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A luta pelo tempo 
 

The struggle for time 
 
 

Felipe Cittolin Abal 

 
Resumo O presente artigo pretende discutir as vicissitudes sofridas na concepção humana 
do tempo com o passar das épocas inserindo a discussão do caráter social do tempo na luta 
de classes, uma vez que pode ser visto que com a alteração na forma de exploração do 
trabalho alheio modifica-se também a ideia que se tem a respeito do tempo e a necessidade 
de medi-lo, de acordo com a necessidade de maior controle dos corpos para a obtenção de 
lucro.  
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Abstract The present article intends to discuss the vicissitudes suffered in the human 
conception of  time with the passing of  the epochs, inserting the discussion of  the social 
character of  time in the class struggle, since it can be seen that with the alteration in the 
form of  exploitation of  the work of  others, there is also a modification in the idea of  time 
and the need to measure it, according to the need for greater control of  the bodies for profit. 
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Considerações iniciais 
 

Time to live 
Time to lie 

Time to laugh 
Time to die 

(MORRISON, 1967) 

 
 
 Determinadas palavras nos trazem imediatamente certos conceitos, apesar de que, ao 
necessitarmos precisar, descrever ou explicar tal conceito nos fogem os termos. Normalmente isso 
acontece no momento em que temos certeza de que a resposta é de conhecimento geral e não carece de 
qualquer explanação, como se fosse algo automático, natural, pré-estabelecido e inquestionável. Esse é 
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o caso do tempo. Santo Agostinho expunha suas considerações sobre a impalpabilidade do tempo e seu 
conceito: 
 

Que é, pois, o tempo? Quem o poderá explicar facilmente e com brevidade? 
Quem poderá apreendê-lo, mesmo com o pensamento, para proferir uma 
palavra acerca dele? Que realidade mais familiar e conhecida do que o tempo 
evocamos na nossa conversação? E quando falamos dele, sem dúvida 
compreendemos, e também compreendemos, quando ouvimos alguém falar 
dele. O que é, pois, o tempo? Se ninguém mo pergunta, sei o que é; mas se 
quero explicá-lo a quem mo pergunta, não sei1. 

 
Nosso questionamento em relação ao tempo não se trata de uma questão filosófica, de saber de 

que tipo de conhecimento se trata, por exemplo, nem física ou astrológica, sobre como podemos medir 
o tempo. A busca desse esforço é observar o tempo e sua medição como um fator social que, assim 
sendo, varia e se adapta conforme a necessidade ou os interesses sociais, concebendo o tempo como 
“[...] símbolo de uma instituição social cujo caráter coercitivo se experimenta desde cedo”2, ao menos 
na atualidade.  

Apenas o dia, o mês e o ano são baseados em fenômenos naturais. Todas as demais divisões do 
tempo são criações humanas, uma busca por inserir ordem em algo que não pode ser visto, sentido ou 
ouvido3. Não podemos, no entanto, reduzir o tempo a uma simples invenção, ele é também uma 
instituição cujo caráter varia entre as sociedades4. 

Atualmente temos mais contato com instrumentos de visualização das horas e de aferição do 
tempo do que em qualquer outra época. Smartphones, tablets, computadores, laptops, videogames, 
leitores de livros digitais, televisores, enfim, uma vasta gama de eletrônicos nos informa 
incessantemente que horas são. Simples aplicativos de celulares podem nos mostrar o horário em 
diversos locais do globo com pouca margem de erro. Os relógios de pulso tornaram-se desnecessários e 
são utilizados cada vez mais como adornos ou símbolos de status, já que são, em sua maioria, menos 
confiáveis do que os meios eletrônicos e, em um meio social em que os horários regem nossas vidas, 
necessitamos, mais do que tudo, confiar nos aparelhos que nos mostram que horas são. 

Mesmo tendo muito contato com os horários, quantas vezes questionamos o tempo, a nossa 
necessidade de saber as horas até o segundo, nossa servidão aos dígitos que se sucedem na tela 
(ponteiros estão obsoletos) e que indicam a aproximação de um momento que desejamos ou não ou o 
distanciamento de um acontecimento? Quantas vezes lutamos, não contra o tempo, mas pelo tempo? 

Eis que chegamos ao ponto crucial: pretendemos falar a respeito da luta pelo tempo que existiu 
durante a história humana. O tempo, como construto social, foi alvo de diversas vicissitudes em sua 
compreensão e aferição e sempre esteve intrinsecamente ligado à condição humana dentro da 
sociedade. Tempo de plantar, de colher, de descansar, de rezar, de acordar, de trabalhar, de dormir, de 
prisão, de vida, e assim por diante. Talvez seja possível afirmar que somos o que fazemos com o nosso 
tempo e que o conceito que temos de tempo é um reflexo da época em que vivemos. É claro, porém, 
que não se trata de uma liberdade, uma vez que o tempo nem sempre pertence a nós mesmos. 

Esse valor do tempo, como poderá ser visto, foi modificado conforme as necessidades e 
exigências de cada época e seu tratamento também foi alterado. Da mesma forma, mudaram as 

 
1 Santo Agostinho, Confissões, São Paulo, Abril Cultural, 1980, p. 265. 
2 Norbert Elias, Sobre o Tempo, Rio de Janeiro, Zahar, 1998, p. 14. 
3 Jo Ellen Barnett, Time’s Pendulum, Nova Iorque, Plenum Press, 1998, p. xiv. 
4 Elias, op. cit. 
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condições da liberdade sobre o próprio tempo em virtude, especialmente, das relações de produção 
existentes. Assim, se a história da humanidade é a história da luta de classes5, ela também é a história da 
luta pelo tempo. Não possuir tempo significa não possuir liberdade. Não ser dono de seu tempo 
significa que outrem está obtendo vantagens com ele e, inclusive, pode lhe sobrar tempo. 

 Assim sendo, aquilo a que nos referimos como uma luta pelo tempo possui contato direto 
com a questão da luta de classes e ao desenvolvimento dos modos de produção no decorrer da história. 
A exploração do trabalho não deixou intocada sequer a nossa concepção do tempo. Para demonstrar tal 
relação e inserir no debate da luta de classes a questão do tempo, sua medição e as transformações 
ocorridas, iniciamos este trabalho. 

