pelo viés da reforma 

protestante. A incorporação do trabalho como elemento de reconhecimento social se deu, no 

Brasil, com a associação dos valores da atividade laboral com os valores da família. Segundo 

Nardi (2006), a versão brasileira da ética protestante do trabalho está associada à ética do 

provedor da família, a qual se dissocia da base religiosa para afirmá-la no viés da 

racionalidade dos fins, ou seja, do sustento da família. Além disso, o Estado (a partir da era 

Vargas) inicia uma política de valorização do trabalho, atribuindo a este o valor provedor da 

cidadania. O trabalho foi convertido em fonte de dignidade e moralidade, instrumento de 

ascensão social e forma de servir à Pátria. Ao mesmo tempo, incorporava as massas 

trabalhadoras urbanas no pacto político, em troca de sua obediência e submissão (NARDI, 

2006).  
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Em meio a essa incorporação do trabalho como valor associado à cidadania, a luta 

operária ainda continuou acontecendo, tendo como principal bandeira a redução da jornada de 

trabalho (CARDOSO, 2009). A mobilização dos trabalhadores transcendeu a questão da luta 

pela redução do tempo de trabalho do âmbito sindical para o jurídico. O Estado passou a 

discutir, também, a questão do trabalho. Com o Estado fortemente interventor na Era Vargas, 

concessões foram feitas, no sentido de pacificar o movimento organizado dos trabalhadores. 

Foram criadas assim, leis trabalhistas que fixavam a jornada em 8 horas diárias e foi 

implantado o repouso semanal remunerado, por exemplo. 

A crise dos anos de 1970 e as mudanças estruturais do capitalismo, como 

reestruturação produtiva, transformaram esse cenário. O aumento do individualismo e o 

debilitamento do laço social desmobilizaram o movimento trabalhista, de tal forma que 

Cardoso (2009) afirma que desde o final dos anos 1980, já não há mais, no plano macro-

institucional, um movimento de redução da jornada de trabalho no Brasil. Porém, surgem 

diversas legislações e negociações que versam sobre a flexibilização e a intensificação das 

jornadas laborais. 

Segundo Krein (2007), apesar das possibilidades de flexibilização do tempo de 

trabalho, contudo, a duração da jornada de trabalho e sua distribuição foram os aspectos que 

passaram por uma regulamentação nesse período, especialmente no âmbito da legislação e, 

também, em menor grau, nos acordos e convenções coletivas, destacando-se a 

regulamentação da jornada de 44 horas semanais instituída pela Constituição Federal de 1988. 

Embora já estivessem previstos na Constituição mecanismos de flexibilização das jornadas.  

A agenda de flexibilização do tempo de trabalho ganha expressão nos anos 1990 

no Brasil (KREIN, 2007), quando o país passa a se inserir na globalização financeira, e inicia 

uma política de reestruturação econômica de cunho neoliberal, assim, o Estado reduz seu 

papel como mediador entre capital-trabalho, dando passo a uma política de intensa 

privatização. Como resultado da política econômica, há uma crescente desestruturação do 

mercado de trabalho e uma fragilização do poder da classe trabalhadora.  

Na década de 1990, houve, assim, uma intensificação na desregulamentação da 

estrutura jurídica trabalhista e um aprofundamento da flexibilização das relações de trabalho 

(CARDOSO, 2009). Nesse sentido, foram introduzidas diversas medidas que flexibilizavam o 

tempo de trabalho e as formas de contratação, dentre as quais se encontram, segundo Krein 

(2007), a implementação do trabalho em tempo parcial (1998), a suspensão temporária do 

contrato de trabalho (1996), o trabalho por tempo determinado (1998 e 2001) e a liberação do 

trabalho aos domingos (1999 e 2000). 
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O desemprego nesse período crescia assustadoramente e a adoção de uma postura 

neoliberal por parte do Estado parecia atender a uma proposta de enfretamento da crise. 

Segundo Cardoso (2009), a rigidez do mercado de trabalho e as muitas regulações sobre o 

trabalho foram os principais argumentos utilizados pelo governo na defesa das flexibilizações. 

A problemática do desemprego passa, assim, a ser utilizada como instrumento de controle 

pelo setor patronal, dado seu poder de modificar a posição e a ação dos trabalhadores. Nardi 

(2006) aponta, entretanto, que a própria política neoliberal provoca o desemprego, ao mesmo 

tempo em que o considera uma “opção” individual, culpabilizando, muitas vezes, o sujeito 

desempregado por estar em tal situação. Além da questão do desemprego, deve se considerar 

a existência de um amplo mercado de trabalho informal, no qual direitos trabalhistas 

raramente são cumpridos (CARDOSO, 2009), que fragiliza ainda mais os direitos trabalhistas 

brasileiros. 

Nesse cenário, a luta pela redução da jornada de trabalho se dissipa diante de um 

quadro de jornadas flexíveis e, em muitos casos, intensificadas (o uso do banco de horas, por 

exemplo). Segundo Krein (2007), o banco de horas foi a principal medida de flexibilização do 

tempo de trabalho no Brasil adotada no período recente, pois altera significativamente a forma 

de compensação das horas trabalhadas por hora de tempo livre (amplia a possibilidade de uma 

semana para um ano, além de prever a isenção de pagamentos adicionais de horas-extras para 

horas computadas no sistema de banco de hora). Percebe- se que as flexibilizações, na contra 

mão dos anseios do movimento pela redução da jornada de trabalho, tendem a aumentar o 

tempo dedicado ao trabalho (CARDOSO, 2009). 

Diante de um cenário desfavorável ao movimento organizado de trabalhadores, 

surgem pequenas resistências por parte desses movimentos. Segundo Cardoso (2009), mesmo 

com a adoção de políticas que flexibilizam e tentam estender a jornada laboral, o movimento 

sindical resiste no sentido de limitar ou diminuir a duração do tempo dedicado ao trabalho, 

embora, devido à flexibilização já apontada no tópico anterior, seja cada vez mais difícil 

medir tal tempo.  

Após um período de latência, com lutas pela redução das jornadas inexpressivas, 

movimentos sindicais de diferentes ocupações ressurgem com essa bandeira de luta.  Dentre 

esses movimentos, destaca-se o movimento das 30 horas semanais de algumas categorias 

profissionais como assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos e fisioterapeutas. Algumas 

categorias conseguiram a regulamentação da jornada, é o caso dos assistentes sociais, outros 

ainda lutam pela regulamentação e alguns tiveram seu pedido vetado, é o caso dos psicólogos, 

que serão a categoria estudada nessa pesquisa.  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

Como apontado na introdução desse trabalho, o objetivo geral da investigação é 

analisar o que pensam os psicólogos sobre a luta pela redução da jornada de trabalho, levando 

em consideração que esta luta faz parte de um quadro histórico e social amplo, repleto de 

diferentes significações. Larrosa (2002) pontua que pensar não é somente racionalizar sobre 

coisas, mas é, sobretudo, dar sentido ao que somos e ao que nos acontece. Nesse sentido, 

buscamos explorar o que esses profissionais compreendem do seu processo de luta, como se 

veem em relação a essa questão. Além desse objetivo geral, a pesquisa tem o objetivo de 

analisar, em específico, como as peculiaridades da profissão de psicólogo influenciam em sua 

relação com seu tempo laboral, bem como estes profissionais atuam enquanto categoria 

profissional na luta pela redução de sua jornada. 

Faz-se necessário pontuar que esta pesquisa, seguindo o pensamento de Barros e 

Lucero (2005), situa-se na fronteira entre o campo da psicologia e da política, entendendo que 

esses campos estão conectados. Durante a realização deste trabalho a interface psicologia-

política foi constantemente problematizada, inclusive por se tratar de uma investigação sobre 

a luta pela redução da jornada laboral da categoria profissional da qual faço parte.  

Rompendo com a busca de uma neutralidade científica, típica de posicionamentos 

positivistas, esse trabalho parte do pressuposto de que o estudo sobre a questão do tempo de 

trabalho e da luta política dos psicólogos produz reflexões e novas possibilidades de se pensar 

e construir a realidade. A criação de novas perspectivas implica em assumir que a produção 

científica não é apenas uma racionalização sobre o que já está dado, instituído, mas a 

construção de múltiplos olhares. Este trabalho parte, assim, do princípio de que a realidade 

que analisamos é complexa e resulta da interação de diversos vetores subjetivos, sociais, 

econômicos e políticos que podem ser transformados. Ao buscar a desnaturalização do tempo 

de trabalho e problematizar a luta pelas 30 horas semanais da categoria profissional analisada, 

procura-se transformar o que está instituído, assumindo, portanto, uma posição política. 

A maioria dos estudos sobre o tempo de trabalho no Brasil, como aponta Cardoso 

(2009), caracterizam-se por apresentar uma abordagem mais macroeconômica e focalizada em 

questões como as negociações coletivas, deixando à margem vivências e experiências dos 

trabalhadores. A discussão teórica nos possibilitou compreender que o tempo de trabalho foi 

construído historicamente e se apresenta, muitas vezes, de maneira naturalizada nos dias 

atuais. Além disso, entendemos que as pessoas incorporam essa temporalidade social, de 

maneira que, por exemplo, pensar em uma jornada de trabalho inferior a 8 horas diárias ainda 
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é um tabu para muitas categorias profissionais. O que buscamos em nossa ida a campo foi 

entender, de certa forma, como os profissionais entrevistados vivenciam subjetivamente tais 

temporalidades. 

Ao analisarmos o caso da redução da jornada de trabalho dos psicólogos, 

inicialmente através da leitura do antigo projeto de lei, percebemos que existe uma 

pluralidade de discursos, muitos dos quais contraditórios, que evocam a pouca reflexão diante 

da temática da luta, o que nos leva a crer que há pouca reflexão sobre seu tempo de trabalho e, 

consequentemente, tempo de vida. Há, ainda, pouca reflexão sobre a sua própria condição de 

trabalho e sua realidade enquanto trabalhador. O projeto apontava, por exemplo, à necessidade 

de mais tempo livre para o profissional, pois a sua atividade laboral é muito desgastante e, 

simultaneamente, apontava à necessidade de diminuição da jornada para que o profissional 

pudesse ter outro emprego, complementando a renda salarial que é, frequentemente, baixa 

para esse profissional. O encontro com discursos tão contraditórios aponta para uma 

necessidade de se questionar o movimento de luta, que pode se encontrar já instituído e 

naturalizado. 

De acordo com Barros e Lucero (2005), o encontro com a diferença, com a 

possibilidade de problematização, torna a pesquisa também resistência, resistência ao que está 

instituído, cristalizado. Para os autores, a pesquisa como ato de resistência é também um ato 

ético, no qual as inquietantes reverberações das diferenças podem levar a ações que 

viabilizem a encarnação de um novo modo de existência, o qual busco ao realizar esta 

pesquisa. Segundo os autores: 

 

No âmbito das pesquisas em Psicologia, assumir essa competência ética implica, 

portanto, a manutenção de ser afetado pela diferença e de colocar em questão o saber 

acumulado pelos estudos anteriores. O que importa não é investigar uma suposta 

metafísica da realidade, mas o sentido que damos ao mundo ao produzi-lo […]. O 

objetivo é problematizar as certezas, as declarações de princípio, o que não significa 

propor um mundo sem princípios, na medida em que não há vida sem normas e 

valores. O que se persegue é o questionamento do que pensamos e do que fazemos. 

(BARROS; LUCERO, 2005, pp.11-12).  

 

A proposta metodológica utilizada nessa pesquisa reconhece a via qualitativa 

como a mais pertinente para a investigação. Como aponta Ortí (1986), ao tentar entender, 

através da experiência dos trabalhadores, a compreensão que estes têm sobre a transformação 

da sua jornada e temporalidade laboral, o método qualitativo parece ser o mais adequado, pois 

pode possibilitar a livre manifestação dos sujeitos investigados com relação aos seus 

interesses, crenças e desejos. É essencial nesse trabalho dar voz à categoria profissional 

investigada, pois, segundo Aquino (2003), a importância de “dar voz” aos trabalhadores é 
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fundamental, porque não é concebível fazer uma reflexão sobre o trabalho sem contar com a 

percepção dos que estão diretamente envolvidos com a atividade. 

Nesse sentido, iniciaremos o percurso metodológico dando a voz necessária para 

que estes profissionais falem de si e de sua luta pela redução da jornada de trabalho. Para 

realização de tal intento, foram realizadas entrevistas com oito (8) profissionais que falaram 

sobre seu trabalho, sua rotina e sobre a luta política da categoria. O número de entrevistados 

não foi estabelecido a priori, mas assim que foi alcançado o ponto de saturação dos dados. 

Entretanto, antes de falarmos sobre tal etapa da pesquisa, buscaremos contextualizar e 

historicizar, de maneira sucinta, a categoria analisada, pois compreendemos que o contexto 

social e histórico é um elemento constitutivo da fala desses profissionais e deve ser tomado 

como parte integrante do discurso produzido por eles. Além disso, faz-se necessário 

apontarmos sobre a história da luta pelas 30 horas semanais, para que possamos compreender 

como se deu esse processo e como a categoria se mobiliza para conseguir a redução do seu 

tempo laboral. 

 

3.1 Sobre a profissão do psicólogo e sua luta pela redução da jornada de trabalho 

  

A luta pela regulamentação da jornada de trabalho dos psicólogos não é um 

processo recente, é o que aponta o manifesto (2010) elaborado pelo Conselho Federal de 

Psicologia (CFP) e a Federação Nacional dos Psicólogos (FenaPsi), no qual afirmam que em 

diversas Conferências de Saúde essa temática já foi abordada, não somente em relação ao 

profissional da Psicologia, mas outros profissionais como enfermeiros e farmacêuticos, todos 

buscando a regulamentação das 30 horas semanais de trabalho. De acordo com matéria 

publicada no site do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (CRP/SP), a luta pela 

redução da jornada laboral no âmbito do legislativo ocorre desde 1992, com o projeto PL 

1.858, que tratava da redução da jornada e do piso salarial, que foi arquivado em 2005 por 

conter diversos pontos que geravam discussão. 

Em 2008, o deputado Felipe Bornier apresentou um projeto de lei, o PL 3.338/08 

propondo uma jornada de 24 horas para os psicólogos. Segundo o CFP, essa proposta não teve 

nenhuma articulação com as entidades da Psicologia que discutiam a questão da 

regulamentação da jornada. Devido a essas questões, o projeto teve que ser reformulado no 

Senado Federal e, finalmente, ficou fixada as 30 horas semanais como a bandeira defendida 

pela categoria, impulsionada pela conquista das 30 horas pelos assistentes sociais.  

A conquista das 30 horas, segundo o manifesto do CFP e FenaPsi, é de grande 
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importância para a melhoria das condições de trabalho e da qualidade dos serviços prestados 

por esses profissionais. Para as entidades, o psicólogo é um profissional que necessita de 

constante capacitação e especializações, sendo sua jornada revestida de características 

especiais que necessitam de uma diminuição desta. Esses argumentos nos fazem refletir sobre 

quais seriam as especificidades da profissão do psicólogo, haja vista sua importância para a 

luta pela redução da jornada de trabalho. 

A reflexão sobre a profissão do psicólogo nos leva a pontos problemáticos, pois o 

estudo sobre essa questão é ainda muito precário (JACÓ-VILELA, 2011). Segundo 

Yamamoto e Amorim (2010), há uma enorme quantidade de estudos sobre os rumos da 

Psicologia no Brasil, porém esses estudos são pouco sistematizados e muito dispersos, o que 

dificulta o acúmulo de reflexões sobre a profissão.  Em pesquisas realizadas por Costa, 

Amorim e Costa (2010) e por Seixas, Lima e Costa (2010), nas quais foram realizados 

levantamentos de artigos, teses e dissertações, foi evidenciado que a grande maioria das 

publicações científicas sobre a profissão do psicólogo, a sua prática e inserção laboral, são 

pesquisas periféricas em relação às temáticas tratadas pelos autores desses trabalhos. Segundo 

Yamamoto e Amorim (2010), os dados desses levantamentos evidenciam que 

aproximadamente 90% dos trabalhos sobre essa temática é produzida por autores que tem 

apenas uma publicação sobre tal questão. Esse fato nos leva a crer que as reflexões sobre o 

trabalho do psicólogo não se configura como área de trabalho e análise principal da grande 

maioria dos autores com publicações sobre a questão, sendo tratada de maneira secundária, 

transversal e fragmentada.  