 
Pré-História 

 
Time, he's waiting in the wings 
He speaks of  senseless things 
His script is you and me, boys 

(BOWIE, 1973) 
 

 
Quando falamos em comunidades nômades dedicadas à caça e à coleta com a finalidade de 

subsistir, é óbvio que a sua noção de aferição do tempo era extremamente rudimentar, estando 
adequada às suas necessidades. O dia começa com a luz do sol e termina com seu pôr. O verão traz o 
calor e uma maior duração dos dias enquanto o inverno significa o frio e noites mais longas. Tudo isso 
impactava diretamente as vidas das pessoas naquela época, uma vez que redundava em maiores ou 
menores possibilidades de obter alimento, mais ou menos tempo para caçar e coletar, facilidades ou 
dificuldades para se locomover em busca de melhores condições. 

Assim, a simples divisão entre dia e noite e das estações do ano era suficiente para que se 
tivesse uma previsibilidade a respeito da forma com que as pessoas teriam que lidar com a natureza. 
Apesar de ser possível a verificação das estações do ano, até mesmo a sazonabilidade provavelmente 
não era uma grande preocupação, uma vez que o futuro não poderia ser considerado, tal como é 
atualmente, diante da imediatidade das necessidades e da pouca possibilidade de conservação de 
alimentos e bens. 

Mesmo o dia como uma unidade da maneira como compreendemos hoje, na forma que unifica 
dia e noite, períodos claros e escuros, não era percebido. Dia e noite eram dois fenômenos distintos. 
Esta presença de uma diferenciação pode ser vista até a atualidade quando percebemos que poucas 
línguas possuem uma palavra própria para designar o dia como uma unidade. Exemplificativamente, em 
português dia designa a parte em que temos luz solar e também todo o período noite/dia. O mesmo 
acontece com día, day, jour, dentre outros6. 

Por outro lado, as relações pessoais e sociais tratavam-se de questões de longo prazo. A 
vivência dentro do seu clã, as alianças necessárias e até mesmo as rivalidades possuíam a tendência de se 
prolongar sem prazo definido. Como quase todas as questões que os circundavam estavam fora de sua 
possibilidade de controle, não havia a necessidade de tentar controlar o tempo7. 

O ritmo das sociedades relativamente simples era ditado pelas necessidades biológicas com as 
devidas limitações impostas pela natureza. Era possível ir à caça quando sentiam fome e parar quando 

 
5 Karl Marx, Friedrich Engels, Manifesto do partido comunista, Porto Alegre, L&PM, 2016, p. 23. 
6 Barnett, op. cit., p. 15. 
7 Yuval Noah Harari, Sapiens: uma breve história da humanidade, Porto Alegre, L&PM, 2017, p. 109. 
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já havia o alimento necessário. Deitavam-se com a noite e acordavam com o nascer do sol. A 
sincronização da vida social era dada pela fisiologia e não por imposições ou disciplinas8. 

Por mais que diversas dificuldades circundassem a vida das pessoas nessas sociedades, não 
havia necessidade ou exigência de uma disciplina social regulamentadora como é o tempo da forma 
como conhecemos. Sem pretender romantizar ou idealizar o período, a liberdade era muito maior, ao 
menos no que tange a essa forma de controle, uma vez que o ser humano estava submetido apenas ao 
seu corpo e à natureza. 
 Conforme ficam mais complexas a produção e as relações sociais, mais complexa se torna a 
noção de tempo. Isso pode ser visto já quando falamos em uma revolução agrícola. No momento em 
que o ser humano passa a produzir seu próprio alimento, especialmente através da agricultura, para que 
fosse possível o plantio e a colheita uma observação maior do tempo era necessária. Existia, 
profundamente ligado às estações, o tempo de plantar e o tempo de colher. A mistura entre a natureza e 
a força humana se entrelaçava ainda mais e, portanto, era necessária uma previsibilidade maior em 
relação ao futuro. Devia-se observar com maior cuidado os movimentos do sol e da lua para que fosse 
possível determinar o melhor momento para preparar o solo, semear e iniciar a colheita, além de prever 
cheias e baixas de rios, períodos de chuva etc.  
 Essa necessidade de uma previsão valia para toda a sociedade, especialmente quando se tratava 
de terras comunais que eram cultivadas por todos. Dessa maneira é que surgiram as primeiras formas 
de disciplina e controle para que todos pudessem saber qual era o momento em que deveriam realizar 
uma determinada tarefa, seja trabalhar nos campos ou festividades. Norbert Elias traz um exemplo do 
que ocorria em uma história de uma pequena etnia africana do século passado e que ajuda a demonstrar 
o que foi dito: 
 

Outra tarefa ligada às obrigações permanentes do ... sacerdote era a 
observação das estações, para que ele ficasse em condições de indicar ou 
anunciar à população inteira o momento da semeadura, bem como o da 
celebração das festas. A primeira dessas funções obrigava-o, todas as manhãs 
a subir até um ponto de observação que dava para o leste, para dali assistir ao 
nascer do sol. Dizem que existe no leste ... uma montanha de cimo 
achatado... e que, quando o sol aparecia bem atrás dessa montanha no 
alvorecer, a primeira chuva da semana era considerada boa para a semeadura. 
Na primeira manhã depois da chuva, o sacerdote dava um sinal, que era 
transmitido por toda a região montanhosa. Viam-se então os camponeses e 
suas famílias descerem as encostas com suas enxadas e cestos, para participar 
do trabalho coletivo9.  

 
 Assim, a observação do tempo e das estações são produto de uma necessidade social de 
produção dos meios de subsistência e das atividades de culto religioso, duas funções muitas vezes 
ligadas. Era preciso, diante disso, uma determinação do tempo para que fosse possível a coordenação 
das atividades sociais, permitindo, também, que houvesse uma previsibilidade em relação ao futuro, 
uma vez que com o excedente de produção poderia ser guardado para utilização em momentos nos 
quais não havia alimento disponível. Instaura-se cada vez mais uma visão cíclica do tempo e um nível 
maior de abstração na sua concepção. 