A pesquisa sobre a prática profissional do psicólogo realizada nesse trabalho 

ratifica as conclusões dos autores acima citados. As buscas nas bases de dados bibliográficos 

eletrônicos sobre a atuação profissional evidenciam que esta temática é analisada a partir de 

diversos vieses e não são orientadas diretamente para o trato com a profissão de psicólogo 

como um todo. Em muitos casos, como aponta Seixas, Lima e Costa (2010), é possível inferir 

que o desenvolvimento dessas produções a respeito da profissão de psicólogo ocorreu como 

uma temática transversal aos projetos, que, segundo os autores, apresentam “o foco na 

discussão a respeito do desenvolvimento de novas práticas em uma dada área da Psicologia, o 

que abre espaço para a discussão da profissão, mas que, de partida, não prioriza esse debate” 

(2010, p.86).  

Além dessas questões, Costa, Amorim e Costa (2010) evidenciam certo 

distanciamento da prática profissional e a produção acadêmica. Eles apontam que os autores 

dos artigos sobre a profissão de psicólogo são, principalmente, vinculados a instituições de 
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ensino superior e os profissionais que atuam no mercado de trabalho pouco produzem e 

parecem distantes das discussões sobre as questões elaboradas no meio acadêmico. Segundo 

os autores: 

 

Dessa forma, depreende-se que o profissional que está em ação não é um 

interlocutor preferencial no tocante aos periódicos científicos para que se integre e 

compartilhe experiências, ao contribuir com relatos que possibilitem o 

aprimoramento da Psicologia. [...] ao psicólogo alheio à comunidade científica cabe 

a “busca da atualização continuada”. (COSTA; AMORIM; COSTA, 2010, p. 39).  

 

Essa distância foi percebida no desenvolvimento desta pesquisa, pois, como já 

citado, pouco foi encontrado nas bases de pesquisa científicas sobre o processo de redução da 

jornada laboral do psicólogo, embora essa tenha sido a maior bandeira de luta da categoria 

desde 2008. Poucos trabalhos foram encontrados sobre essa luta política, o que dificultou, 

inclusive, a realização de levantamentos bibliográficos sobre essa questão, que foram 

realizados em bases de dados bibliográficos eletrônicos reconhecidas cientificamente, tais 

como o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), a Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia (BVS – Psi) e Periódicos 

Eletrônicos em Psicologia (PePSIC), além de pesquisas no Google Acadêmico. É interessante 

observar a ampla gama de produções acadêmicas sobre a precarização, os problemas 

relacionados à saúde do trabalhador de várias categorias profissionais realizadas por 

psicólogos, contudo, esses estudos não contemplam a sua própria categoria profissional. 

Embora um processo de luta que representou uma das maiores bandeiras de luta da categoria 

profissional dos psicólogos estivesse ocorrendo no cenário nacional, as produções acadêmicas 

sobre esse tema são raras ou inexistentes.  

Diante da pouca produção sobre a profissão do psicólogo e da sua luta política, é 

necessário trazer um breve relato histórico sobre a construção dessa profissão a fim de 

situarmos melhor o processo aqui analisado sobre a luta dessa categoria pela redução da 

jornada de trabalho. Nenhum campo profissional, segundo Bastos e Gondim (2010) se 

constrói em um vácuo histórico-social e com a Psicologia não seria diferente, por isso, é de 

grande importância para a compreensão dessa categoria, uma análise do contexto histórico e 

social que possibilitaram seu surgimento e consolidação. O resgate histórico nos ajudará a 

conhecer, analisar e dimensionar o crescimento da profissão, bem como nos defrontar com 

suas peculiaridades e seus problemas. Não há, nesse trabalho, a intenção em aprofundar essa 

temática, mas faz-se necessário situar brevemente essa questão para contextualizar as 

discussões propostas pela investigação. 
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A análise da historiografia da psicologia, segundo Jacó-Vilela (2011), mostra-se 

desafiadora. Embora haja algumas publicações sobre a construção desse campo de saber, em 

sua grande maioria, essas publicações tendem a uma discussão mais teórica sobre a 

construção da Psicologia como campo de conhecimento, deixando a prática profissional em 

segundo plano. Tentaremos, assim, fazer o oposto, traçando uma reconstrução histórica da 

psicologia no país e analisando a construção dessa categoria profissional. 

 

3.2 A profissão do psicólogo 

" Conhece-te a ti mesmo" 

 

As profissões se desenvolveram a partir da segunda metade do século XIX como 

espaço técnico e especializado de conhecimentos e serviços, impulsionadas pelo 

desenvolvimento capitalista industrial (MALVEZZI, 2010). Com a estagnação da sociedade 

feudal e a mudança do modo de produção, novas formas de pensar a sociedade foram sendo 

construídas, é o caso das ideias iluministas que fincavam sua base na racionalidade e 

possibilitaram o desenvolvimento das ciências e das técnicas. 

O conhecimento científico foi se desenvolvendo rapidamente e sendo aplicado, 

com certa eficácia, aos incontáveis e crescentes problemas da sociedade em transformação, 

devido ao desenvolvimento industrial e às novas formas de se viver impostas pelo novo ritmo 

industrial. Segundo Malvezzi (2010), as tarefas foram tornando-se mais complexas e 

migrando para as mãos de pessoas que tinham alguma formação científica, assim as 

profissões foram se consolidando como ponte entre os problemas da sociedade e o avanço 

científico e tecnológico. O referido autor aponta que, a partir da diferenciação ocupacional 

produzida nos distintos campos de trabalho, o exercício de muitas atividades ocupacionais foi 

paulatinamente submetido a controles advindos da lógica emergente do próprio conhecimento 

científico, reificada no conceito de competência técnica. 

O campo de conhecimento da psicologia, antes integrado a Teologia e a Anatomia, 

só foi reconhecido como campo autônomo de conhecimento no século XIX, em 

concomitância com a reorganização das ocupações tradicionais como parte do movimento 

inercial de formação do Estado moderno e adaptação da sociedade como um todo ao modelo 

de produção industrial. Segundo Malvezzi (2010, p. 19): 

 
Espaços, papéis e fronteiras profissionais foram redefinidas para se ajustarem às 

novas demanda de recursos institucionais, ao imperativo de problemas inéditos da 

vida quotidiana e a disponibilidade de tecnologias que ofereciam a esperança de 

controle de muitas adversidades.  
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Esse apontamento sobre a construção da profissão do psicólogo se faz essencial, 

pois facilmente encontramos esboçada uma delimitação do objeto de investigação do campo 

psicológico, contudo, como aponta Silva (2004), geralmente, encontramos esse objeto como 

já dado, como se a apresentação do objeto “falasse” por si mesmo e se tornasse supérflua e 

desnecessária qualquer questão relativa a sua própria especificidade e historicidade. 

Compreender as contingências históricas que marcam a singularidade da profissão do 

psicólogo e a torna possível é de grande importância para esse trabalho, para que essa 

profissão seja entendida em sua completude, como campo dinâmico, construído 

historicamente, a partir de determinadas condições.  

No Brasil, acompanhando o desenvolvimento da profissão do psicólogo na 

Europa e nos Estados Unidos, no final do século XIX e início do século XX, a Psicologia 

passa a se separar como área independente. O saber psicológico, mesmo antes da 

regulamentação da profissão do psicólogo no país, já se firmava no cenário social, embora 

vinculado a outros campos profissionais, principalmente à medicina, e possibilitava o 

desenvolvimento de diversas práticas e campos de atuação. Segundo BOCK (1999), em 

meados do século XIX, os centros urbanos brasileiros começaram a se consolidar e foram 

surgindo, como forma de controle social práticas higienistas nesses ambientes urbanos. A 

população aglomerada nos centros urbanos, que não apresentavam estruturas básicas de vida, 

contraía doenças infecciosas e deflagrava um quadro de miséria que iam de encontro ao ideal 

civilizatório dos ideias burgueses de evolução, progresso e desenvolvimento.  Surgem nesse 

contexto histórico, com grande ênfase, as políticas urbanistas e higienistas, nas quais o saber 

psicológico foi fundamental na propagação das ideias sobre a higienização e o saneamento 

físico e moral da sociedade, observadas, por exemplo, nas produções médicas sobre as 

doenças da moral.  

A medicina foi um campo de conhecimento que muito contribuiu para o início da 

profissionalização do psicólogo, tendo uma relação direta com a construção do saber 

psicológico no Brasil. Segundo Pereira e Pereira Neto (2003), a institucionalização da relação 

da psicologia com a medicina, perceptível desde o século XIX, vai ocorrer em 1923 com a 

criação do Laboratório da Colônia de Psicopatas, que chegou a ser transformado em um 

Instituto de Psicologia, porém foi fechado em 1933. Malvezzi (2010) aponta que o modelo 

médico foi de grande inspiração para a construção do profissional da psicologia, no que diz 

respeito inclusive à consolidação do modelo profissional liberal ou autônomo, enraizado 

inclusive no imaginário social, associado em grande medida à prática clínica (BASTOS, 
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GONDIM, 2010). 

Em termos institucionais, contudo, Pereira e Pereira Neto (2003) afirmam que a 

psicologia se aproximou primeiramente da área educacional. Desde o final do século XIX, 

com a Reforma Benjamim Constante (1890) a psicologia foi incluída como disciplina nos 

currículos das Escolas Normais. Na primeira metade do século XX, como aponta Bock 

(1999), havia um grande desejo pela modernização da sociedade brasileira e a educação passa 

a ser vista como a grande responsável pelo desenvolvimento e modernização do país, como a 

possibilitadora de uma nova sociedade e um novo sujeito. Nesse sentido, “[...] a defesa da 

educação, da difusão do ensino, das ideias da escola nova, vão embasar as produções da 

época” (BOCK, 1999). Campos (1983) corrobora com essa questão, ao afirmar que o trabalho 

do psicólogo foi demandado, inicialmente, na área escolar em função da expansão do ensino 

primário no país. Esse movimento foi de grande importância para o desenvolvimento do 

campo da psicologia, pois deu início ao processo de institucionalização da profissão no Brasil. 

 A área organizacional e do trabalho também se desenvolveu nesse período, 

principalmente, com ênfase na seleção dos trabalhadores (BOCK, 1999). Segundo Pereira e 

Pereira Neto (2003), o processo de industrialização, consolidado no governo de Getúlio 

Vargas, abriu um novo espaço no mercado de trabalho para a psicologia. A administração 

científica e a crença na necessidade de ajustamento dos trabalhadores às atividades industriais 

para a perfeita realização das tarefas possibilitou a entrada da psicologia nessa área de atuação. 

Percebe-se que o saber psicológico se consolidava cada vez mais no país e sua 

institucionalização era evidente.  

No início da década de 1960, o Brasil passava por um momento de intensa crise 

política que culminou com a implementação de um regime ditatorial que iria durar 20 anos. É 

nesse cenário que, em 1962, a Psicologia foi definitivamente institucionalizada, através da Lei 

4119, que regulamentou a profissão no país. 

 Campos (1983) aponta, a partir da análise histórica, que a Psicologia nasce como 

“uma categoria de intelectuais orgânicos da burguesia”, comprometida muito mais com a 

manutenção do status quo, colaborando com a reprodução da dominação de classe, do que 

com uma transformação do que está imposto. De fato, percebe-se que a constituição da prática 

psicológica esteve, de certa forma, ligada a políticas de exclusão, como os manicômios que 

surgiram no século XIX, e ratificação e (re)produção de certos conceitos e preconceitos 

discriminatórios e segregadores, como a medição dos níveis de inteligência nas escolas, 

negando os contextos socioeconômicos das crianças e jovens, além das políticas aplicadas à 

indústria, de forma a sempre aumentar a produtividade e a exploração dos trabalhadores. 
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O debate em torno da atuação do psicólogo, segundo Yamamoto (2007), esteve 

presente nos estudos sobre a profissão desde o início de sua institucionalização, por exemplo, 

Sylvia Leser Mello Pereira (1975) e Paulo Botomé (1979) criticavam os rumos da profissão 

que se consolidava tendo como estandarte o profissional liberal da clínica psicológica, ao qual 

apenas uma pequena parcela da população brasileira teria acesso. Havia assim uma importante 

discussão em relação ao modelo de atuação liberal ou autônomo versus o de trabalhador 

assalariado, visto, como aponta Bastos, Gondim e Borges-Andrade (2010), como um caminho 

para tornar a psicologia mais acessível à população. Há ainda estudos como o de Campos 

(1983) que, ao discutir a “função social do psicólogo”, entende que a profissão, tendo como 

molde o profissional liberal que atende a uma pequena parcela da população, necessita ser 

transformada, devido às: “contingências do mercado de trabalho – leia-se, a falência do 

modelo de profissional liberal – estariam „empurrando‟ o psicólogo para as classes 

subalternas”. Para Yamamoto (2007, p.30): 

 
O foco da crítica [...] é o chamado elitismo da psicologia: a notável preferência dos 

psicólogos pela chamada atividade clínica associada ao modelo subjacente de 

profissional liberal, moldado à luz das profissões médicas, que se fazia já 

amplamente hegemônica, estaria produzindo (ou contribuindo de forma decisiva) 

para o desenho do perfil da profissão e afastaria o psicólogo dos segmentos do bem-

estar e do setor público, cuja abrangência potencial do atendimento psicológico seria 

muito maior. 

  

Em meio a esse contexto, a Psicologia foi se consolidando como profissão no país.  

No final da década de 1970, contudo, ocorreram mudanças na conjuntura político-econômica 

mundial e nacional, dentre as quais as crises financeiras que culminaram na adoção das 

políticas neoliberais, que levaram ao colapso do chamado “milagre brasileiro”, com a 

consequente queda no crescimento econômico e aumento do desemprego e do poder de 

compra dos brasileiros. Segundo Yamamoto (2007), a autocracia burguesa, devido a esse 

colapso na economia, busca recompor suas bases políticas, possibilitando, assim, a 

reorganização das forças populares. Surgem inúmeros movimentos políticos que discutem 

sobre os graves problemas sociais do país, ocultados pela ditadura e pelo “milagre 

econômico”. Para o autor “[...] é nesse contexto – contraditório – que os movimentos 

científico-profissionais se politizam” (Yamamoto, 2007, p. 31). 

A politização alcança a Psicologia no final da década de 1970 e ganhou 

intensidade na década de 1980, possibilitando uma maior expressão política da categoria, 

expressão esta intensificada com a criação ou ocupação dos sindicatos e dos conselhos 

profissionais por segmentos combativos e progressistas da categoria (BOCK, 1999; 
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YAMAMOTO, 2007). Nesse sentido, vale lembrar o envolvimento dos psicólogos no 

movimento de saúde, na luta antimanicomial, nas Conferências Nacionais de Saúde, que 

possibilitaram a inserção da categoria, de maneira mais efetiva, nas políticas sociais.  

Yamamoto (2007) retoma o pensamento de Campos (1983) e apresenta também o 

problema da crise econômica e das contingências de mercado que corroboraram com a 

entrada do psicólogo nas políticas sociais. Diante da crise, o número de pessoas que poderiam 

ter acesso ao psicólogo da clínica particular diminuiu e os profissionais se encontraram em 

posição de repensar sua prática devido à escassez da demanda. Diante de tal quadro, a 

presença do psicólogo no setor público ganha expressão nesse período.  

Em estudo sobre o psicólogo brasileiro, Bastos e Gomide (1989) apontam que, 

mesmo com a abertura para o setor público, no final da década de 1980, 43,4% dos 

profissionais da psicologia trabalhavam na clínica psicológica, chegando a 60,7%, 

considerando os que trabalhavam em outras atividades além da clínica, ou seja, possuem dois 

ou mais trabalhos. Percebe-se que, mesmo com a problemática explicitada, o ideário do 

psicólogo clínico se manteve forte nesse período e a maioria dos profissionais continuava 

atuando nessa área, contudo, os autores fazem uma ressalva no que se refere à questão do 

trabalho autônomo que está bastante associado à profissão, principalmente, com o evidente 

predomínio da atividade clínica. Além da clínica, a área organizacional e escolar despontam 

como campos expressivos de atuação do psicólogo. Nesse estudo, foi evidenciado que a 

maioria dos profissionais da categoria (51,8%) possuía algum vínculo empregatício, 

explicitando, assim, que a categoria dos psicólogos não era, em sua maioria, representada por 

profissionais liberais. 