 
8 Elias, op. cit., p. 42. 
9 Elias, op. cit., p. 43. 
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 O estabelecimento de uma sucessão temporal possibilita uma maior organização e, 
consequentemente, uma maior integração do grupo, revelando mais uma vez o caráter social do tempo. 
Nos dizeres de Bourdieu: 
 

A ordem social é, antes de mais nada, um ritmo, um tempo. Conformar-se 
com a ordem social é primordialmente respeitar os ritmos, acompanhar a 
medida, não andar fora do tempo. Pertencer ao grupo significa ter no 
mesmo momento do dia e do ano o mesmo comportamento de todos os 
outros membros do grupo. Adotar ritmos desusados e itinerários próprios 
significa já excluir-se do grupo [...] O respeito dos ritmos temporais é, com 
efeito, um dos imperativos fundamentais desta ética da conformidade10 (grifo 
do autor). 

 
 Uma maior disciplina torna-se fundamental diante das necessidades de harmonia social. Mais 
complexa a produção, maior o controle. Antes do surgimento da escrita já existiam as bases para que se 
pudesse perceber melhor a questão do tempo e, após a escrita e com o estabelecimento maior das 
atividades produtivas agrícolas e pecuárias, desenvolviam-se paralelamente outros meios de medir o 
tempo. 
 

Antiguidade 
 

We have all, the time in the world 
Time enough for life 

To unfold 
(ARMSTRONG, 1969) 

 
 Cerca de dois milênios antes da Era Comum, já com o estabelecimento da escrita em algumas 
sociedades e a difusão da agricultura, surgiam as primeiras formas de observar o passar do tempo, 
restritas sempre ao período de dia, já que o período noturno era visto como inútil para qualquer 
atividade produtiva. 
 Foi no Egito que surgiu o ano solar e também os primeiros meios conhecidos de medição da 
sombra produzida pelo sol. O primeiro relógio de sol era simplesmente um pedaço de pau fincado no 
chão para que a sombra pudesse ser analisada. Com o estabelecimento de cidades e do comércio, era 
necessária uma melhor consciência a respeito do tempo durante o dia11. 
 Previamente às descobertas de Champollion pensava-se que as pirâmides haviam sido 
construídas por grande quantidade de escravos. Hoje, acredita-se que a escravidão foi mais difundida no 
Egito entre 4000 e 3000 AEC e posteriormente possuiu pequena importância, sendo que a maior parte 
das grandes obras eram realizadas por camponeses submetidos à corveia. O próprio princípio de Maat 
limitaria a possibilidade de um homem fazer uso ilimitado do trabalho de outro homem, consistindo 
em uma limitação ao próprio poder do Faraó12. Encarando neste momento a servidão como forma de 
exploração do trabalho alheio mais relevante do que a escravidão, deixaremos reflexões sobre o tempo 
do escravo para momento posterior. 

 
10 Pierre Bourdieu, O desencanto do mundo, São Paulo, Editora Perspectivas, 1979, p. 47-48. 
11 Barnett, op. cit., p. 16-17. 
12 Oliver Pétré-Grenouilleau, A história da escravidão, São Paulo, Boitempo, 2009, p. 67-68. 
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 Primeiramente, destaquemos o seguinte: quando se fala na existência de relógios de sol neste 
momento, não significa o mesmo que um relógio atual. A função de um relógio de sol no antigo Egito 
era dividir o dia em partes e iguais e não saber o horário em qualquer momento do ano. 
 Um relógio de sol egípcio como referido foi encontrado e datado como de 1500AEC. Esta 
peça, em formato de T, ao receber a luz solar pela manhã, era capaz de dividir o dia em doze partes 
iguais. Essa divisão nada tem a ver com a nossa de doze horas de 60 minutos que serve para todo o ano. 
Na forma como era concebido, tal instrumento dividia o dia mais longo no verão em doze partes iguais, 
assim como o dia mais curto do inverno13. 
 Não se tratava, portanto, de saber que horas são em diferentes localidades, mas apenas de um 
instrumento apto a organizar o tempo útil do dia, verificando quanto tempo de luz já se passou e 
quanto tempo ainda existe para trabalhar. Tal visão acerca do tempo reflete muito bem as necessidades 
daquele período. Explorando o trabalho de servos, realizando trocas comerciais ou exercendo 
atividades administrativas, era preciso estabelecer a quantidade de trabalho possível de ser exercida 
durante a parte útil do dia. Pouco importava se se tratasse de duas, quatro ou seis horas, mas sim de 
quatro partes do tempo útil, metade do tempo útil, e assim sucessivamente, até a chegada da noite, 
período em que os trabalhos não poderiam ser realizados. O tempo que precisava ser medido era o 
tempo que podia ser trabalhado. 
 Relógios de sol mais parecidos com a nossa concepção foram aprimorados pelos gregos por 
volta do século V AEC, quando já estavam presentes comumente nas cidades gregas. Os astrônomos 
gregos já possuíam a noção de que cada relógio de sol deveria ser adaptado para a latitude do local onde 
seria usado, tornando-o, assim, mais preciso14. 
 Os atenienses, além de acostumados à existência de relógios de sol, também eram conhecidos 
por possuírem outros instrumentos de medição de tempo, especialmente a ampulheta. A ampulheta é 
um exemplo interessante para vislumbrarmos a concepção do tempo em realidades históricas e sociais 
distintas. Talvez a ampulheta seja um dos maiores símbolos do tempo e é possível que muitos pensem 
que era uma espécie de relógio antigo. Não era o caso, já que não se ficava virando a ampulheta a cada 
60 minutos e após 24 viradas sabia-se que um dia havia passado. 
 Os atenienses utilizavam a ampulheta, por exemplo, para medir a duração dos discursos nos 
locais públicos ligados à vida política da polis. Este medir o tempo não era uma questão de verificar 
quantos minutos haviam se passado, mas sim de comparar os intervalos de começo e fim da fala de um 
cidadão através dos intervalos que separavam o começo e fim de um processo inanimado repetível (o 
escoar da areia na ampulheta). A determinação do tempo era, assim, visivelmente sociocêntrica, 
utilizando de sequencias físicas, repetíveis e de duração limitada para medir sequências não repetíveis de 
caráter social, ou seja, possuía um caráter meramente instrumental. A ampulheta, assim como os demais 
meios de medição do tempo, são “instrumentos criados pelos homens com objetivos específicos. Os 
homens os utilizam como séries de referência, para determinar posições sucessivas no interior de 
processos amiúde muito diferentes [...]”15. 
 Roma, por sua vez, estava atrasada em relação às polis gregas. Plínio, o Velho, afirma que o 
primeiro relógio de sol só foi introduzido em Roma como espólio da primeira guerra púnica em 264 
AEC. Este relógio informou incorretamente o tempo para os romanos por um século, até que o censor 
Q. Marcius Filipus deu a Roma, em 164 AEC, o primeiro relógio de sol adequado para a latitude da 
cidade. Apesar do tamanho da cidade, não há evidências de que tais instrumentos fossem utilizados 
para além da classe mais alta e que fosse de importância para o resto da população. Os relógios de sol 