Em estudo realizado 20 anos depois sobre essa mesma questão, Bastos, Gondim e 

Borges-Andrade (2010) apontam que a área clínica continua sendo a que apresenta mais 

expressividade como campo de atuação. Contudo, os trabalhos nas políticas públicas, 

principalmente as da área da saúde, ganham grande expressão, sendo inclusive a segunda área 

de atuação mais expressiva. Em relação ao vínculo empregatício, os autores apontam:  

 

Apenas 28% atuam exclusivamente como autônomos, sendo que 73% possuem 

algum vínculo assalariado. Para a maioria, o trabalho autônomo parece ser 

complementar ao trabalho assalariado. Ou seja, os resultados mais recentes nos 

permitem apontar um crescente assalariamento do psicólogo, que se insere no 
serviço público (especialmente em instituições de saúde), seguido do setor privado 

e, em menor proporção, no terceiro setor. (BASTOS; GONDIM; BORGES-

ANDRADE, 2010, p. 263) 

 

O estudo aponta, assim, que o trabalho autônomo perde cada vez mais espaço na 
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realidade do profissional da psicologia. É, também, evidenciado que é grande o percentual de 

profissionais que atuam em mais de uma área, possuindo dois ou mais vínculos empregatícios 

ou laborais (no caso do trabalho autônomo). O trabalho autônomo aparece também mais como 

um trabalho complementar a outro principal. A grande quantidade de psicólogos trabalhando 

na área clínica com carga horária reduzida indica também o peso dessa atividade para a 

construção identitária da categoria. Para os autores, essa questão pode ser tomada como um 

indicador adicional de fragilidade do mercado de trabalho, levando o psicólogo a ter que 

possuir vários trabalhos. Essa questão é, também, levantada no Projeto de Lei 3338/2008 

sobre regulamentação das 30 horas semanais para os psicólogos, no qual a necessidade de 

possuir dois empregos é levantada como motivador para que se reduza a jornada laboral.  

Diante dessa fragilidade do mercado laboral e da precariedade das relações 

profissionais dessa categoria, chama a atenção a insipiente produção sobre essa temática, 

questão que já foi levantada no início desse tópico. Além disso, é interessante notar que a luta 

política em torno da redução da jornada de trabalho também foi colocada à margem das 

discussões acadêmicas. 

 

3.3 A luta pelas 30 horas semanais do psicólogo 

 

Segundo Bastos, Gondim e Borges-Andrade (2010), a carga horária semanal de 

trabalho do psicólogo é bastante variada e depende do tipo de vínculo laboral do profissional. 

A jornada também pode ser extensa, devido ao fato que a maioria dos profissionais concilia ao 

menos dois trabalhos distintos. Para os autores, essa questão pode ser encarada sob duas 

perspectivas, a primeira é que essa pulverização de vínculos com a combinação de vários 

trabalhos revela a fragilidade do mercado de trabalho do psicólogo, a segunda é que o 

trabalho do psicólogo é bastante diversificado, com múltiplas possibilidades de inserção e de 

trabalhos, possibilidades estas mantidas e desejadas pelo profissional, pois devido a elas 

podem exercitar competências e objetivos profissionais distintos.  

A discussão sobre a fixação de uma jornada de trabalho em 30 horas semanais se 

iniciou durante as conferências nacionais de saúde, nas quais a questão da saúde do 

trabalhador nessa área tinha como ponto importante de análise a redução da jornada de 

trabalho, que segundo a Constituição de 1988, passava a ser de no máximo 44 horas semanais. 

Em entrevista à representante do Sindicato dos psicólogos do estado do Ceará, Juliemary 

Peixoto, foi relatado que essa discussão se iniciou ainda na década de 1990, tendo como foco 

os profissionais da saúde.  
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O projeto de lei PL 3338/2008 foi publicado em 2008 pelo deputado federal 

Felipe Bornier, nas condições já citadas de desarticulação com a categoria dos profissionais da 

psicologia, e buscava fixar a jornada do psicólogo em 24 horas semanais. Esse foi o marco do 

início da luta pela redução da jornada desses profissionais. Outro marco desse processo 

ocorreu no ano de 2010 com a vitória dos assistentes sociais na sua luta pela regulamentação 

da jornada de 30 horas semanais. Segundo Juliemary, após a vitória da categoria profissional 

do serviço social, houve um novo ânimo entre os profissionais da psicologia para se unir e 

lutar pela redução e fixação de sua jornada laboral. Em avaliação pelo Senado Federal, em 

2011, o projeto dos psicólogos passou também a fixar a jornada em 30 horas semanais. 

O PL 3338/2008 apresentava em sua justificativa o argumento dos baixos salários 

dos profissionais da psicologia, que os forçava a possuir mais de um emprego para compensar 

esses baixos salários. Além dessa justificativa, entidades da psicologia como o CFP, a 

FENAPSI e os sindicatos expressam a importância da diminuição da jornada, pois encaram 

que esta irá auxiliar na melhoria das condições de trabalho e, por consequência na melhoria 

dos serviços prestados, bem como justificam a importância dessa redução, haja vista que os 

psicólogos necessitam de tempo para realizar formações na sua área de trabalho. Vale pontuar 

que esses argumentos não se restringem unicamente à profissão do psicólogo, pois sabemos 

que a formação permanente e os baixos salários se configuram como demandas expressas 

pelas políticas neoliberais de mercado, as quais impõem a desregulamentação da legislação 

trabalhista e a responsabilização da classe trabalhadora com relação à sua inserção e 

permanência no mercado laboral. 

A luta pela redução da jornada de trabalho do psicólogo, como aponta Juliemary, 

foi se destacando, devido ao projeto de lei e à aprovação das 30 horas dos assistentes sociais, 

de outra pauta de luta, o piso salarial. A representante do sindicato dos psicólogos do Ceará 

relatou que diversos fóruns foram realizados para analisar as condições de trabalho dos 

psicólogos cearenses, e a jornada laboral sempre era pauta de muita insatisfação, e com a 

regulamentação dos profissionais do serviço social, essa queixa passou a ser mais persistente, 

principalmente, entre os psicólogos que trabalhavam nas políticas públicas. 

Depois de aproximadamente cinco anos de tramitação no Congresso Nacional, o 

PL 3338/2008 foi vetado pela presidência da república em meados de 2014. Segundo a 

psicóloga Lumena Furtado (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2014), assessora do 

Ministério da Saúde na época do veto, a redução da jornada de trabalho para 30 horas 

semanais não é benéfica, pois não amplia o acesso e não possibilita uma atenção de qualidade. 

Ela se posiciona favorável ao veto e fala que é contra a redução da jornada laboral de qualquer 
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profissional da saúde. É interessante notar que sua fala considera os profissionais da saúde, 

não contemplando os profissionais da área da assistência social, ou outras áreas de trabalho. 

Segundo Sergio Braghini (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2014), o Ministério 

da Saúde foi uma das instituições que se posicionou contra as 30 horas e, inclusive, elaborou 

um documento à Presidência da República recomendando o veto. Na entrevista realizada com 

Juliemary, foi apontada essa questão da focalização nos profissionais da área da saúde em 

detrimento das outras áreas. 

O veto, como relata Juliemary, “deu uma esfriada” no movimento de luta pela 

regulamentação da jornada. Porém, já em 2015, outro projeto de lei foi elaborado pelo mesmo 

deputado, Felipe Bornier, com a mesma demanda pelas 30 horas semanais, o PL 769/2015. O 

novo projeto é similar ao primeiro e apresenta a mesma justificativa, a qual explicita a 

necessidade do profissional de possuir mais de um emprego, haja vista os baixos salários. 

Como já observamos, a questão de possuir mais de um vínculo empregatício é comum na 

profissão do psicólogo, como aponta Bastos e Gondim (2010), porém, é salutar o fato de que, 

ao se exigir a diminuição da jornada de trabalho para poder ter outro emprego, a ideia passada 

é de que a busca pelo tempo livre não esteja ou não seja protagonista nessa luta. Além disso, 

naturaliza a precariedade do trabalho em psicologia. 

Faz-se necessário, contudo, não generalizar os anseios da categoria analisada 

apenas com os discursos presentes nos projetos de lei ou nos manifestos escritos pelas 

instituições que os representam. Nesse trabalho, buscaremos dar voz aos trabalhadores 

analisados, para podermos conhecer suas motivações, os significados atribuídos por esses 

atores a esse processo. Para alcançar tal objetivo, realizamos entrevistas como forma de captar 

a voz desses sujeitos. 

 

3.4 Entrevistas  

 

“Falar com o estranho assim, que bem ouve e logo 

longe se vai embora, é um segundo proveito: faz do 

jeito que eu falasse mais mesmo comigo”. 
(João Guimarães Rosa - Grande sertão: veredas) 

 

Inicialmente, pretendia utilizar a técnica de entrevistas abertas para realizar a 

coleta de dados. Seguindo o pensamento de Boni e Quaresma (2005), que afirmam que esta 

técnica atende principalmente a finalidades exploratórias, acreditava que com essa técnica 

obteria mais informação sobre a temática investigada, já que, devido às escassas publicações 
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sobre a luta pela redução da jornada de trabalho dos psicólogos, a minha investigação findava 

por ser, também, uma investigação exploratória. Segundo essas autoras, na entrevista aberta, o 

entrevistador introduz o tema e o entrevistado tem liberdade para falar sobre essa questão com 

raras interferências por parte do entrevistador.  

 

Em relação a sua estruturação o entrevistador introduz o tema e o entrevistado tem 

liberdade para discorrer sobre o tema sugerido. É uma forma de poder explorar mais 

amplamente uma questão. As perguntas são respondidas dentro de uma conversação 

informal. A interferência do entrevistador deve ser a mínima possível, este deve 

assumir uma postura de ouvinte e apenas em caso de extrema necessidade, ou para 

evitar o término precoce da entrevista, pode interromper a fala do informante. 

(BONI; QUARESMA, 2005, P. 74). 

 

 

Alonso (1998) discute vastamente sobre a entrevista aberta como forma de coleta 

de dados e explica que nessa modalidade as perguntas e respostas vão se produzindo no 

processo de interação entre entrevistador e entrevistado. Contudo, o autor alerta que é 

necessário estar consciente de perguntas relevantes e significativas para o tema investigado, 

advertindo que a entrevista não está isenta de um caráter diretivo. No caso dessa investigação, 

a pouca reflexão e construção teórica sobre a temática limitava a utilização da técnica de 

entrevista aberta. Antes de iniciar as entrevistas, realizei entrevistas piloto com dois (2) 

psicólogos e constatei que havia, devido à pouca clareza sobre a temática investigada, a 

necessidade de se utilizar um roteiro com perguntas previamente definidas. A técnica 

utilizada, assim, para a coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada.  

As entrevistas semi-estruturadas, de acordo com Alonso (1998), configuram-se 

como uma técnica útil de obtenção de informações de cortes mais pragmáticos, na qual é 

possível reconhecer como os sujeitos agem e constroem os sistemas de representações, a 

partir de suas práticas individuais e cotidianas. 

As entrevistas semi-estruturadas, segundo Boni e Quaresma (2005) devem seguir 

um conjunto de questões previamente definidas, contudo, podem ser conduzidas em um 

contexto semelhante ao de uma conversa informal. Para as autoras, esse tipo de técnica de 

condução de entrevista proporciona um maior direcionamento para o tema investigado, 

intervindo para que os objetivos da pesquisa sejam alcançados. Sobre a conduta do 

entrevistador elas apontam:  

 

O entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que achar oportuno, a 

discussão para o assunto que o interessa fazendo perguntas adicionais para elucidar 

questões que não ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso 

o informante tenha “fugido” ao tema ou tenha dificuldades com ele. (BONI; 

QUARESMA, 2005, p. 75). 
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Após a definição da técnica utilizada para a coleta de dados, iniciamos um 

trabalho de delimitação dos sujeitos que seriam entrevistados. No projeto inicial, tínhamos a 

pretensão de tentar entrevistar profissionais das diversas áreas da psicologia, buscando 

abranger, dessa forma, a diversidade que lhe é particular. Contudo, após as contribuições da 

banca examinadora no exame de qualificação, foi definido que as entrevistas seriam 

realizadas apenas com os profissionais institucionalizados. Assim, não entrevistamos os 

profissionais liberais-autônomos que compõem o clássico estereótipo do profissional da 

psicologia. Optamos por essa delimitação na escolha dos entrevistados, pois, à primeira vista, 

os profissionais liberais não estariam submetidos ao cumprimento de uma jornada de trabalho 

heterodeterminada do ponto de vista institucional-organizacional, já que a jornada de trabalho 

desse profissional autônomo é heterodeterminada na relação com o cliente-paciente. Dessa 

forma, para uma melhor análise dos dados e por essa pesquisa ter um forte caráter 

exploratório, acreditamos que fosse necessário realizar esse corte no grupo de trabalho. 

Contudo, como veremos adiante, essa delimitação é complexa, haja vista que alguns dos 

entrevistados possuíam tanto trabalhos institucionais como também autônomos, pois 

conciliam o trabalho institucional com o autônomo nas clínicas. Essas constatações são 

ratificadas por Bastos e Gondim (2010) que apresentaram um levantamento, já analisado no 

tópico anterior, sobre grande institucionalização dos psicólogos e sua multiplicidade de 

vínculos de trabalho.  

As entrevistas foram realizadas com oito (8) psicólogos com vínculos 

empregatícios com instituições. A escolha desses profissionais foi aleatória, seguindo a 

proposta da amostragem bola de neve. Todos os entrevistados possuíam mais de dois anos de 

formado, quatro são profissionais concursados e quatro têm vínculo formalizado através de 

contrato por tempo determinado. Cabe apontar que o projeto de pesquisa foi aprovado no 

Comitê de ética em pesquisa (CAAE: 56169116.3.0000.5054). 

O perfil dos entrevistados é congruente ao perfil descrito por Bastos, Gondim e 

Borges-Andrade (2010), que afirmam que a profissão do psicólogo se caracteriza pela 

predomínio da atuação de jovens profissionais e mulheres, sendo a psicologia uma profissão 

feminina (mais de 80% dos profissionais inscritos nos Conselhos Regionais de Psicologia são 

de mulheres). Nesse sentido, todas as entrevistadas dessa pesquisa foram mulheres, com idade 

entre 24 anos a 35 anos. 

Nessa pesquisa, o número de sujeitos que compõem o quadro das entrevistas não 

foram determinados a priori. Numa metodologia qualitativa, como aponta Duarte (2002), o 

número de entrevistados depende da quantidade das informações obtidas em cada 
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depoimento. Segundo a autora: 

Enquanto estiverem aparecendo “dados” originais ou pistas que possam indicar 

novas perspectivas à investigação em curso as entrevistas precisam continuar sendo 
feitas. À medida que se colhem os depoimentos, vão sendo levantadas e organizadas 

as informações relativas ao objeto da investigação e, dependendo do volume e da 

qualidade delas, o material de análise torna-se cada vez mais consistente e denso. 

Quando já é possível identificar padrões simbólicos, práticas, sistemas 

classificatórios, categorias de análise da realidade e visões de mundo do universo em 

questão, e as recorrências atingem o que se convencionou chamar de “ponto de 

saturação”, dá-se por finalizado o trabalho de campo. (2002, p. 144). 

 

Nesse sentido, foram realizadas entrevistas até que o ponto de saturação fosse 

alcançado. Nesse estudo, ao entrevistarmos os oito profissionais, sentimos que já possuíamos 

um material consistente para realizarmos a análise dos dados e, assim, o trabalho de campo foi 

concluído. A ida a campo proporcionou grandes reflexões e foi marcado pela peculiaridade de 

que eu, como pesquisadora, era também objeto do meu estudo, por ser também psicóloga e 

compor essa categoria profissional. 

É comum lermos, em diversas pesquisas, relatos sobre a ida a campo, no qual os 

pesquisadores vão ao encontro do locus de investigação, minados de conhecimentos teóricos 

sobre as pessoas e locais investigados, buscando conhecer suas realidades. Em meu caso, a ida 

a campo foi, na verdade, um retorno ao meu local de partida, ao lugar “fora da academia”, ao 

mercado de trabalho. Não fui em busca de encontrar o desconhecido, fui buscando 

(re)encontrar o que já conhecia, o que já havia vivido, buscava entrevistar colegas de 

profissão, que, como eu, tinham algo a falar sobre suas experiências profissionais, 

principalmente, sobre o ponto de articulação de seu trabalho e do tempo experimentado no 

desenvolvimento de sua ocupação. 

Mesmo conhecendo realidades distintas, encontrando pontos de vistas diferentes 

dos meus, as angústias trazidas por esses profissionais eram, também, minhas angústias. O 

encontro com essas pessoas, com seus discursos, com suas experiências, foi, assim, de certa 

forma angustiante. Porém, a conversa com esses profissionais também foi acolhedora, pois 

meus entrevistados e eu estávamos ali trocando experiências e sentimentos. Embora eu não 

tenha falado nada sobre minhas próprias experiências, sentia que os entrevistados me 

percebiam como alguém que compartilhava de suas percepções, que os entendia, sentimento 

esse ratificado em cada “você sabe como é”, “você entende”, que eu ouvia.  

As entrevistas possibilitaram uma grande reflexão sobre a questão do sujeito e do 

objeto na pesquisa. Acreditava que deveria, como pesquisadora, me manter indiferente, 

neutra, não esboçar sentimentos, para que a minha presença não interferisse na opinião dos 

entrevistados. Contudo, ao me deparar com questões tão minhas, foi inevitável demonstrar 
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sentimentos, argumentar certas questões, enfim, estar ali, naquele momento, presente, 

acolhendo as angustias que também são minhas. Ibáñes (2010) critica a pesquisa de ênfase 

mais objetiva e estatística pela falta de interação entre sujeito e objetos; para ele, a pesquisa 

deve apresentar uma perspectiva dialética, a qual integra o sujeito da pesquisa, abolindo a 

separação sujeito e objeto, nesse sentido, ao investigar um fato social, o pesquisador 

transforma esse fato e transforma a si próprio.  

Acredito que a minha ida a campo foi, assim, transformadora tanto para os 

entrevistados quanto para mim. Muitas reflexões foram construídas nessas interações 

proporcionadas pelas entrevistas, as quais serão analisadas a seguir. Contudo, antes de 

apresentarmos a discussão das entrevistas, devemos apontar a metodologia utilizada para tal 

intento. 

 

3.5 Análise Sociológica do Discurso 

 

O objetivo do trabalho é analisar um processo social e histórico (a redução da 

jornada de trabalho) a partir das vivências, das percepções dos sujeitos, entendendo que suas 

produções discursivas estão também historicamente contextualizadas. Nesse sentido, a 

metodologia utilizada foi a análise sociológica do discurso.  

A análise do discurso, segundo Godoi (2005), esteve originalmente vinculada à 

filosofia da linguagem, contudo, atualmente, constitui-se em um complexo metodológico 

composto por diversas escolas e tendências epistemológicas múltiplas. Essa diversidade está 

relacionada ao seu caráter interdisciplinar, vinculadas a diversas disciplinas das ciências 

humanas e sociais, tais como a sociologia, a linguística, a teoria da comunicação e a 

psicologia social. Essa multiplicidade de raízes epistemológicas e teóricas faz com que a 

análise do discurso se diferencie de outras metodologias, configurando-se como uma ampla e 

teórica abordagem, na qual existem poucas ou inexistentes regras sistemáticas de condução, 

sendo uma metodologia interpretativa, que segundo Billig (1997) não pode ser reduzida a uma 

série de passos ou procedimentos técnicos aplicados mecanicamente. 

Essa multiplicidade pode ser percebida na conceituação do que seja o discurso. O 

discurso é um conceito chave nos desenvolvimentos teóricos das diversas metodologias de 

análise do discurso, entretanto, não está unificado nas abordagens, possuindo diversas formas 

de ser compreendido. Nesse trabalho, será utilizada a perspectiva apontada por Ruiz Ruiz 

(2009) que entende que o discurso pode ser compreendido como uma prática através da qual 

os sujeitos dão sentido à realidade. Partimos também do pensamento de Lakoff (2005) o qual 



67 

 

aponta que o discurso não pode ser analisado no vácuo contextual. O discurso será analisado, 

assim, como produtor da realidade e também produto desta. Para a análise das entrevistas 

desse trabalho utilizaremos a Analise Sociológica do Discurso, pois esta perspectiva busca 

contextualizar os discursos a fim de entendê-los. 

Segundo Alonso (1998), a Análise Sociológica do Discurso ou Análise 

Sociohermenêutica do discurso compreende o discurso como uma prática dos atores sociais 

que o enunciam. A ela interessa as relações de produção de sentido, o estudo dos discursos e 

suas determinações e motivações. Essa análise deve buscar situar e contextualizar 

historicamente a enunciação, encontrando nos discursos um modelo de representação e de 

compreensão do texto concreto em seu contexto social e histórico. 

Para melhor definir o espaço epistemico-metodológioco da Análise 

Sociohermenêutica, Alonso (1998) apresenta três níveis de análise de discurso, o nível 

informacional/quantitativo, o nível estrutural/textual e o nível social/hermenêutico. O 

primeiro nível, informacional/quantitativo, é, para o autor, o nível de análise mais imediata e 

descritiva, tendendo a explorar a dimensão mais denotativa e manifesta dos discursos. Para o 

autor, nesse nível, o texto é convertido em um espaço de frequências, de repetições entre as 

palavras e sua análise se dá através da busca de distâncias e proximidades semânticas.  

O segundo nível é o estrutural/textual, que busca reconhecer, dentro do texto, um 

sistema implícito de regras que lhe dão corpo, busca assim, encontrar estruturas subjacentes 

abstratas da enunciação.  

O terceiro nível é a Análise Sociológica do Discurso, que, diferente dos outros 

dois níveis, possibilita a reconstrução do sentido dos discursos para além de uma análise 

formalista, ou seja, tem um caráter mais pragmático, preocupando-se não apenas com aquilo 

que o texto formaliza, mas com aquilo que os discursos fazem e como são construídos 

(COELHO; GODOI; SERRANO, 2014). Neste nível, texto e contexto se completam e dão 

sentido à função latente dos discursos, constituindo um só esquema de análise. As condições 

sociais de produção do discurso, que, segundo Aquino (2014) é o próprio espaço simbólico 

que dá sentido à “fala” dos trabalhadores, tem nesta investigação um papel central. A 

interpretação e atribuição do sentido são tomadas aqui como uma combinação do texto 

produzido pelo discurso dos trabalhadores e das condições sociais as quais eles estão 

submetidos. 

Assim, o trabalho da Análise Sociológica do Discurso é de interpretar o conteúdo 

latente que possuem os enunciados, realizando a reconstrução do sentido dos discursos em seu 

contexto micro e macrossocial de enunciação. O trabalho da interpretação procura alcançar os 
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significados que têm os enunciados para os sujeitos, atento para o espaço entre o dito e o 

implicado no discurso, revelando essas implicações através de inferências, considerando-se os 

elementos de um item constitutivo da interpretação: o contexto. Deve-se, contudo, entender 

que a interpretação, segundo Alonso (1998), nunca é definitiva, está sendo realizada e não se 

conclui jamais. Nesse sentido, nesta pesquisa, não perseguimos verdades inquestionáveis 

sobre uma realidade já dada, pois entendemos que essa realidade está em constante mutação.
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4 ANÁLISE DAS ESTREVISTAS 

 

Neste capítulo iremos analisar os discursos coletados através das entrevistas 

realizadas com os psicólogos. Como citado no capítulo anterior, compreendemos que esses 

discursos não se constituem em um vácuo social, eles são produzidos em um contexto social 

específico. Nossa intenção, ao analisar esses discursos, será encontrar, nesse texto concreto, 

modelos de representação e compreensão em seu contexto social e histórico, por isso a 

importância, apontada por Alonso (1998), de situar e contextualizar historicamente a 

enunciação. 

A discussão apresentada no primeiro capítulo nos faz refletir sobre a construção 

social e histórica relativa às categorias analisadas nesse trabalho – o tempo, o tempo de 

trabalho e as lutas pela redução da jornada de trabalho. Tratamos de discutir a respeito da 

naturalização do tempo e do tempo de trabalho, bem como da luta pela redução da jornada de 

trabalho e múltiplas aspirações envoltas nesse processo. Foi apresentada, também, uma 

reflexão sobre a profissão do psicólogo e sua luta pela redução da jornada laboral para 30 

horas semanais. Entendemos que, antes de ser mero contexto para a enunciação, essa reflexão 

é parte constituinte da análise das entrevistas, pois texto e contexto não podem ser analisados, 

senão juntos, haja vista que eles se completam, formando um só esquema de análise, e dão 

sentido à função latente dos discursos. 

Nesse trabalho, por tratarmos de conceitos tão naturalizados e pouco questionados 

(ELIAS, 1998; CARDOSO, 2009), como o tempo de trabalho, sentimos que a questão 

histórica e social deu um peso maior a nossas analises. A cada entrevista realizada, era 

perceptível que os psicólogos sentiam algumas dificuldades em refletir sobre a redução de sua 

jornada laboral e em refletir sobre o tempo livre do trabalho. A desnaturalização desses 

conceitos e a problematização do cenário socioeconômico são de fundamental importância 

para compreensão da pergunta de partida que nos motivou para a realização desse trabalho – 

“o que pensam os psicólogos sobre a redução da sua jornada de trabalho?”. Sem uma 

compreensão prévia sobre as questões aqui tratadas, os questionamentos sobre o processo de 

luta pelas 30 horas semanais seria extremamente raso e não traria pontos novos para 

entendermos nossas motivações sobre a redução da nossa jornada, e mesmo para 

compreendermos nossas vivências temporais e nossa relação com outras temporalidades. 

Como aponta Antunes (2005), a luta pela redução do tempo de trabalho é também ponto de 

partida para se refletir sobre o tempo de vida e nosso autocontrole em relação ao nosso 

próprio tempo. Além disso, a reflexão sobre esse processo de luta nos fez refletir sobre a 
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participação política dos psicólogos enquanto categoria profissional. 

Cabe apontar que os nomes utilizados para designar os entrevistados são fictícios 

e os verdadeiros nomes não serão divulgados em hipótese alguma, em consonância com o 

termo ético assumido ao enviar o projeto de pesquisa para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará. Os nomes fictícios atribuídos aos entrevistados são nomes de 

meus amigos. Escolhi nomeá-los dessa forma, devido à minha identificação com os 

entrevistados. Resolvi, assim, nomeá-los com nomes que me são próximos e caros. 

A análise das entrevistas possibilitou a identificação de dois (2) pontos relevantes 

para reflexão. Esses dois pontos estão presentes em todas as entrevistas e serão, dessa forma, 

as questões principais discutidas nesse capítulo. A seguir, apresentaremos esses pontos, 

articulando as discussões teóricas anteriores com a fala dos entrevistados. As interpretações 

realizadas terão como base, como aponta Alonso (1998), a combinação do texto produzido 

pelos discursos das entrevistas e as condições sociais às quais eles são submetidos, condições 

estas já colocadas nos capítulos anteriores.  

 

4.1 A identidade polivalente e as diferentes jornadas de trabalho dos psicólogo – 

implicações na adesão à luta pelas 30 horas 

 

A identidade profissional do psicólogo, por força da diversificação da demanda e 

das consequentes formas diversificadas de atuação, foi, como aponta Malvezzi (2010), se 

institucionalizando na forma de identidade polivalente. Segundo o autor, essa identidade é em 

parte explicada pela origem múltipla da Psicologia, que possui raízes em diversos campos do 

saber, como a Medicina e a Filosofia, para citar duas delas.  

A identidade polivalente do psicólogo foi um dado marcante extraído das 

entrevistas realizadas. Dos profissionais entrevistados, três (3) trabalhavam com políticas 

públicas, três (3) trabalham na área da psicologia organizacional, em empresas e dois (2) 

trabalham na área educacional. Além das diferenças de atuação, quatro (4) dos profissionais 

entrevistados possuem outros trabalhos, a saber: realizar atendimentos em clínicas particulares 

ou ministrar aulas em cursos de Psicologia. 

Esse caráter da profissão repercute na questão da jornada de trabalho. Em um 

cenário diversificado como o que encontramos ao realizar as entrevistas, não podemos falar 

da jornada de trabalho do psicólogo como se ela fosse igual para todos. Falaremos de jornadas 

laborais distintas, mas que apresentam pontos em comum. A análise sobre o que pensam os 

psicólogos sobre a luta pela redução da jornada de trabalho deve levar em consideração, 
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assim, essa peculiaridade da multiplicidade de formas de atuação e vivências do tempo de 

trabalho. Malvezzi (2010) aponta que essa diversidade própria da profissão do psicólogo se 

configura como ponto problemático, pois fragmenta a construção identitária dessa profissão, 

ao mesmo tempo em que a enriquece com tamanha diversidade. Ao realizarmos as entrevistas, 

encontramos diferentes pontos de vista sobre o processo de luta pelas 30 horas semanais nos 

profissionais das diferentes áreas de atuação entrevistados.  

A questão da identidade profissional fragmentada se destaca nos discursos dos 

profissionais que trabalham na área organizacional. Nessa área é comum que os profissionais 

da psicologia sejam contratados não como psicólogos e sim com outras denominações, 

atuando em cargos genéricos que podem ser assumidos por outras categorias profissionais 

como administradores ou economistas. Dos três entrevistados dessa área, todos trabalhavam 

em cargos dessa espécie. Essa questão pode ser exemplificada na fala da entrevistada Bruna 

“[...] na minha carteira de trabalho não diz que eu sou psicóloga, tem analista de gestão, meu 

cargo é analista de desenvolvimento de pessoas”. 

A polivalência dos profissionais da psicologia e sua efetiva participação em cargos 

genéricos, que exigem múltiplas capacidades e saberes, remetem à questão das novas 

exigências do mundo do trabalho atual. Umas das transformações engendradas com a 

implementação do modelo neoliberal e a reestruturação produtiva foi a demanda por 

profissionais polivalentes, capazes de responder às exigências mutantes da produção. Para 

Nardi (2006), o estímulo à polivalência e ao enriquecimento das tarefas, e as demandas por 

trabalhadores flexíveis e com habilidades de relacionamento que permitam o trabalho em 

equipe apresentam como conteúdos latentes o aumento do individualismo, a responsabilização 

do trabalhador por seu sucesso e também por seu fracasso, impondo risco constante diante de 

um cenário de desemprego. A liberdade e a autonomia que justificam a implementação dessas 

transformações, para o autor, estão sempre condicionadas aos desígnios da empresa. 

A flexibilidade e a fragilidade dos vínculos laborais também apontam para uma 

precariedade desses trabalhos. Ao serem contratados em um cargo genérico, os psicólogos não 

são mais definidos a partir da profissão na qual desenvolveram sua formação, estando assim 

descobertos dos ganhos e benefícios de sua categoria profissional.  Como derivado dessa 

constatação, dá-se a fragilização e vulnerabilização de proteção social, pois esses profissionais 

carecem de reconhecimento, inclusive sindical, devido à realidade abstrata vinculada à função 

que desenvolvem. A representante do sindicato dos psicólogos do Ceará, Juliemary, 

evidenciou esse distanciamento entre sindicato e os profissionais da área organizacional, 

quando falava sobre a realidade profissional e o engajamento na luta pelas 30 horas semanais, 
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ao afirmar que “se a gente for pensar no psicólogo organizacional, a gente tem que pesquisar 

mais, não chega muita demanda não”. Foi notório, assim, nas entrevistas o distanciamento dos 

profissionais dessa área em relação ao restante da categoria. A entrevistada Leandra explica 

com clareza a questão do cargo genérico. 

 

Quando o psicólogo ele é contratado para trabalhar em uma organização [...] nem 

sempre ele é contratado como psicólogo, então, por exemplo, nos casos em que a 
pessoa seja contratada como coordenadora de rh, analista de Rh [...] eles fazem esse 

tipo de arranjos nas contratações... eu to lembrando porque eu trabalho nessa área, 

muitas vezes acontece com o engenheiro... quando você contrata um engenheiro pela 

carteira, a empresa é obrigada a pagar o piso... o salário dele deveria ser no mínimo 

esse valor do piso... O que as empresas fazem para burlar isso? Elas contratam a 

pessoa como, por exemplo, coordenador de qualidade ou coordenador de segurança 

do trabalho, sendo que a pessoa tem a formação de engenheiro, mas ela não é 

contratada como engenheiro, porque se não a empresa vai ter que pagar o piso ai sai 

muito caro e a empresa não acaba contratando. (LEANDRA). 