 
13 Barnett, op. cit., p. 18. 
14 Barnett, op. cit., p. 21. 
15 Elias, op. cit., p. 83-84. 
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não eram, de forma alguma, os relógios da antiguidade na concepção que possuímos atualmente16. Nas 
palavras de Barnett: 
 

Antes do relógio de sol finalmente trazer o conceito de horas para Roma no 
terceiro século AEC, o sol era bastante adequado para fazer a única 
pontuação do dia romano: o momento em que o sol cruzava o meridiano ao 
meio-dia. Uma pessoa no Forum gritaria informando que o sol havia 
chegado ao seu ponto mais alto no céu; esse sinal da virada do dia era 
particularmente importante para advogados que deviam aparecer no tribunal 
antes do meio dia para validar seus pedidos. A chegada do relógio de sol 
certamente não fez com que as pessoas pulassem desta consciência informal 
do tempo para algo aproximado à nossa17. 

 
 O que a existência de relógios de sol e sua pouca importância podem nos dizer acerca da 
exploração do trabalho humano em Atenas e Roma? O camponês ainda vivia sob a égide do amanhecer 
e pôr do sol. Os militares, da mesma forma, obedeciam à alvorada. Os homens livres e membros da 
burocracia administrativa e política romana possuíam o seu ritmo ditado, como referido, por anúncios 
feitos a toda voz nos espaços públicos, indicando quando iniciariam e terminariam as funções públicas. 
Para eles o relógio de sol era necessário e por isso a sua utilização constante por parte dessa parcela da 
população romana. O mesmo ocorria em Atenas, onde as reuniões nas instituições políticas eram 
marcadas pelos relógios de sol, mas estas eram destinadas apenas às pessoas do sexo masculino, cidadãs 
atenienses e com idade adequada. Da mesma forma, a ampulheta era instrumento de dimensionamento 
de tempo para que essa classe estivesse em condição de igualdade quanto aos seus discursos. O controle 
do tempo e a disciplina eram voltados especialmente àqueles que possuíam o poder político, econômico 
e social. Havia o tempo do patrício e o tempo da plebe. O tempo do cidadão ateniense e dos demais. 
 E quanto à grande parcela de escravos que existiam nessas localidades? Pois bem, havia 
também o tempo do escravo. A grande questão é que, além do corpo do escravo não pertencer a ele, 
por óbvio, seu tempo também não lhe pertencia. O tempo do escravo era propriedade do senhor para 
fazer o que bem entendesse com ele. Assim, uma maior “frouxidão” no controle do tempo também era 
devido ao fato de que não havia necessidade de se medir o tempo do escravo, uma vez que todo seu 
tempo era tempo à disposição, tempo útil, tempo a ser explorado, importando unicamente os ritmos e 
urgências do senhor. Qual a necessidade de um horário social se a importância única era o horário 
próprio do senhor, proprietário e mestre do tempo do escravo? O tempo do escravo era o tempo do 
senhor. 
 Como pode ser visto, o grande problema na medição do tempo, ao menos até o surgimento do 
relógio de pêndulo, era o período noturno. Como ter noção de quanto tempo teria decorrido à noite 
sem uma referência confiável como o sol? Conforme já tratado, a ampulheta poderia ser uma solução, 
porém era pouco prática e confiável. A densidade da areia por si já causava problemas no que tange à 
acurácia das ampulhetas. Além disso, a não ser que o instrumento fosse construído com um material 
muito resistente, o atrito da areia fazia com que o buraco por onde passava se expandisse, tornando a 
ampulheta cada vez menos precisa. Por esses motivos é que a ampulheta era, por excelência, um 
instrumento para medição de curtos períodos, preferencialmente ao dia18. 

 
16 Barnett, op. cit., p. 21-22. 
17 Barnett, op. cit., p. 22-23. 
18 Barnett, op. cit., p. 25. 
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 Outra solução que foi tentada para resolver a medição do tempo à noite é creditada a Alfredo, 
o Grande: as velas. Determinando quanto tempo levava para que uma vela de uma certa grossura 
queimava, era possível marcá-la para a visualização do transcurso de um período de tempo. Na 
realidade, estratégias similares já eram utilizadas anteriormente no oriente, inclusive com o uso de 
incensos, o que tornava possível cheirar uma determinada hora. O problema de ambas as técnicas era o 
mesmo da ampulheta: quem ficaria de prontidão para acender a próxima vela ou incenso? Tratavam-se, 
portanto, também de meios para determinar curtos períodos19. 
 O instrumento que obteve mais sucesso para medir o transcorrer do tempo na ausência do sol 
à época foi o relógio de água ou clepsidra. O relógio de água já era utilizado no Egito, surgindo alguns 
séculos depois do relógio de sol, e foi amplamente disseminado na Grécia, ao menos a partir do século 
V AEC e em Roma durante o século II AEC, tendo sido considerado símbolo de status no século I 
AEC. A forma mais comum de relógio de água consistia em um recipiente que recebia água 
constantemente para não esvaziar enquanto a água que possuía em seu interior escoava por um buraco 
feito para que esvaísse sempre na mesma quantidade. Esta água caía em outro recipiente, o qual era 
marcado com a gradação das horas. Muitas vezes alarmes eram adaptados a esses relógios, como o caso 
que é atribuído a Platão, que teria colocado uma bacia com esferas de metal em cima do segundo 
recipiente e, quando este estava cheio, derrubava as esferas no chão fazendo barulho e acordando seus 
discípulos20. 
 Algumas observações devem ser feitas. Primeiramente, é preciso ressaltar que o relógio de água 
não era adaptável a locais em que o inverno fosse rigoroso, uma vez que a água podia congelar ou, 
mesmo que não congelasse, com o frio a sua densidade aumentava e deixava o instrumento menos 
preciso. Em segundo lugar, o relógio de água deve ser encarado dentro da construção social do tempo à 
época. Dia e noite continuavam sendo dois reinos separados. Prova disso é que, tanto em Atenas 
quanto em Roma, os relógios de água eram colocados ao lado dos relógios de sol e se baseavam neste. 
Isso significa que, ao invés das marcações serem feitas para medir divisões iguais do tempo, como o 
nosso dia de 24 horas, as marcações nos relógios de água obedeciam ao tempo marcado pelo relógio de 
sol durante o dia e à noite faziam o caminho reverso, obedecendo à estação do ano. Por exemplo, as 
marcas do relógio de sol obtidas em 1 de julho em Atenas poderiam ser usadas para a noite no dia 1 de 
janeiro, e assim por diante21. 
 O que deve ser denotado até o momento é a grande diferença na concepção que existia em 
torno do tempo e sua forma de aferição. A questão das horas e da divisão do dia é tão arraigada em 
nossa realidade social que parece difícil de compreender como diversas sociedades trataram esses 
tópicos de forma tão diversa da nossa. Na realidade, nosso modo de pensar e de abstrair o tempo é 
extremamente recente e não decorre da natureza ou de uma pretensa evolução, mas sim de 
necessidades de controle e disciplina a partir de um certo momento, como veremos posteriormente. 
 O tempo era menos abstrato e muito menos importante do que na atualidade. Os instrumentos 
para sua medição eram raros e pouco confiáveis, sendo que esse último fator é certamente mais 
decorrente da pouca importância dada do que à incapacidade inventiva das pessoas à época. Como 
referido, existiam tempos, variáveis tanto de um local para o outro como de um grupo de pessoas para 
outro dentro da mesma sociedade. Havia pouca necessidade de controle através do tempo. Para grande 
parcela da sociedade a separação entre dia e noite e as estações do ano bastavam. Para outros, valia o 
tempo de seu dono e senhor. E para os senhores e os demais membros de certa elite, os meios 
existentes bastavam. 