 

A perda ou a falta de clareza em relação à identidade profissional influi na relação 

desses profissionais com a própria categoria profissional. Quando se fala em lutar por direitos 

para a categoria, esses profissionais que atuam na área organizacional/trabalho, que segundo 

Bastos e Gondim (2010), é a terceira área que mais absorve profissionais da categoria, 

sentem- se excluídos, pois, formalmente, não atuam como psicólogos em seus locais de 

trabalho, haja vista que são contratados para cargos genéricos, tal questão é apontada por 

Renata, ao falar sobre a questão da sua contratação pela empresa na qual ela trabalha:  

 

É uma crítica que eu faço na empresa [...] e não diretamente, porque eu não quero 

perder meu emprego (risos) mas eles me contrataram como psicóloga para eu poder 

ter acesso a testes psicológicos, mas eles não me pagam como psicóloga e nem eu 
vou ter direitos como psicóloga [...] eu tenho direito de analista de recursos 

humanos. 

 

Essa falta de clareza sobre estar ou não atuando como psicólogo gera dúvidas a 

respeito dos benefícios advindos da possível conquista das 30 horas, bem como seu 

engajamento nessa luta. É importante explicitar que a luta pela redução da jornada de trabalho 

do psicólogo não é unânime entre a categoria, pois parte desses profissionais não são 

contratados como psicólogos, embora exerçam tal função em seus locais de trabalho. Todos os 

entrevistados que trabalham na área organizacional apresentaram dúvidas sobre até que ponto 

a aprovação do projeto de lei iria beneficiá-los. Bruna acreditava que, por ela ser psicóloga, 

poderia ser beneficiada, porém as outras duas psicólogas entrevistadas dessa área apontam 

descrença quanto à diminuição das suas jornadas. A não identificação com a categoria gera 

descontentamento e uma não afiliação ao processo de luta. A fala de Renata exemplifica bem 
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essa questão: 

 

Pra mim, no meu cargo atualmente não ia fazer tanta diferença (a redução da jornada 

de trabalho), porque lá eu sou contratada como analista de recursos humanos [...] 

então é algo que pesa para mim, no sentido de que eu ia ser psicóloga, trabalhando 

44 horas, então para mim... eu não sei se isso ia me atingir de forma positiva sabe 

[...] Pelo contrário eu ia ver todos os meus colegas trabalhando numa carga horária 
reduzida, e eu ainda na carga horária de 44 horas. Eu não sei até que ponto isso iria 

ser, pra mim, se eu iria ter algum benefício com a redução da carga horária [...] eu 

acho que eu ia ser muito mais frustrada do que ter benefícios. 

 

As diferenças presentes na categoria não se restringem à área organizacional. No 

que diz respeito à luta pelas 30 horas, as diferentes formas de atuação interferem no 

engajamento na luta pela redução da jornada de trabalho, mesmo quando os profissionais 

trabalham sob forma de contratação como psicólogos. A representante do sindicato, Juliemary, 

afirma que a categoria dos psicólogos que trabalham nas políticas públicas tem o maior desejo 

pelas 30 horas, mais do que os psicólogos de outras áreas: “[...] os profissionais que eu vejo 

que mais lutam pelas 30 horas são os profissionais das políticas públicas, principalmente os 

que atuam na área da assistência social [...] os profissionais que mais lutam, mais sonham 

pelas 30 horas são os profissionais da assistência social”.  

Os profissionais das políticas púbicas, nas entrevistas, realmente, expressaram 

maior desejo e menos dúvidas em relação à importância da redução da jornada em relação aos 

outros profissionais. A entrevistada Marcela, que trabalha na área educacional, por exemplo, 

mostrou certa dúvida sobre a importância da diminuição da jornada de trabalho: “[...] eu acho 

que talvez o clima no trabalho fosse mais importante do que isso, por exemplo, se houvesse 

condições de trabalho, se houvesse respeito [...] eu não sentiria tanto essa necessidade [de 

reduzir a jornada laboral]”. Os profissionais das políticas públicas foram mais enfáticos em 

relação à necessidade da diminuição do tempo de trabalho. 

Essas diferenças ficaram expressas, também, na maneira como os entrevistados 

apresentavam sua rotina e a vivência do seu tempo de trabalho. Juliana, entrevistada da área 

das políticas públicas, por exemplo, explicou sua rotina de maneira bastante suscita, “[...] eu 

trabalho no CREAS, na quinta eu passo o dia todo na clínica, e final de semana é final de 

semana (risos), basicamente isso”. Já Renata, da área organizacional, relata sua rotina de 

maneira mais detalhada e evidenciando enfaticamente a falta de tempo para descansar ou 

fazer alguma outra atividade que não estivesse relacionada ao trabalho durante sua jornada 

laboral: 

Eu preciso acordar muito cedo, tipo 6 horas da manhã, porque a empresa é longe. 

Preciso pegar dois ônibus para chegar lá às 8 horas no trabalho... geralmente, eu já 

começo na divulgação das vagas, porque a rotatividade nesse emprego é muito alta, 
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então sempre tem seleção, todos os dias praticamente. Ai eu faço a triagem de 

currículos... No decorrer do dia eu tenho uma pausa para o almoço, pausa de 1 hora 

[...] eu almoço na empresa mesmo, não dá nem tempo de descansar direito, porque 

muitos telefonemas acontecem na hora do almoço, de candidato querendo saber 

informação sobre a vaga, só eu que tiro essas dúvidas dele, então meu descanso é na 

mesa de trabalho com a cabeça baixa, e chegando ligação direto. Então, após o 

almoço eu volto a trabalhar [...] Encerrando minha rotina de trabalho, eu encerro 

meu expediente as 17:30, então eu trabalho de 8 as 17:30, totalizando 44 horas 

semanais [...] e eu volto para casa, na mesma rotina de 2 ônibus e já chego 

fisicamente arrasada, morta, já pensando em como vai ser o dia que vem [...]   

planejando as coisas que eu vou fazer no outro dia, pra não perder tempo planejando 
quando eu for fazer, já planejo antes para poder dar conta [...]. A minha rotina é 

muito exaustiva.  

 

A quantidade de atividades realizadas por dia, a intensidade de trabalho a ser 

realizado influi, também, na maneira como os profissionais encaram a luta pelas 30 horas 

semanais. O psicólogos que mais relataram sobre a jornada exaustiva foram também os que 

apontaram em seus relatos certa preocupação com uma possível intensificação no ritmo de 

trabalho caso haja uma redução do tempo laboral. Como já explicitado anteriormente, a 

redução da jornada de trabalho pode acarretar, como aponta Gasparini (1996) e Fonseca 

(2011), uma intensificação das atividades laborais e uma diminuição da porosidade do tempo 

de trabalho, o que significa menos tempo para descansos. A preocupação em relação à 

intensificação do trabalho está presente na fala de Renata: 

 

O que eu vejo [em relação à redução da jornada de trabalho] é que alguns assistentes 

sociais não concordaram muito, tipo eles era a favor da redução, mas agora eles 

sentem uma desvalorização salarial, e na rotina de trabalho deles, eles sofrem meio 

que um abuso da parte dos gestores, coordenadores, meio que de abuso moral 

mesmo, de assédio moral, porque ah... você tem horário reduzido você vai... é... a 

sua carga de trabalho as vezes não quer dizer tanto a sua carga horária... você pode 

trabalhar 30 horas fazendo o mesmo serviço... não reduziu o serviço e sim a carga 

horária... então é algo que já ouvi eles comentando sobre isso, e que eu, na prática, já 

vivenciei isso, porque teve uma semana, por exemplo, no meu trabalho, que 
reduziram a carga horária para 40 horas semanais, como uma experiência, e assim... 

é como eles falaram, não reduziu o trabalho... o trabalho que eu tinha que fazer era o 

mesmo que eu tinha que fazer em 44 horas...ou seja a pressão aumentou porque eu 

tinha que fazer isso em menos tempo...então eu acho que tem que ser uma decisão 

muito bem amarrada, sabe? De regulamentações e tudo... enfim, não ser algo que 

oprima ainda mais o trabalhador... 

 

Essa preocupação não se manifesta nos discursos dos profissionais das políticas 

públicas, por exemplo, que, como afirma Isabel ao falar que “se eu pudesse, eu reduziria mais 

que 30 horas”. Analisando essa questão a partir das três divisões de análise do tempo proposta 

por Gasparini (1996), há pouca preocupação dos profissionais das políticas públicas com o 

tempo interno de trabalho e uma grande preocupação com o tempo externo, ou seja, a duração 

da jornada de trabalho ao longo do dia e/ou da semana. Os psicólogos que trabalham em 

empresas e os que trabalham na área educacional explicitaram, além da preocupação com a 
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duração do trabalho, questionamentos em relação à mudança no ritmo de trabalho e às 

atividades que poderiam não ser realizadas no trabalho, caso houvesse a redução da jornada 

laboral. Em contrapartida, os trabalhadores das políticas públicas apontam o desgaste mais 

relacionado com a própria atividade de trabalho, um desgaste mais emocional do que físico, 

como relata Juliana:  

Um serviço como o CREAS, que é um serviço que você tá em contato direto com, 

além da vulnerabilidade social, com a violação de direito, é muito tocante, 
entendeu... então, assim, eu preciso fazer análise, eu preciso cuidar da minha saúde 

mental para oferecer um mínimo de qualidade pros meus atendimentos... pros meus 

usuários... um trabalho como o CAPS, por exemplo, também é muito puxado, isso 

eu tô falando no caso só das políticas públicas, a jornada de 40 horas é uma jornada 

muito puxada pro tipo de serviço que a gente oferece. 

 

Essas diferenças compõem o cenário do movimento pelas 30 horas semanais dos 

psicólogos. Foi observado que o movimento não chega a ser unânime entre estes profissionais 

e que existem diversas dúvidas e questionamentos em torno da redução de jornada de 

trabalho. Embora existam tais desacordos, este movimento se configura como uma das 

maiores bandeiras de luta da categoria. 

Nas entrevistas, o que ficou evidente de maneira bastante acentuada, ademais 

dessas diferenças apresentadas, foi a pouca participação e implicação dos profissionais 

entrevistados nesse processo de luta. Todos os entrevistados dessa pesquisa afirmaram não ter 

participado efetivamente do processo pelas 30 horas. Os oito (8) entrevistados apresentaram 

dúvidas sobre essa luta política e quando eram questionados sobre “o que conheciam sobre o 

processo de luta pelas 30 horas semanais”, sempre havia uma resposta com uma certa 

desconfiança e um embaraço de quem não está totalmente seguro para falar sobre o assunto 

ou de quem não estava envolvido efetivamente nesse processo. A seguir, algumas falas que 

ilustram bem essa questão. 

 

É até vergonhoso, mas eu conheço pouco... assim da luta. Eu sei que já vem... isso já 
vem há alguns anos sendo batalhado, não é? E quase a gente conseguiu, mas que ela 

não foi... a Dilma vetou, se eu não me engano, eu nem lembro direito, eu lembro que 

eu li, mas eu não lembro exatamente porque foi, eu acho que ia impactar no 

orçamento... foi alguma coisa assim, que ia impactar no orçamento da saúde... que 

tinha que ser avaliado qual a necessidade de se reduzir essa carga horária de uma 

forma mais detalhada. (BRUNA). 

 
Eu nunca fui para nenhuma reunião dessas sobre a redução da jornada [...] mas 

quando a gente vai tirar o nosso CRP você é obrigado, assim, obrigado realmente, a 

participar de uma reunião lá, e lá nessa reunião eles falam sobre esse assunto da 

jornada, das 30 horas, mas ter me engajado em alguma ação... não... eu acredito que 

até os abaixo-assinados que teve eu nunca levei a diante, nunca cheguei a preencher 

nada. (LEANDRA). 
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Na entrevista com Renata, ela afirmou que sua participação era “mais informativa 

do que ativa”. Muitos outros profissionais afirmaram, como Isabel, que “liam os e-mails 

recebidos do sindicato ou do CRP, compartilhavam informações sobre o processo em 

trâmite”, mas as manifestações se resumiam a esse compartilhamento de informações via 

internet. Impossível não comparar essa luta pela redução da jornada de trabalho dos 

psicólogos, que, segundo os entrevistados, se resumia no compartilhamento de informações 

na internet, com as manifestações operárias dos séculos passados, nas quais os trabalhadores 

participavam efetivamente de manifestações e lutas por melhorias nas condições de trabalho, 

compondo uma forte resistência coletiva diante das imposições do capital. Nesse sentido, faz-

se necessário resgatar que o movimento operário se consolidou fortemente através da 

possibilidade proporcionada pelo próprio sistema fabril que tornava os trabalhadores 

indiferenciados e homogeneizados, submetidos a rotinas similares, favorecendo a 

identificação entre os mesmos, que passaram a se ver como classe, tal como apontou Marx 

(1976). A fragmentação engendrada pelas políticas neoliberais atingiram violentamente essa 

identificação, e a resistência coletiva foi perdendo, gradativamente, sua força. A fragmentação 

da categoria dos psicólogos, assim, os distancia de uma verdadeira luta coletiva, afastamento 

potencializado pelas novas tecnologias e pelas transformações impostas pelas políticas 

neoliberais, que fragmentam e individualizam os trabalhadores. 

Aqui cabe discutirmos a questão da experiência, problematizada por Larrosa 

(2002). Para o autor, experiência é o que “[...] nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. 

Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca” (p. 21). A experiência é a passagem 

pela existência, de uma maneira exposta, aberta e disponível. Durante nossa existência, 

passamos por muitas situações, conhecemos muitas pessoas, recebemos muitas informações, 

mas, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece, quase nada nos toca, não estamos 

verdadeiramente implicados com o que nos rodeia, o que foi percebido em relação aos 

psicólogos, pouco implicados na sua própria luta pela diminuição da jornada de trabalho. 

Sobre a atuação dos profissionais nesse processo, compartilhando informações na 

internet, Larrosa (2002) aponta que as informações não são experiências e não deixam lugar 

para que essas experiências ocorram. O autor também diferencia o conhecimento da 

informação, e foi o que percebemos em relação às entrevistas realizadas, os psicólogos 

pareciam ter várias informações sobre a luta pelas 30 horas, compartilhavam essas 

informações na internet, mas, ao mesmo tempo, pouco conheciam sobre esse processo e não 

se sentiam a vontade para falar sobre ele, foi o caso da entrevistada Juliana: “[...] O que eu 

conheço é que ele foi votado... não, espera... ele foi vetado pela presidência com a justificativa 
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de que ele ia trazer... não sei muito bem... prejuízo para os cofres públicos? Foi isso? Não sei 

muito sobre isso, não participei de nada.” 

A racionalidade econômica que, segundo Gorz (2007), coloniza nosso tecido 

relacional, objetificando e quantificando todos os aspectos da nossa vida, concebe que o 

conhecimento é basicamente a ciência e a tecnologia, tal qual já apregoa o pensamento 

positivista tradicional, no qual o conhecimento verdadeiro só pode ser alcançado através do 

uso da ciência. O conhecimento é, assim, em nossos dias, posto como sinônimo do 

conhecimento científico, conhecimento este universal, objetivo e impessoal, que não advém 

de nossas experiências, é algo exterior a nós mesmos, do qual podemos nos apropriar e que 

podemos utilizar, muitas vezes através da forma de informações, para nos manter informados 

(LARROSA, 2002). Há uma cisão, como aponta Gorz (2007), entre as culturas profissionais 

especializadas e a cultura do cotidiano. Esta não é mais relevante para o entendimento da 

vida, sendo desacreditada em detrimento do saber científico, que passa a regular e orientar os 

indivíduos no mundo e em suas relações. Esse saber científico, essas informações, das quais 

podemos nos apropriar, são basicamente mercadorias, as quais podemos consumir para 

melhorar nossa vida, ou nossa qualidade de vida, como questiona Larrosa (2002), vida esta 

que não é outra coisa que não a satisfação das necessidades, sempre incrementadas pela lógica 

do consumo, uma lógica econômica. 

O conhecimento advindo da experiência, em contrapartida, é adquirido à medida 

que vamos respondendo ao que nos acontece, ao que nos toca e como damos sentido a tais 

acontecimentos. Não se trata de como as coisas são, mas do sentido que damos a nossos 

acontecimentos, nossas experiências. Esse conhecimento, por ser ligado às nossas 

experiências pessoais, é um saber pessoal, finito e singular.  

 

O saber da experiência é um saber que não pode separar-se do indivíduo concreto 

que o encarna. Não está, como o conhecimento científico, fora de nós, mas somente 

tem sentido no modo como configura uma personalidade, um caráter, uma 

sensibilidade ou, em definitivo, uma forma humana singular de estar no mundo, que 

é por sua vez uma ética (um modo de conduzir-se) e uma estética (um estilo). 
(LARROSA, 2002, p. 27). 

  

Quando nada nos acontece, quando deixamos de buscar sentido em nossa própria 

existência e passamos a buscá-lo fora de nós, através do conhecimento científico, das 

informações, limitamos nosso conhecimento a um conhecimento objetivo, utilitário que é 

submetido à lógica do mercado. Abandonamos a postura ética de existência, pois não nos 

responsabilizamos mais pela condução de nossas vidas, em nossas decisões, buscamos sempre 

informações e opiniões que falem por nós, que ditem nossos atos e justifiquem nossas 
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escolhas. 

 

Quando a informação e a opinião se sacralizam, quando ocupam todo o espaço do 
acontecer, então o sujeito individual não é outra coisa que o suporte informado da 

opinião individual, e o sujeito coletivo, esse que teria de fazer história segundo os 

velhos marxistas, não é outra coisa que o suporte informado da opinião pública. 

Quer dizer, um sujeito fabricado e manipulado pelos aparatos da informação e da 

opinião. (LARROSA, 2002, p. 22). 

 

Os profissionais entrevistados se mostraram, dessa forma, mais sujeitos da 

informação do que sujeitos da experiência. Haviam lido ou ouvido muitas informações e 

opiniões sobre a luta pela redução da jornada de trabalho de sua categoria, mas elas não os 

tocavam, nada lhes acontecia. Informados, compartilhavam opiniões que não lhes pertenciam. 

Muitos falavam que só sabiam superficialmente sobre o assunto, e isso parecia lhes bastar.  

 

Conheço, acompanhei... não de perto... tem um grupo de psicólogos na instituição... 

o pessoal acabou se mobilizando bastante, mas eu não...mas tenho conhecimento, 

mas não cheguei a participar de uma maneira direta, mas conheço. (NATÁLIA). 

 

Sennett (2012) comenta sobre a formação do caráter pessoal no novo capitalismo 

e sua relação com essa falta de comprometimento e certa indiferença às questões relacionadas 

com a construção da sociedade e de nossas próprias vidas e narrativas de vida. O autor 

distingue caráter de personalidade, pois esta se refere a desejos e sentimentos internos, já o 

caráter nasce das relações sociais, é o valor ético que atribuímos às nossas relações com os 

outros, concentrando-se sobretudo no aspecto a longo prazo de nossa experiência emocional.  

O mundo atual, no qual as relações laborais são flexíveis, efêmeras, e onde o 

trabalhador está sempre diante de um cenário de riscos e incertezas, cria um conflito entre 

caráter e experiência (SENNETT, 2012). Uma das questões de caráter que mais sofre com as 

transformações contemporâneas, segundo ao autor, é a de responsabilidade em relação ao 

outro, a resposta à pergunta “quem precisa de mim?”. Na modernidade líquida, na qual somos 

sempre descartáveis e construímos relações com os outros e a vida igualmente descartáveis 

(BAUMAN, 2001), não há motivos para sermos necessários. As práticas brutais de desfiliação 

do novo capitalismo que reduzem o senso de que contamos como pessoas, de que somos 

necessários aos outros estão refletidas na falta de responsividade que apresentam os 

profissionais entrevistados, que olham para o seu processo de luta como espectadores e com 

certa indiferença, “[...] em vez de alienação, o senso da vida diária se caracteriza pela 

indiferença”, (SENNETT, 2012, p.82). 

O processo de luta pelas 30 horas, que se configurou como uma das maiores 

bandeiras de luta da categoria profissional dos psicólogos não mobilizou fortemente os 
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entrevistados da pesquisa. A visão marxista tradicional da consciência de classe, segundo 

Sennett (2012), se baseava no processo de trabalho, na interação entre os trabalhadores. As 

diversas fragmentações presentes na categoria profissional analisa, bem como as 

fragmentações impostas pelas novas configurações no mundo do trabalho parecem corroborar 

com essa baixa participação e implicação nesse processo. 

A fragmentação da classe trabalhadora implementada pelas políticas neoliberais 

são essenciais para compreendermos, também, esse processo. A flexibilização do tempo de 

trabalho e as novas formas de contratação e inserção laboral têm levado à fragmentação e 

individualização desses trabalhadores. Soma-se a isso a precariedade dos vínculos laborais e a 

incerteza diante do futuro profissional, do que poderá acontecer, intensificam essa 

individualização. Segundo Bauman (2008, p. 36), “[...] a incerteza de hoje é uma poderosa 

força individualizante. Ela divide em vez de unir, e como não existe jeito de dizer quem 

sobreviverá a essa divisão, a ideia de „interesses comuns‟ fica ainda mais nebulosa e por fim 

se torna incompreensível”. A fragmentação e a individualização estão dessa formas latentes 

nos discursos dos profissionais e corroboram para seu distanciamento na luta política de sua 

categoria. 

 

4.2 A busca por mais empregos – diminuição da jornada de trabalho e racionalidade 

econômica 

 

A questão da redução da jornada de trabalho está atrelada, como discutido nos 

capítulos anteriores, a diversos fatores e a este processo são atribuídos diversos sentidos. 

Descrevemos, nesse trabalho, as lutas pela diminuição do tempo laboral que tinham como 

objetivo a maior emancipação do sujeito trabalhador, tendo em vista as longas jornadas que 

estes tinham de cumprir durante boa parte do capitalismo industrial. Vimos, também, que a 

luta pela redução do tempo de trabalho se configurou como uma das maiores bandeiras de luta 

operária na época moderna. Além disso, discutimos as transformações no mundo laboral e sua 

implicação nas vivências dos tempos de trabalho e seu reflexo nas lutas entorno da jornada, 

que passaram a ser menos frequentes e quase sempre vinculadas a questões econômicas, 

buscando aumentar o número de vagas e diminuir o desemprego, o chamado reparto do 

trabalho. A redução da jornada de trabalho se apresenta assim como um processo histórico 

complexo, repleto de diferentes nuances. Para Antunes (2005), esse processo é, também, de 

grande importância para realizarmos uma reflexão acerca do nosso tempo de trabalho e nosso 

tempo de vida, além de possibilitar uma vida dotada de sentido fora do trabalho. 
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Entender o que pensam os psicólogos sobre esse processo requer que sejam 

analisadas, para além da questão da imediaticidade das horas reduzidas, a sua relação com o 

tempo de trabalho e o tempo de vida. A discussão sobre a redução do tempo de trabalho 

possibilita essa reflexão mais ampla sobre a questão das vivências temporais, não somente as 

relacionadas com o tempo de trabalho, como também as relacionadas ao tempo livre. 

De uma maneira geral, os entrevistados pareciam sentir certa dificuldade em falar 

sobre seu tempo livre. Quando questionados sobre sua rotina, por exemplo, muitos 

explicitavam apenas a rotina de trabalho, não comentando sobre o que faziam para além dele. 

A entrevista com Bruna, por exemplo, foi emblemática nesse sentido, pois ela falava apenas 

do trabalho quando questionada sobre sua rotina e mesmo quando questionada sobre 

atividades para além da atividade laboral, ela só falava de atividades vinculadas ao trabalho. 

 

Entrevistador: E além do trabalho, outras atividades que fazem parte da tua rotina? 

 

Bruna: A gente trabalha muito com eventos também, que eu acho que é essencial, 

faz parte da minha rotina porque eu estou dentro da empresa e eu participo delas, 

mas, não que eu execute essas atividades, sou como participante. Eu faço diversos 

treinamentos, porque eu tenho uma matriz de competências pra seguir, eu só sou 
promovida se aquela matriz for atingida, então periodicamente eu tenho que fazer 

alguns cursos de capacitação e treinamento pra atingir um percentual e assim contar 

pra minha matriz de competência. Então... eu... participo de alguns cursos, alguns 

eventos de datas comemorativas a gente também participa, é aberto, algumas 

palestras também são feitas, diversas palestras...  

 

Entrevistador: Mas e no teu tempo livre? 

 

Bruna: No meu tempo livre, ou eu estudo, ou eu fico lá trocando figurinha com as 

minhas colegas...  

 

Percebemos, dessa forma, que a questão do tempo livre não é central para os 

entrevistados, e falar sobre outras atividades que possam escapar à lógica da produção parece 

difícil para alguns, como Bruna, por exemplo. As outras entrevistadas também focaram a 

descrição de sua rotina no tempo do trabalho, tendo outras atividades aparecido de maneira 

secundária. Contrariando Sue (1995), que afirma que o trabalho não é mais a categoria 

estruturante do quadro temporal social, o tempo de trabalho foi apresentado como estruturante 

da rotina cotidiana e, a mais, como apontam Cardoso (2009) e Pochamann (2015), o tempo de 

trabalho passa a invadir outros tempos da vida, impondo-os a sua lógica produtiva. 

Como citado anteriormente, a reflexão sobre a redução da jornada de trabalho nos 

possibilita problematizar a questão do tempo de trabalho e do tempo livre, haja vista que a 

lógica econômica se expandiu para além do mundo laboral, transformando atividades até 

então não-econômicas em serviços remunerados, geradoras de emprego. A questão da invasão 
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da lógica produtivista no tempo livre nas atividades autônomas, que têm um fim em si 

mesmas (GORZ, 2007) é clara quando tratamos da luta pela redução da jornada de trabalho 

do psicólogo. O projeto de lei pelas 30 horas trazia no escopo de justificativas a questão da 

necessidade do profissional possuir mais de um emprego devido aos baixos salários, sendo a 

redução da jornada, nesse sentido, necessária. Chama a atenção a contradição presente na 

sentença “diminuir o tempo de trabalho para poder trabalhar mais”. Como os profissionais da 

psicologia buscavam diminuir seu tempo laboral para assim aumentar o seu tempo laboral 

com outro emprego? Essa indagação foi, inclusive, um dos questionamentos que 

impulsionaram a realização dessa investigação.  

A conciliação de dois ou mais empregos pelos psicólogos, segundo Bastos, 

Gondim e Borges-Andrade (2010), é uma característica marcante da profissão. A grande 

maioria dos profissionais concilia ao menos dois trabalhos distintos, fato que constatamos nas 

entrevistas com esses profissionais, pois metade das entrevistadas possuíam mais de uma 

vinculação laboral. Além disso, ao responderem o que fariam com seu tempo, caso a jornada 

fosse reduzida para 30 horas semanais, a grande maioria das psicólogas respondeu que 

utilizaria esse tempo disponível para se dedicar à outra atividade laboral, já existente ou 

encontrar outro trabalho, ou mesmo estudar e fazer especializações. Como falou Bruna: 

 
Ah, eu já pensei várias vezes... é... eu trabalho também na clínica. Eu trabalho a 

noite, saio do trabalho de 40 horas as 5 da tarde e vou atender até as 10 da noite no 

meu consultório. Então eu buscaria uma maior formação na área clínica e tentaria, 

conseguiria abrir espaço pra mais horários de atendimento, porque hoje eu não tenho 

condições, nem físicas, nem de tempo, nem de corpo, nem de mente pra poder 

conseguir estudar, trabalhar no meu emprego e trabalhar na clínica.  

 

Essa questão de desejar a redução da jornada de trabalho para conseguir possuir 

mais de um trabalho nos faz refletir. Apresentamos, ao discutirmos o processo histórico da 

luta pela redução da jornada de trabalho, a busca pelo tempo livre, autônomo do tempo da 

produção, que mobilizou milhares de operários e se tornou a grande bandeira do movimento 

trabalhista nos séculos passados. Além disso, analisamos a questão do reparto do trabalho 

como uma importante formulação acerca da importância de se reduzir o tempo laboral, na 

perspectiva de reduzir a jornada de trabalho para repartir o emprego para mais trabalhadores, 

que se configura, como afirma Mocelin (2011), em uma importante política relacionada à 

questão do desemprego.  

Em estudo realizado por Bastos, Gondim e Borges-Andrade (2010), 16% dos 

profissionais da psicologia estavam desempregados. Apesar do índice expressivo, a questão 

do desemprego não é central na discussão sobre a redução da jornada de trabalho, pelo 
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contrário. Numa espécie de reparto do trabalho às avessas, uma das questões centrais do 

debate gira em torno do fato de que os profissionais necessitam de mais de um emprego e de 

tempo para possuir essas múltiplas vinculações laborais. Os baixos salários e as formas de 

inserção precárias aparecem, assim, naturalizadas, como se não pudessem ser transformadas 

coletivamente, cabendo ao profissional trabalhar mais para garantir uma vida digna. 

É inevitável a lembrança de Lafargue (1999) e a paixão da classe operária pelo 

dogma do trabalho. Ao criticar o trabalho da indústria capitalista, no qual os trabalhadores 

consomem todo seu tempo em atividades alienadas e desumanizadoras, o autor faz crítica à 

postura dos trabalhadores que, sucumbindo diante de tais atividades, buscavam mais trabalho, 

lutavam pelo direito ao trabalho, negligenciando o seu tempo de vivência em outras esferas da 

vida (como a política, a família, a reunião comunitária, e também a festa, a dança, a 

contemplação e o descanso). Lafargue, assim, através de uma problematização do tempo 

laboral, questiona o vício produtivista, a hipervalorização do trabalho como categoria 

econômica e a desvalorização da vida para além do reino da necessidade, para além da mera 

sobrevivência. Albornoz (2008, p.17) questiona: “[...] Onde a classe trabalhadora teria 

esquecido que ser plenamente humano significa algo mais que produzir? [...] Quando houve a 

conversão geral ao trabalho profissional em detrimento da vida liberta dos cuidados menores 

da sobrevivência?”. 

As entrevistas com os psicólogos e a análise do projeto de lei (res)suscitaram tais 

reflexões, pois, de maneira evidente, a questão da busca por mais trabalho se destacou de 

outras questões que apareceram de maneira coadjuvante. A busca por mais tempo livre não 

apareceu diretamente em nenhuma entrevista. Alguns entrevistados pontuaram outras 

necessidades, além do trabalho, que seriam contempladas com a redução da jornada laboral, 

dentre as quais, a realização de terapia e alguns procedimentos médicos necessários para a 

manutenção da saúde desses trabalhadores, o que remete, de certa forma, ao início do período 

industrial, no qual as longas jornadas só possibilitavam, no tempo livre do trabalho, a 

recuperação fisiológica do corpo do trabalhador. 

 
Eu lido com muitos problemas sociais, muita violência, eu tinha que fazer pelo 

menos terapia. (ISABEL). 

 

Eu tenho um problema de saúde, eu precisaria fazer quatro seções de saúde por 
semana, hoje em dia eu não consigo, na verdade a minha saúde piora, porque eu não 

consigo fazer as outras coisas. Como eu sou professora, isso demanda muito tempo 

eu tenho que fazer isso a noite e no fim de semana, as atividades que pesquisa 

também é sempre por fora. (MARCELA). 

 

Eu preciso fazer análise, eu preciso cuidar da minha saúde mental para oferecer um 

mínimo de qualidade pros meus atendimentos. (JULIANA). 
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Outro ponto relevante que apareceu nas entrevistas foi a necessidade de tempo 

livre para a realização de cursos de capacitação e especializações, o que também não foge à 

lógica produtivista. Esse discurso estava muito presente, inclusive, nos profissionais que não 

possuíam outro vínculo laboral, pois esses profissionais estavam, em seu tempo livre, 

estudando para concursos públicos ou realizando especializações para conseguir outros 

empregos.  

 

Eu não parei de estudar, eu pretendo sair desse trabalho e arranjar outro emprego, 

passar em um concurso público, é porque... não porque lá seja ruim, é até, essa 

rotina agitada tem a ver com a minha personalidade, mas é porque é muito mal 

remunerado e ai é muita pressão as vezes, sabe? É muita pressão, acaba sendo ruim 

para mim. (RENATA) 

 

Tá cada vez mais difícil, meu objetivo é passar em algum concurso público, sempre 

que aparece algum edital eu tento fazer. Com o trabalho e a clínica é difícil estudar, 

mas eu estudo sempre, se tenho um tempinho eu encaixo alguma coisa para estudar. 