 
19 Barnett, op. cit., p. 26. 
20 Barnett, op. cit., p. 27-29. 
21 Barnett, op. cit., p. 29-31. 
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 O uso do tempo como forma de controle e disciplina para o trabalho é algo que permaneceu e 
recrudesceu posteriormente, ocorrendo o mesmo para um outro tipo de relação de dominação que já 
existia e aparece com mais força: a religião. Com a Idade Média o tempo terá mais tempos, 
especialmente, no que já discorreu Le Goff, um tempo da igreja e um tempo do mercador. 
 
 

Idade Média 
 

Tired of  lying in the sunshine 
Staying home to watch the rain 
You are young and life is long 
And there is time to kill today 

And then one day you find 
Ten years have got behind you 
No one told you when to run 

You missed the starting gun 
(PINK FLOYD, 1973) 

 

  
 Durante a Idade Média podemos perceber a manutenção das diferentes visões acerca do 
tempo. No campo os ritmos agrários permaneciam praticamente intocados, seguindo os ritmos da 
natureza, a divisão de dia e noite e a oposição entre as estações. Com um novo incremento das cidades 
na Europa, duas instituições começam a impactar na vida urbana das pessoas: a igreja e o comércio, 
especialmente a partir do século XI. 
 A igreja católica possuía uma relação muito particular com o tempo em comparação com 
outras religiões. No judaísmo existia a obrigação de rezar três vezes ao dia, mas sem horários 
estabelecidos: pela manhã, antes do nascer do sol, à tarde, antes do pôr do sol, e à noite. Atualmente 
existem previsões até mesmo do minuto em que se começar as orações, o que não ocorria na Idade 
Média. O Islã, por sua vez, chama seus fiéis cinco vezes para oração: ao amanhecer, antes do meio-dia, 
antes do pôr do sol, logo após o pôr do sol e à noite, ocorrendo o chamamento dos fiéis a partir de 
torres22. 
 No catolicismo, por centenas de anos não existiu uma imposição de regras exatas de quando 
efetivar orações, estando presentes apenas práticas utilizadas. As regras vieram com o monasticismo, 
sendo o melhor exemplo a Regra de São Bento, que previa quando os ofícios deveriam ser realizados: 
 

Diz o Profeta: “Louvei-vos sete vezes por dia”. Assim, também nós 
realizaremos esse sagrado número, se, por ocasião das Matinas, Prima, Terça, 
Sexta, Noa, Vésperas e Completas, cumprirmos os deveres da nossa 
servidão; porque foi destas Horas do dia que ele disse: “Louvei-vos sete 
vezes por dia”. Quanto às Vigílias noturnas, diz da mesma forma o mesmo 
profeta: “Levantava-me no meio da noite para louvar-vos”. Rendamos, 
portanto, nessas horas, louvores ao nosso Criador “sobre os juízos da sua 
justiça”, isto é, nas Matinas, Prima, Terça, Sexta, Noa, Vésperas e Completas; 
e à noite, levantemo-nos para louvá-Lo23. 

 

 
22 David S. Landes, Revolution in time, Cambridge, Harvard University Press, 1983, p. 57. 
23 SÃO BENTO, Regra do glorioso patriarca de São Bento, http://www.asg.org.br/imagens/Regra_SB_ASG.pdf, p. 19. 

http://www.asg.org.br/imagens/Regra_SB_ASG.pdf
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 As orações seriam realizadas, portanto, em determinados momentos seguindo o sol e em 
outros completamente independente: logo antes do nascer do sol (Matina), logo depois do nascer do 
sol (prima), na terceira, sexta, nona e décima primeira hora (terça, sexta, noa e véspera) e após o pôr do 
sol (completa). Por vezes, como citado, também haviam orações noturnas. Os salmos e escrituras lidas 
nas horas estabelecidas eram conhecidos como o Ofício Divino e as horas de oração como horas 
canônicas (BARNETT, 1998, p. 35). 
 À primeira vista pode parecer que a vida de um monge era tão controlada quanto a de um 
trabalhador atual. Na realidade, o espaçamento entre as horas canônicas, como pode ser visto, não era 
igual, traduzindo-se, então, em um retrocesso se comparado às divisões idênticas do dia já existentes. 
Além disso, os monges não passavam seus dias com o olho em um relógio, eram chamados para seus 
deveres através de um instrumento extremamente popular na Idade Média e de grande importância 
para esse estudo: o sino. 
  Se tivéssemos que escolher um objeto para representar o tempo urbano e religioso na Idade 
Média, certamente esse seria o sino. Nos mosteiros e nas cidades, sinos de todos os tamanhos e formas 
proliferaram como o instrumento por excelência para exercer controle e dominação sobre a população. 
 Dentro dos mosteiros, chamando os monges para suas atividades, o sino conjugado com as 
horas canônicas refletia na existência de um tempo, o tempo da comunidade, do grupo e, em última 
instância, o tempo de Deus. O tempo, então, pertencente a Deus e à comunidade, era de uma natureza 
preciosa e, portanto, não deveria ser desperdiçado. Os sinos eram um sinal constante disso24. 
 Essa noção de que o tempo a Deus pertence é a intersecção entre o tempo da igreja e o tempo 
do mercador. Antes, porém, tratemos sobre o tempo profano, o tempo do mercador, o tempo da 
cidade.  
 O desenvolvimento das cidades e das atividades econômicas que eram realizadas em seu 
interior davam uma nova concepção ao tempo. Enquanto o camponês estava submetido ao clima e às 
estações, aos desígnios de Deus e da natureza, o tempo pouco necessitava ser mensurado. Quando as 
relações econômicas e de trabalho tornam-se mais complexas, porém, há uma mudança de panorama e 
o tempo passa a ter que ser medido. Viagens por mar ou terra, oscilações em preços que aumentam ou 
diminuem lucros, duração do trabalho artesanal e operário, fazem com que o tempo tenha que ser 
regulado com maior precisão25. 
 Nos dizeres de Le Goff: “para o mercador, o meio tecnológico superpõe um tempo novo, 
mensurável, quer dizer, orientado e previsível, ao mesmo tempo eternamente recomeçado e 
perpetuamente imprevisível do meio natural”26. Eram realmente novos tempos em que o tempo deveria 
ser utilizado de forma diversa. A orientação e a previsibilidade a que se refere Le Goff  traduzem-se em 
maior controle e disciplina. 
 Tal controle e disciplina só poderiam vir através de um instrumento que fosse mais preciso do 
que os existentes até então, o relógio mecânico, inventando e introduzido nas cidades no fim século 
XIII, espalhando-se rapidamente pela Europa. Lewis Mumford afirmou que o relógio, não a máquina a 
vapor, é a máquina-chave da era industrial moderna “[...] o relógio foi a mais influente das máquinas, 
mecanicamente e também socialmente”27. 
 Apesar da máquina ser nova, as bases sobre as quais se fixaria a noção de tempo era bastante 
antiga. A divisão do dia em 24 horas é oriunda dos egípcios, enquanto a divisão da hora em 60 minutos 
é uma herança dos mesopotâmicos que utilizavam a base 60 (também a origem de nosso costume de 

 
24 Landes, op. cit., p. 68. 
25 Jacques Le Goff, Para uma outra Idade Média: tempo, trabalho e cultura no Ocidente, Petrópolis, Vozes, 2014, p. 69. 
26 Le Goff, op. cit., p. 70. 
27 Barnett, op. cit., p. 54. 
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comprar e vender produtos em dúzias). O sistema poderia tranquilamente ter utilizado, por exemplo, o 
sistema decimal. Na realidade, durante um curto período no decorrer da Revolução Francesa (1793-
1795) os franceses conviveram com a hora decimal: o dia dividido em dez partes iguais, com cem 
minutos em cada hora e cem segundos em cada minuto. Lembrando que os revolucionários instituíram 
também um novo calendário, podemos observar que para subverter a ordem vigente, era necessário 
subverter também a própria noção de tempo. 
 Com a proliferação dos relógios nas cidades, a ideia do tempo natural, elástica e sujeita a 
vicissitudes, foi sendo substituída por um conceito de tempo abstrato, baseado no relógio e não na 
natureza. Nos anos após a invenção do relógio mecânico a hora foi paulatinamente substituindo o dia 
como unidade principal de tempo. 
 O soar dos sinos não mais significa um chamado para a oração e reflexão espiritual. No século 
XIV os sinos em algumas cidades já soavam nas horas das transações comerciais e do trabalho dos 
operários têxteis. “O relógio comunal é um instrumento de dominação econômica, social e política dos 
mercadores que governam a comuna”, ressalta Le Goff28. O proletariado têxtil e pago por dia deveria 
ter horários estabelecidos para entrar e sair do trabalho. Este é o tempo dos relógios, que começam a 
aparecer nas cidades e colocados em frente ao sino das igrejas, é “a grande revolução do movimento 
comunal”29. 
 As necessidades urbanas de controle do tempo precederam o relógio mecânico, mais um 
exemplo da necessidade como propulsora da invenção. Sinos soavam marcando o início do trabalho, a 
hora das refeições, o fechamento dos portões, a abertura do mercado, emergências, e outras tantas 
atividades. Nas manufaturas, as produtoras de têxteis foram as precursoras do controle do tempo de 
seus operários. Enquanto os trabalhadores que produziam em suas próprias casas eram pagos por peça 
e não por tempo podiam controlar o ritmo do próprio trabalho, proletários que laboravam dentro das 
manufaturas tinham horários para começar e para terminar seu trabalho. Onde havia manufaturas 
têxteis, havia um sino de trabalho30. 
 Esse controle do tempo através dos sinos deu início a conflitos, em boa parte oriundos de uma 
resistência por parte dos trabalhadores contra a imposição de horários e disciplina. De outro lado, havia 
uma grande desconfiança por parte dos trabalhadores que eram pagos por dia de trabalho. Uma vez 
que o dono da manufatura pretendia tomar todo o trabalho possível em um dia, como ter certeza que o 
horário marcado pelo sino estava correto? Como confiar nos relógios da cidade que era governada por 
representantes dos empregadores?31 
 Este poder dos relógios e sua função de controle do tempo de trabalho e comércio pode ser 
visto na própria questão da linguagem. Vejamos como em inglês refere-se ao horário como, por 
exemplo “three o’clock”, ou seja, “of  the clock”, três horas do relógio em contraposição ao tempo de fora 
do relógio32. Atualmente sequer nos damos ao trabalho de dizer que tal horário se refere ao tempo 
marcado pelo relógio. Todo nosso tempo é regulado pelos relógios, cada vez mais precisos. Isso diz 
muito a respeito da disciplina que já está introjetada em nós. 
 Como podemos ver, a Idade Média e o início da modernidade podem ser vistas como períodos 
de três tempos: um tempo do camponês, um tempo da igreja e um tempo do mercador. Três tempos 
distintos, mas que, obviamente, possuíam intersecções. O camponês em seu tempo mais ligado à 
natureza devia reservar os dias para o trabalho nas terras do senhor e também o domingo sagrado para 