Ano passado acho que tentei umas dez provas, não passei em nenhuma, o trabalho 
acaba atrapalhando, eu acho. (ROBERTA). 

 

Segundo Larrosa (2002), cada vez estamos mais tempo na escola e em formações 

educacionais, mas cada vez temos menos tempo. A lógica produtiva invade o que Gorz (2007) 

chama de atividades autônomas, as atividades que têm um fim em si mesmas, que valem por 

elas mesmas. Nesse sentido, o estudo e a reflexão são instrumentalizados para outro fim que 

não eles mesmos, estão vinculados ao objetivo de passar em concursos e obter outros 

empregos. A qualificação profissional, contudo, não garante estabilidade no mercado do 

trabalho (ALVES, 2007). O desejo de passar em um concurso público evidencia a busca por 

estabilidade, diante de um cenário de incertezas no mundo laboral.  

As entrevistas trouxeram à tona a lógica produtivista presente nos discursos dos 

psicólogos. Segundo Gorz (2007), ao longo do processo de modernização instituído com o 

advento do capitalismo, foram produzidos mitos sobre os quais se edificaram as balizas da 

nossa sociedade atual. Um desses mitos é a própria racionalização econômica, “inconsciente 

da estreiteza de seus limites”. A racionalidade econômica que prevalece em nossa sociedade, 

para o autor, nasce no campo do trabalho, tal como ele se constitui na modernidade, com um 

rígido controle sobre o tempo, sobre a produtividade do trabalhador, no qual o aspecto 

econômico se sobressai sobre os demais aspectos circunscritos na atividade laboral, fazendo 

“[...] tábua rasa de todos os valores e fins irracionais do ponto de vista econômico e só 

mantém, entre indivíduos, relações monetárias; entre classes, relações de força; entre homens 
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e a natureza, uma relação instrumental” (GORZ, 2007, p.28). 

O processo de racionalização da vida é um fenômeno chave das sociedades 

modernas (HABERMAS, 1994). A racionalização da vida pode ser entendida como um 

processo histórico (FERNANDES, 2008) que se constitui na modernidade fundamentado na 

noção aristotélica de razão. De acordo com Gorz (2007), a vida pode ser racionalizada 

segundo perspectivas diversas, mas no capitalismo essa racionalidade (econômica) traz como 

novidade a sua estreiteza unidimensional, indiferente a qualquer outra consideração além da 

contábil.  

A questão de possuir mais de um vínculo laboral inclusive já é uma realidade para 

metade das entrevistadas. Quatro psicólogas afirmaram, durante as entrevistas, já possuírem 

outra vinculação laboral, mesmo sem a aprovação da lei da jornada de 30 horas semanais. 

Dessas quatro entrevistadas, três trabalham atendendo em clínicas particulares e uma trabalha 

ministrando aulas em uma faculdade de psicologia. 

A psicóloga que trabalha em seu “tempo livre” como professora, Marcela, relata: 

 

No meu outro emprego (como professora) eu sou horista, e lá, embora eu seja 

professora, eu só recebo pelas aulas que eu dou, eu acabo voluntariamente fazendo 

outras atividades como pesquisa, por exemplo. Na lenda, o outro emprego é 6 horas, 
o problema é que como é em outra cidade eu perco mais 6 horas de deslocamento, 

eu dou aula lá dia de sábado e além disso, como eu supervisiono pesquisa lá 

também, fora dessas 6 horas, a relação com o tempo é completamente louca (risos), 

porque acabo trabalhando fazendo orientação por internet também, vai além das 6 

horas.  

 

Quando questionada pelo fato de ter dois empregos, ela respondeu: 

Por que na verdade é, o meu outro trabalho é muito frustrante (risos) e a atuação é 

muito limitada, não me sinto respeitada e nem valorizada, mas o trabalho na 

universidade particular me traz muita realização pessoal, lá eu sou respeitada [...] a 

diferença fundamental é que lá é um ambiente de trabalho em que eu sou respeitada. 

 

Entrevistador: Essa tua dedicação excessiva ao trabalho é uma forma de realização 

pessoal? 

 
Marcela: Isso, me dá prazer [...] se eu estivesse só nesse meu emprego, com os 

entraves do cotidiano que eu tenho, da impossibilidade de atuar [...] eu seria muito 

frustrada.  

 

Marcela busca a satisfação que não encontra no trabalho que realiza durante a 

semana em outro trabalho realizado nos finais de semana, preenche seu tempo livre com mais 

trabalho para se sentir respeitada e valorizada. As outras três profissionais também encontram 

em um de seus trabalhos a satisfação que não encontram no outro. É o que percebemos na fala 

de Juliana: “[...] não que eu não goste de trabalhar na assistência, eu gosto, mas o que me faz 
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brilhar os olhos mesmo é a clínica”. 

Percebemos que existem, para essas profissionais, trabalhos que elas realizam 

porque gostam e trabalhos que elas não se sentem tão bem, ou são preteridos em relação aos 

outros. Contudo, foi interessante notar que, ao serem questionadas sobre “com o que 

trabalham” essas profissionais falaram do trabalho preterido, o outro trabalho só aparecia, em 

geral, quando eram questionadas sobre sua rotina. Entendemos que o emprego preterido era 

também o emprego que apresentava a maior estabilidade ou a mais forte vinculação formal. 

Marcela trabalha como psicóloga em uma instituição pública federal, o que lhe possibilita 

uma grande estabilidade laboral, e como professora em uma faculdade particular, que não se 

configura um emprego tão estável quanto o outro. Nesse sentido, Marcela, mesmo não se 

sentindo realizada no emprego no serviço público, não abre mão da estabilidade por ele 

proporcionada. O mesmo ocorre com as psicólogas que atendem na clínica, pois o risco e a 

falta de proteção do trabalho autônomo fazem com que elas busquem outro trabalho para 

possibilitar uma certa estabilidade. 

Trabalho em um CRAS, mas estou nesse emprego de maneira temporária... não 

ganho bem, sabe? Estou fazendo algumas seleções, tendo outras coisas, mas meu 

emprego fixo mesmo é a clínica. Pretendo clinicar mesmo se conseguir outro 

emprego [...] Preciso do outro emprego, porque, você sabe... a clínica não dá uma 
estabilidade, às vezes não tem cliente, é complicado, porque sempre tem as contas 

para pagar no fim do mês. (ROBERTA). 

 

A questão do trabalho estável, assim, aparece como ponto relevante para a 

reflexão acerca da redução da jornada de trabalho e a necessidade de várias vinculações 

laborais. Já discutimos em capítulos anteriores que a gradativa perda de direitos e garantias, 

que caracterizam a precarização laboral, bem como as novas formas de contratação, mais 

frágeis e instáveis, são marcas da sociedade pós-industrial. Em relação a essa questão, Bastos, 

Gondim e Borges-Andrade (2010) pontuam que a expressiva predominância de mulheres 

entre os profissionais da psicologia corrobora com esse cenário precário de inserção laboral, 

haja vista que, segundo os autores, a participação feminina tem relação direta com certas 

características de exercício profissional, dentre as quais as condições de trabalho mais 

precárias de vínculo empregatício, tanto relacionado à contratação como a remuneração. Nas 

atuais conjunturas no mundo laboral, percebemos que essas trabalhadoras tentam combinar 

vários trabalhos como forma de garantir um pouco de estabilidade, além de uma melhor 

remuneração, e encontrar um pouco de satisfação no trabalho, mesmo que para tanto precisem 

trabalhar exaustivamente. 
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É interessante pontuar que o trabalho na clínica, exercido por três das psicólogas 

entrevistadas, é um trabalho que diversos profissionais da categoria desejam exercer. Segundo 

Bastos e Gondim (2010), o ideal do profissional liberal que atua no consultório, herança do 

saber médico que influenciou o surgimento da psicologia enquanto ciência e profissão está 

ainda vivo no imaginário profissional da categoria, mesmo com as críticas a esse modelo e as 

dificuldades em se consolidar nessa atividade diante de um cenário de pouca acessibilidade a 

grande parte da população e o aumento, cada vez maior, de profissionais psicólogos no 

mercado de trabalho, aumentando a oferta de serviços.  

  

Eu tenho dois empregos, o primeiro, a prioridade é a clínica. Então na quinta você 

não pode contar comigo para nada, porque meu tempo é todo disponível para 

trabalhar lá. Se precisarem de mim no CREAS na quinta, não posso de jeito 

nenhum. (JULIANA). 

 

 

Nesse ponto, faz-se necessário assinalar que duas das profissionais entrevistadas 

que possuem mais de um trabalho, atuam na área das políticas públicas e na clínica. O 

trabalho que realizam nas políticas públicas se caracterizam por vinculação precária e baixa 

remuneração. As duas responderam que não trabalham em regime de carteira assinada e, caso 

sejam demitidas, não sabem se terão acesso a algum direito. A falta de estabilidade e a 

insegurança em relação à continuidade nos empregos foram relatados com grande insatisfação 

por ambas as entrevistadas. 

 

 A minha jornada não é 40 horas, é 30 por um acordo, então eu sempre estou na 

eminência de chegar alguém novo e falar que eu vou ter que trabalhar 40 horas, 

entendeu? E eu tenho minhas atividades na clínica na quinta-feira... não é uma 

garantia, é um acordo boca a boca. (JULIANA). 

 
Então, eu estudo para as seleções que eu vou tentar... Já fiz várias e não passei, tá 

cada vez mais difícil e as pessoas se matam por um trabalho de 1800 reais... No meu 

tempo livre eu estudo para isso, até porque meu emprego não é estável e nesse ano 

eleitoral, se o prefeito da cidade que eu trabalho perder, posso ser demitida... sabe 

como é, né? (ROBERTA). 

 

 

  Os vínculos com o trabalho são, dessa forma, precários, o que talvez corrobore 

com essa visão efêmera do trabalho que possuem no momento. Encontramos, assim, um 

cenário complexo em relação à profissão do psicólogo, no qual a precariedade do trabalho 

desse profissional marcou as entrevistas. Mesmo entre os profissionais mais estabilizados e 

com vínculos menos precários, essa questão aparecia de maneira indireta e influenciava sua 

visão enquanto categoria profissional e sobre a própria luta pelas 30 horas semanais. Essa 

questão é perceptível na fala de Bruna, que é servidora pública: 
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Eu acho que foi até bom não ter ocorrido essa redução de carga horária, de jornada 

de trabalho, porque nós não temos sequer um piso salarial... então se os nossos 

salários enquanto psicólogas já são baixíssimos, é vergonhoso para um psicólogo 40 

horas, um concurso oferecer 1500 reais... e tem gente que aceita... imagina se reduzir 

a carga horária... se reduzir a carga horária vão ter o argumento de reduzir também 

os salários, então a gente não tem respaldo pra viver sobre 30 horas é isso que eu 

acho. 

 

 

A vinculação precária abala de maneira contundente as relações entre a classe 

trabalhadora e a luta trabalhista. A busca por outros empregos ou trabalhos expõem a 

precariedade da profissão do psicólogo na atualidade. As baixas remunerações e os frágeis 

vínculos laborais são questões que atingem a grande massa trabalhadora nessa época do 

capitalismo flexível. Chama a atenção, contudo, que a luta se realiza no sentido de manter tais 

condições de precariedade e busquem, na redução do tempo de trabalho, uma forma de 

amenizar tais problemáticas.  

Ao abordar o tema da redução da jornada de trabalho, Mocelin (2011) aponta suas 

duas dimensões principais, já citadas anteriormente: quantidade e qualidade do emprego. A 

lógica quantitativa, para o autor, estava presente no discurso relacionado ao reparto do 

trabalho, que buscava viabilizar a criação de mais postos de trabalho. No caso dos psicólogos, 

contudo, mesmo sem enfatizar a questão do aumento do emprego, a lógica quantitativa 

impera, haja vista que a busca por mais empregos se sobressai diante de uma luta pela 

melhoria das condições de trabalho. A luta pelas 30 horas apresenta, assim, um caráter 

fortemente quantitativo, nesse sentido. Ao buscar um outro emprego para aumentar seu ganho 

salarial, o psicólogo parece estar mais preocupado com a quantidade de dinheiro que ganha do 

que com as condições e qualidade de vinculações laborais. Abrem mão de seu tempo livre, 

submetendo-o à lógica produtiva, preenchendo esse tempo com mais trabalho, trabalho que 

possibilita mais dinheiro. 

 

Posto que não há lugar na vida do trabalhador para outra coisa senão trabalhar pelo 

dinheiro, o fim só pode ser o dinheiro. Na falta de tempo para viver, o dinheiro é a 

única compensação ao tempo perdido, à vida desperdiçada no trabalho. O dinheiro 

simboliza tudo que o trabalhador não tem, não é, não pode, por causa justamente das 

coerções do trabalho. (GORZ, 2007, p. 119). 

 

 

A busca por mais de um emprego, contudo, não deve ser pensada como um desejo 

por mais dinheiro, no sentido de ganância, ou algo parecido, o que desemboca na 

culpabilização do sujeito trabalhador. A cada entrevista realizada, percebia que os 

profissionais ficavam surpresos, quando, encerrada a entrevista em si, eu os questionava sobre 

a busca por mais emprego. Isso fica claro na entrevista com Bruna: 
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Entrevistador: Se houvesse essa redução da jornada de trabalho, o que tu faria, qual 

impacto teria no teu trabalho, tipo “agora eu trabalho 30 horas”, o que tu faria? 
 

Bruna: Ah, eu já pensei várias vezes... é... eu trabalho também na clínica. Eu 

trabalho a noite, saio do trabalho de 40 horas as 5 da tarde e vou atender até as 10 da 

noite no meu consultório. Então eu buscaria uma maior formação na área clínica e 

tentaria, conseguiria abrir espaço pra mais horários de atendimento, porque hoje eu 

não tenho condições, nem físicas, nem de tempo, nem de corpo, nem de mente pra 

poder conseguir estudar, trabalhar no meu emprego e trabalhar na clínica...  

 

Entrevistador: Então... você iria trabalhar mais? 

 

Bruna: É mesmo (risos), se reduzisse a jornada eu iria trabalhar mais... Não tinha 
pensado nisso antes... 

 

 

Podemos perceber certa naturalização no discurso de busca por vários empregos, 

o que ratifica as questões tratadas nos capítulos anteriores sobre as transformações laborais e 

as novas formas de subjetivação e construção do trabalhador. Segundo Bendassolli (2005), um 

dos fundamentos do novo capitalismo é que o indivíduo deve assumir a responsabilidade 

integral por sua própria vida. O indivíduo passa a tomar o modelo empresarial como um 

modelo a ser seguido para a construção de sua própria vida, surge o que Ehrenberg (2010) 

chama de culto à performance. Ao assumir total responsabilidade sobre seu sucesso e seu 

fracasso profissional, os trabalhadores contemporâneos não enxergam com clareza as relações 

de exploração nos seus contextos de trabalho, tudo pode ser melhorado com iniciativas 

pessoais. A busca por mais empregos para melhorar a renda por parte dos psicólogos, nesse 

sentido, se configura como essa responsabilização pelo seu próprio sucesso e a busca por uma 

melhor performance no mercado de trabalho.  

Gros (2012), em uma análise sobre as dimensões do capitalismo e as figuras 

históricas que as encarnam, aponta para a figura do manager, marca do período pós-industrial 

empresarial, o qual remete à ideia de ser empresário de si mesmo. Para o autor, o 

neoliberalismo se configurou como uma revolução ética, pelo qual tudo se tornou empresa, 

inclusive nossas vidas. As relações humanas com a vida e com as pessoas passam a ser 

pautadas pelo pensamento de que tais relações devam se constituir em bons investimentos. 

Nesse sentido, o que fazemos com nosso tempo deve ser algo útil, rentável, o que, para o 

autor, acaba nos privando de algumas experiências que supõem certa gratuidade, passamos a 

ter “[...] uma existência que exclui a gratuidade e exige de cada encontro que ele seja 

rentável” (Gros, p. 262). Os psicólogos não escapam dessas transformações, sujeitos aos 

preceitos do mercado que dita que cada um deve ser empresário de si mesmo, responsável por 
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sucessos e fracassos, este profissional passa a se preocupar mais com suas habilidades, sua 

capacidade de conseguir empregos, em aumentar seus ganhos do que com a precariedade de 

seu trabalho. 

A figura do manager se mescla, no atual período capitalista da especulação 

financeira, com a figura do trader, figura que representa o capital especulativo, baseado na 

previsão e antecipação de resultados, como aponta Gros (2012). Para o autor, em nosso 

momento atual, a criação de riqueza está relacionada à especulação, à antecipação de valores 

que têm por objetivo produzir um lucro imediato. O tempo, que é dinheiro a partir de uma 

racionalização econômica, é o tempo da antecipação permanente e da imediatez. Estamos 

sempre nos adiantando e, além disso, não conseguimos mais pensar a longo prazo 

(SENNETT, 2012), tudo é imediato. A questão do tempo imediato fica evidente com as 

diversas atividades de formação continuada e estudos desenvolvidos pelas profissionais, como 

apontado anteriormente. Roberta, por exemplo, está sempre se atualizando e “quando tem um 

tempinho” preenche-o com estudo, seu tempo livre é o tempo para se preparar para algo novo, 

ela deve estar constantemente preparada para as oportunidades que podem aparecer.  

 

Esse sujeito da formação permanente e acelerada, da constante atualização, da 

reciclagem sem fim, é um sujeito que usa o tempo como um valor ou como uma 

mercadoria, um sujeito que não pode perder tempo, que tem sempre de aproveitar o 

tempo, que não pode protelar qualquer coisa, que tem de seguir o passo veloz do que 

se passa, que não pode ficar para trás, por isso mesmo, por essa obsessão por seguir 
o curso acelerado do tempo, este sujeito já não tem tempo. (LARROSA, 2002, p. 

23). 

 

 

Percebemos, assim, que o tempo produtivo, do trabalho, invade o espaço que 

deveria ser do tempo livre. A invasão do tempo livre pela lógica produtivista é uma marca do 

tempo contemporâneo. Apontamos, nos capítulos anteriores, que a fronteira entre tempo livre 

e tempo de trabalho está, na contemporaneidade, diluída (AQUINO, 2003; CARDOSO, 

2009). Além dessa mescla, o tempo livre passou a ser contaminado pela lógica da produção. O 

tempo tem de ser aproveitado de maneira útil, deve ser produtivo, não se pode perder tempo.  

A lógica produtiva se expandiu, assim, para o âmbito do tempo livre. Adorno 

(1995) levanta a questão de que o tempo livre é determinado pelo tempo de trabalho, por isso 

acorrentado a esse oposto, sendo assim questionável pensar em um tempo verdadeiramente 

livre da esfera produtiva, tendo em vista essa subordinação. Na contemporaneidade, cada vez 

mais, o tempo livre não é somente subordinado ao capital, como também espaço no qual esse 

capital pode agir. Os preceitos econômicos passam a guiar os indivíduos em suas vivências no 

seu tempo de trabalho e também no seu tempo livre, se tempo é dinheiro, ele deve ser, assim, 



90 

 

rentabilizado. Segundo Gorz (2007), a racionalização econômica faz nascer o indivíduo 

alienado em seu trabalho e em suas necessidades. Os psicólogos não podiam “perder tempo”, 

em seu tempo livre, estudavam ou trabalhavam em outro emprego, o tempo não pode ser 

desperdiçado, o tempo livre é rentabilizado. 

A visão produtivista encarnada no discurso dos entrevistados se alinha com a já 

comentada indiferença em relação à luta pelas redução da jornada de trabalho para 30 horas 

semanais da categoria. Assumindo as imposições mercadológicas do manager e o trader, os 

psicólogos passar o entendimento que são os únicos responsáveis por seus destinos 

profissionais. Fragmentados e individualizados, não conseguem pensar como classe, 

acreditando que somente através de mais trabalho e mais estudo alcançarão o sucesso 

almejado.  

Diante dos baixos salários e das condições precárias de contratação e trabalho, 

esses profissionais tentam buscar individualmente soluções, as quais perpassam sempre pelo 

discurso do esforço, do mérito individual. Segundo Antunes (2005), uma vida dotada de 

sentido fora do trabalho só é possível com uma vida dotada de sentido dentro do trabalho, 

pensar na redução da jornada de trabalho do psicólogo sem compreender a grande 

precariedade das relações laborais as quais esses profissionais são submetidos parece um 

equívoco. Não é possível compatibilizar um tempo verdadeiramente livre com o trabalho 

estranhado vivenciado pelos psicólogos. O resultado é uma luta indiferente, sem grande 

comprometimento por parte dos profissionais, que tem como objetivo possibilitar mais 

trabalho e não um tempo verdadeiramente libertado da lógica da produção. Segundo Lafargue 

(1999), a produtividade desses trabalhadores empobrece-os e empobrece sua luta. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“O que proponho nessas páginas é reconsiderar a 

condição humana à luz de nossas experiências e de 

nossos temores recentes. Trata-se, evidentemente, de 

uma reflexão, e a irreflexão parece-me uma das 

principais características de nosso tempo. O que 
proponho, pois, é muito simples: refletir sobre aquilo 

que fazemos”. 

(Hannah Arendt – A condição humana). 

 

 

Esse trabalho consistiu em problematizar a luta pela redução da jornada de 

trabalho dos psicólogos para 30 horas semanais. A partir da pergunta de partida sobre “o que 

pensam os psicólogos sobre a sua luta pela redução da jornada de trabalho”, foram 

desenvolvidas uma série de análises e reflexões sobre esse processo. Pensar, para Larrosa 

(2002), não é somente um processo de racionalização, é, sobretudo, dar sentido. Buscamos 

nesse trabalho compreender o sentido atribuído por esses profissionais à luta pela redução do 

tempo de trabalho. Atribuímos sentido às coisas que nos acontecem e nos constituem; dessa 

forma, como aponta Alonso (1999), faz-se necessário entender, compreender nosso contexto, 

situar historicamente aquilo que nos toca. A interpretação das entrevistas foi pautada em uma 

reconstrução desses sentidos em seu contexto macrossocial, pois, segundo Alonso (1998), o 

contexto social e histórico é um elemento constitutivo na interpretação dos discursos. 

O questionamento sobre a jornada de trabalho, para Antunes (2005), se configura 

como ponto de partida decisivo para a reflexão sobre o tempo, o autocontrole sobre o tempo 

de trabalho e o tempo da própria vida. Refletir sobre a jornada de trabalho, assim, possibilita 

realizar uma reflexão sobre as vivências temporais dos trabalhadores, a autonomia sobre 

nosso tempo. Dessa forma, nesse trabalho, a problematização da luta pelas 30 horas nos 

possibilitou, a partir da reflexão sobre a busca pela redução do tempo de trabalho, refletir, 

também, sobre o próprio tempo de vida dos trabalhadores, como eles lidam com seu tempo, o 

que priorizam, como organizam sua rotina, enfim, essa questão foi ponto de partida para 

realizarmos uma reflexão que extrapola apenas a luta sindical por uma jornada reduzida. 

As entrevistas possibilitaram identificar nos discursos dos profissionais, 

principalmente, uma grande fragmentação e individualização dentro da categoria. A busca por 

mais empregos, a naturalização das vinculações trabalhistas precárias e baixos salários e a 

pouca participação coletiva na luta pela redução da jornada de trabalho marcaram a fala dos 

profissionais entrevistados. A luta pela redução da jornada de trabalho parece, assim, mais 



92 

 

corroborar com a manutenção de relações de exploração do que possibilitar a emancipação 

desses profissionais. A redução do tempo de trabalho parece ser mais uma maneira de 

amenizar a precariedade do trabalho ao qual são submetidos esses profissionais, que 

encontram nas múltiplas vinculações laborais uma forma de melhorar seu salário e sua 

satisfação no âmbito do trabalho. 

Diante de um cenário de incertezas, fruto da reestruturação produtiva e da adoção 

de políticas neoliberais a partir da década de 1970 que produziu novas formas de inserção 

laboral e novos modos de subjetivação a partir delas, a identidade laboral se vê afetada. A 

instabilidade dos vínculos laborais, as novas formas de inserção laboral, o crescente 

desemprego e a fragmentação da classe trabalhadora produziram uma maior individualização 

do trabalhador e o enfraquecimento dos laços coletivos, que no passado possibilitaram o 

aparecimento dos movimentos e lutas trabalhistas.  

A categoria analisada enfrenta, além da fragmentação e individualização impostas 

pela conjuntura sócio-política contemporânea, a própria fragmentação inerente à profissão do 

psicólogo, com suas diversas áreas de atuação e abordagens, e a individualização 

potencializada pelo ideal do profissional liberal que povoa o imaginário dos trabalhadores 

dessa categoria. Toda essa conjuntura está expressa nos discursos das profissionais 

entrevistadas, que evidenciaram, também, a situação precária de seus trabalhos, o que 

corrobora para que busquem por mais empregos e participem de maneira incipiente da luta 

pela redução da jornada laboral para 30 horas semanais. 

Iniciei esse trabalho, inspirada por Varela (1995), afirmando que o mundo não é 

algo já dado, ele está sempre em movimento e nós estamos nele implicados, o conhecimento é 

co-implicação do cognoscente e do conhecido. Durante a realização dessa pesquisa, muitos 

eventos aconteceram, tocaram e transformaram tanto a questão investigada quanto eu, 

enquanto pesquisadora. De início, o projeto de lei que havia sido aprovado em diversas 

instâncias, que era a base das minhas investigações foi vetado pela presidência da república 

do Brasil. Após o veto, o movimento pelas 30 horas semanais dos psicólogos reduziu suas 

atividades e os profissionais ficaram desmobilizados em relação à questão das 30 horas. O 

veto também me desmobilizou, tanto enquanto profissional que esperava pela redução da 

jornada laboral, quanto como pesquisadora, haja vista que já havia construído o projeto e 

organizado a pesquisa visando compreender essa mobilização. Recomecei, assim, analisando 

uma luta que, em meio a esse acontecimento, já estava “perdida”. O veto, por outro lado, 

possibilitou o debate sobre a questão da jornada de trabalho do psicólogo. Os profissionais 

passaram a refletir sobre a sua jornada, sobre a necessidade das 30 horas, sobre os motivos do 
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governo para vetar a proposta de redução do tempo de trabalho, e esse debate (re)ascendeu o 

meu desejo de continuar investigando essa temática. 

 O veto do projeto de lei, contudo, não foi a única questão que atravessou essa 

investigação. O ano de 2015 e 2016 foi marcado por uma forte crise econômica no país, 

acrescida de uma intensa crise política, que culminou no afastamento da presidente eleita em 

meados de 2016. Com esse momento de tensão social, seguindo a cartilha neoliberal, 

observamos uma grande desregulamentação na legislação trabalhista brasileira, além do 

aumento do desemprego. Em meio a esse cenário caótico, repleto de incertezas e instabilidade 

no que concerne à questão do trabalho (mas não somente a ela), no qual direitos e garantias 

são cada vez mais atacados, foram realizadas as entrevistas com os profissionais. O 

movimento pelas 30 horas semanais, que começava a ser novamente pauta sindical, 

impulsionado pela criação de um novo projeto de lei, perdeu fôlego em meio à crise política 

brasileira, já que as atenções se voltaram para o afastamento da presidente e para as diversas 

medidas impopulares que ganhavam espaço nos debates no Congresso Nacional. Acredito que 

esse contexto de grande insegurança relacionada ao emprego e aos direitos a ele atrelados, 

bem como aos direitos sociais de uma maneira geral, tenha influenciado fortemente os 

entrevistados. Nesse sentido, vale inclusive citar a frase pronunciada pelo presidente interino: 

“não pense em crise, trabalhe”, que expressa de maneira contundente as questões tratadas 

nessa investigação. Na contramão desse pensamento, as entrevistas se configuraram como um 

espaço para que as entrevistadas parassem para pensar e refletir sobre seu tempo de trabalho e 

tempo de vida. 

As reflexões realizadas nesse trabalho visam problematizar conceitos já 

naturalizados e pouco debatidos. Como apontado na introdução dessa investigação, as 

produções acadêmicas sobre a temática da luta pela redução da jornada de trabalho do 

psicólogo são insipientes e esse trabalho pode vir a colaborar com reflexões futuras sobre essa 

temática. As interpretações realizadas, contudo, não são definitivas, pois, como aponta Alonso 

(1998), a realidade está em constante mutação. Não perseguimos, com essa pesquisa, chegar a 

uma verdade inquestionável sobre essa temática, mas iniciar uma reflexão sobre tal questão. 

Cabe apontar, contudo, algumas dificuldades relacionadas ao trabalho de análise 

dos discursos dos entrevistados. Primeiramente, é importante assumir que a reflexão teórica 

realizada no início desse trabalho foi decisiva para a construção das análises. Estava 

profundamente impregnada pela teoria ao realizar a discussão das entrevistas e, 

decisivamente, isso influenciou a análise realizada e a identificação dos pontos relevantes. 

Barros e Lucero (2005) apontam a necessidade de colocar em questão o saber acumulado na 
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realização de uma pesquisa em psicologia, problematizando as certezas que possuímos, 

questionando o que pensamos e fazemos. Por estudar há alguns anos sobre o processo de 

redução da jornada de trabalho e ter durante todo esse tempo construído um conhecimento 

sobre essa questão, foi bastante complicado me despregar do saber que eu carregava antes de 

ir a campo. Gostaria de ressaltar esse ponto, pois, seguindo o pensamento dos autores citados, 

creio que seja importante questionar o que foi realizado, no sentido de compreender que o 

debate não se esgota nessa pesquisa, que não há um saber definitivo, uma verdade absoluta, 

que na construção desse trabalho, minhas bases teóricas foram de grande importância, 

inclusive na condução das entrevistas e de suas análises. 

Outra questão que considero relevante de ser levantada é a própria questão do 

tempo. No livro “O tempo e o cão”, Kehl (2009) apresenta um problema lógico discutido por 

Lacan que explicita a questão da experiência temporal: 

 
O diretor de um presídio submete três prisioneiros a um desafio de cuja solução 

depende a liberdade de apenas um deles. De cinco discos, dois pretos e três brancos, 

cada prisioneiro terá um colado nas costas, onde não consegue vê-lo – mas os dos 

outros dois, sim. Será libertado aquele que em primeiro lugar deduzir, a partir da 

observação dos outros, a cor de seu próprio disco. Acontece que, salvo no caso em 

que um dos participantes do jogo enxergasse nas costas de seus companheiros dois 

discos pretos, é impossível deduzir a resposta correta sem levar em conta, além das 

cores dos discos que cada um vê, as reações e as hesitações dos outros dois. (p. 113). 

 

Kehl (2009) aponta que a construção desse problema se dá em três tempos: “[...] o 

instante de ver, o tempo de compreender e o momento de concluir” (p. 114). Nessa pesquisa, 

o tempo de compreender, ou seja, o tempo de maturação das informações coletadas, o tempo 

de compreender a fala dos entrevistados não foi suficiente para realizar uma reflexão mais 

aprofundada, que extrapolasse as teorias já construídas antes da ida ao campo. O fato de 

analisar, de maneira crítica, a categoria tempo, e questionar a lógica produtivista corroborou 

para que o trabalho fosse realizado sem a “pressa” imposta pela lógica produtivista que vem 

regendo o trabalho dentro da academia, porém, havia uma temporalidade cronológica a ser 

seguida, e esse tempo limitou a realização de outras reflexão, reflexões menos “imediatas”.  

Dessa forma, acredito que esse trabalho não se esgota aqui. A pesquisa 

bibliográfica apontou que esse tema é discutido de maneira insipiente no âmbito acadêmico e 

as entrevistas apontaram, também, a necessidade de uma maior discussão sobre essa temática. 

Esse trabalho, se configurou, assim, como uma pesquisa exploratória, ainda mais por tratar de 

categorias bastante genéricas e transversais a diversas outras e buscou refletir sobre essa 

temática, de maneira que esta possa ser pensada e debatida por toda categoria, afinal, por ser 

nossa luta, necessitamos refletir sobre o que fazemos. 
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ANEXO 

 

Roteiro da entrevista. 

 

1) Com que você trabalha? 

2) Como foi seu percurso até chegar a esse trabalho? 

3) Como é o seu trabalho? 

4) Como é sua rotina? Como você distribui suas atividades ao longo do dia? 

5) Como você avalia sua rotina? 

6) O que você conhece sobre o processo de redução da jornada de trabalho do psicólogo? 

7) Como você se posiciona diante disso? 

8) Você participou da luta pela jornada de 30 horas? 

9) Se houvesse a redução da jornada de trabalho, o que você faria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