 
28 Le Goff, op. cit., p. 71. 
29 Le Goff, op. cit., p. 71. 
30 Landes, op. cit., p. 73. 
31 Landes, op. cit., p. 74. 
32 Barnett, op. cit., p. 77. 
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sua oração, assim como devia estar atento ao tempo do mercador caso se deslocasse para a cidade a fim 
de comprar ou vender algum produto. 
 A mais curiosa das intersecções, porém, é a entre o tempo da igreja e o tempo do mercador. O 
tempo, para o mercador e, especialmente, para o usurário, era uma questão de lucro. Percorrer espaços 
em um determinado passo era uma questão de tempo e tempo começa a ser percebido como dinheiro, 
apesar dessa relação ainda não ter sua forma final.  É correto, segundo as leis divinas, utilizar do tempo 
para obter lucro? 
 Le Goff  conta que no século XV um leitor-geral da Ordem Franciscana expunha uma dúvida 
“podem os mercadores, para um mesmo negócio comercial, fazer pagar mais aquele que não pode 
saldar a dívida imediatamente do que aquele que salda a dívida imediatamente? A resposta argumentada 
é: não, pois assim vendia o tempo e cometeria uma usura vendendo o que não lhe pertence” 33 (grifo do autor). 
 O tempo, então, pertencia a Deus e a sua utilização para a obtenção de lucro era, em 
decorrência, uma atitude contra Deus. A usura tratava-se de um dos maiores pontos de conflito entre 
os mercadores, banqueiros e a ideologia católica, como bem demonstrou Le Goff  em sua obra “A 
Bolsa e a Vida”. Tratava-se de uma mistura de proibições que recaiam sobre a prática da usura, desde a 
utilização do tempo, como já dito, até a questão de que era o ganho de dinheiro sem trabalho, 
constituindo uma afronta à maldição do homem quando expulso do paraíso, passando pela própria 
questão da pobreza levantada por diversas ordens mendicantes. O próprio Dante colocou os usurários 
no sétimo círculo do inferno. 
 Claro que a igreja católica, ciente de que não poderia parar o avanço do comércio e do 
empréstimo de dinheiro, apesar de condenar a usura até o século XVII, tomou certas medidas para não 
desagradar por completo a nova classe que surgia no meio urbano. Com a criação do purgatório já era 
possível a salvação dos usurários mediante o pagamento de indulgências. Posteriormente, com a 
obrigatoriedade da confissão, estava estabelecida uma mediação entre a igreja e o usurário.  
 Outra mudança que era estabelecida com as manufaturas e o uso do relógio mecânico foi a 
possibilidade do trabalho noturno, uma particularidade dos centros urbanos e que ia de encontro tanto 
às previsões religiosas quanto aos costumes rurais e, em virtude disso, por algum tempo o trabalho 
noturno foi sancionado através de interdições e multas. Na contramão desse movimento é que Felipe, o 
Belo, autorizou o trabalho noturno em 1322. Os patrões sempre estavam interessados em regulamentar 
rigorosamente a jornada de trabalho como forma de não serem prejudicados pelos operários que 
tentassem obter maiores salários trabalhando por um tempo maior ou fora do pretendido34. A ordem e 
a disciplina monástica tinham que ser trazidas para as fábricas. 
 Diante dessa tentativa de controle são registrados por Le Goff  diversos conflitos gerados pela 
luta pelo tempo (jornada de trabalho) e a utilização dos sinos, o maior símbolo de controle. Em 1349 os 
almotacés de Gand estabelecem a volta dos tecelões à cidade em 8 dias, permitindo que eles 
começassem e parassem de trabalhar no horário que melhor lhes conviesse. Em Thérouanne, em 1367, 
foi ordenado que o sino dos operários parasse de tocar para que “não nasçam o escândalo e o conflito 
na cidade e na Igreja”. Posteriormente, a burguesia têxtil parte para a defesa do sino e impõe multas 
para os trabalhadores que não obedecessem aos sinos ou pior, se apoderassem deles. As primeiras lutas 
dos trabalhadores têm como foco a jornada de trabalho (até mesmo com exigência de jornada de 8 
horas) e não o salário35. 
 Durante o século XV os relógios mecânicos (clocks) começam a aparecer em formatos cada vez 
menores, podendo ser colocados em salas de estar, quartos e até mesmo levados juntos com as pessoas 

 
33 Le Goff, op. cit., p. 58-59. 
34 Le Goff, op. cit., p. 85-87. 
35 Le Goff, op. cit., p. 90-92. 



 
49, abril 2020 

3113-3130 
 
 

 

 

3125 

(watches). Esses primeiros relógios eram muito mais uma joia do que um instrumento confiável para a 
verificação das horas. Até o século XVII os relógios particulares não eram capazes de marcar as horas 
com eficiência, tanto que, o melhor instrumento para verificar a hora e acertar os relógios continuava 
sendo o velho relógio de sol36. 
  Quanto mais o trabalho vai se deslocando para dentro da fábrica, maior se torna a necessidade 
de controle sobre os trabalhadores. As hordas camponesas, acostumadas ao ritmo rural, devem ser 
disciplinadas para produzir mais em menos tempo. O tempo passa a ser um produto, como antes havia 
sido o corpo dos escravos. A mudança está na espécie de contrato: se antes era possível comprar um ser 
humano e todo seu tempo agora o melhor era alugá-lo, até porque, não era necessário arcar com 
qualquer risco ou consequência. Caso o trabalhador sofresse um acidente, adoecesse ou morresse, 
bastava substituí-lo por outro famélico que estivesse procurando um trabalho para obter sua 
subsistência. 
 E aqui, em um momento pré-capitalista, pode-se ver em todas suas cores a sempre existente 
luta de classes, em torno, especialmente, do tempo e seu controle. O trabalhador que se revolta contra o 
soar do sino ou que atualmente detesta bater ponto, não odeia o sino e o registro, odeia o controle que 
é exercido sobre o seu corpo durante aquele período de tempo, odeia vender o seu tempo, odeia alugar 
sua existência. O horário e essa alienação, tanto de si quanto do produto de seu trabalho, causa a 
estranheza no operário, o sentimento de que apenas fora do trabalho ele pode ser reconhecido como 
ele mesmo e que dentro do trabalho é outra pessoa, mais uma máquina quiçá37. 
 O patrão, por sua vez, tem que otimizar o tempo para obter mais lucro, principalmente em 
cima da mão de obra do trabalhador. Cada vez mais, tempo é dinheiro e dinheiro é o objetivo em si 
mesmo. Com a velocidade maior de produção mais unidades podem ser produzidas e maior lucro 
obtido. A redução nas distâncias com a otimização dos meios de transporte faz com que se obtenham 
produtos e matérias primas em um espaço mais curto de tempo, também gerando maior lucratividade. 
Para que toda essa mecânica do capital se desenvolva é necessário para o burguês, porém, que ele 
mantenha o trabalhador em um estado de absoluto controle e com o estabelecimento do capitalismo e 
da lógica da fábrica, o domínio sobre o tempo do trabalhador tem que se concretizar e o relógio tem 
que ser onipresente, o grande instrumento de controle. 
  
 

Contemporaneidade 
 

 
Time is on my side, yes it is 
Time is on my side, yes it is 

You're searching for good times but just wait and see 
You'll come runnin' back (I said you would darling) 

You'll come runnin back (spend the rest of  life with ya baby) 
You'll come runnin' back to me 

(RAGOVOY; ROLLING STONES, 1964) 
 

  Foucault acentuou que no processo de docilização dos corpos o horário sempre foi um 
instrumento necessário e utilizado em escolas, hospitais, conventos etc. O rigor do tempo industrial já 
podia ser observado nas manufaturas no século XVII, onde até mesmo as ações imediatamente 
anteriores ao início do trabalho eram estabelecidas: “Todas as pessoas..., chegando a seu ofício de 

 
36 Barnett, op. cit., p. 83-84. 
37 Karl Marx, Manuscritos econômico-filosóficos, São Paulo, Boitempo, 2017, p. 83. 
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manhã, antes de trabalhar começarão lavando as mãos, oferecerão seu trabalho a Deus, farão o sinal da 
cruz e começarão a trabalhar”. A mesma tática de apelar para congregações, imitando um 
procedimento religioso, continuou a ser utilizada no século XIX para acostumar as populações rurais 
que chegavam às cidades e ao trabalho industrial38. 
 O tempo é valioso e sendo medido e pago meticulosamente, não pode ser impuro ou possuir 
defeito. O corpo, submetido ao tempo que foi vendido, deve estar completamente aplicado no exercício 
de sua função39. O patrão quer receber tudo pelo qual pagou e, se possível, mais. O capitalismo 
necessita que o tempo seja constantemente controlado e medido ao mesmo passo em que ele deve ser 
adaptável, moldável às suas necessidades.  
 Enquanto durante a época medieval o servo podia saber exatamente quantos dias deveria 
trabalhar para o seu senhor, com o advento do capitalismo esse prazo foi alargado, não mais falando-se 
em dias, mas em dias úteis, compostos de horas efetivamente trabalhadas, o que causava impactos 
gigantescos nos trabalhadores, como pode ser visto na exposição de Marx a respeito dos trabalhadores 
russos que viram seus 12 dias de corveia transformarem-se em 365 dias após a edição do Regulamento 
Orgânico40. 
 Como já referimos desde o início, o tempo é um construto social e, portanto, sujeito a 
alterações, sendo essa uma questão imprescindível ao capitalista. Como referido por Harvey: “logo que 
a extração do tempo de trabalho excedente se torna fundamental nas relações de classes, a questão a 
respeito do que é o tempo, quem o mede e como a temporalidade deve ser estendida passa a para a 
linha de frente da análise” (2013, p. 140). 
 Cada momento é uma oportunidade para a obtenção de mais lucro, ou como dizia Marx, “os 
pequenos momentos são os elementos que formam o lucro”. De um lado, pequenas pausas, 
confraternizações ou qualquer ato que retire o empregado do seu foco no trabalho deve ser 
veementemente repudiado. De outro, o capitalista não consegue deixar de tentar sempre obter mais 
lucros com o trabalho extra do empregado, roubando tempo: 
 

Esses “pequenos furtos” que o capital realiza do tempo reservado às 
refeições e ao descanso do trabalhador também são designados pelos 
inspetores de fábricas como “petty pilferings of  minutes”, pequenos surrupios de 
minutos, “snatching a few minutes”, furtadelas de alguns minutos ou, na 
linguagem técnica dos trabalhadores “nibbling and cribbling at meal times” [roer e 
peneirar as refeições]41.  

 
 Ressalte-se que discordo de Marx ao utilizar a palavra furto, mesmo que por uma tecnicalidade, 
entendo tratar-se de um roubo, uma vez que existe, indubitavelmente, uma coação operando sobre o 
trabalhador, a vítima. Assim, diante desta coação, vislumbramos um roubo, uma violência. 
 O tempo para o capitalista é importante de diversas formas. Primeiramente, como citado, 
importa sugar o trabalhador de todo o tempo possível para que o seu sobretrabalho seja fator de 
geração de lucro. Em segundo lugar, o tempo é uma questão de controle do espaço, necessitando de 
uma maior rapidez para o transporte de mercadorias, matérias primas e outros produtos, o tempo é 
fundamental. Encurtar distâncias significa reduzir o tempo e facilitar a comunicação. É por isso que, 

 
38 Michel Foucault, Vigiar e punir: nascimento da prisão, Petrópolis, Vozes, 2008, p. 128. 
39 Foucault, op. cit., p. 129. 
40 Karl Marx, O Capital: Livro I, São Paulo, Boitempo, 2013.  
41 Karl Marx, O Capital: Livro I, São Paulo, Boitempo, 2013, p. 326. 
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com o capitalismo tornando-se cada vez mais globalizado, foi necessária também uma padronização 
mundial do tempo. A terceira importância era para a guerra. 
 Começando com as carruagens inglesas que transportavam correspondências e pessoas, as 
diferenças de horários existentes de uma cidade para outra causava diversos inconvenientes. O 
problema se agravou com a ampliação da malha ferroviária, passando a existir um horário das cidades e 
um horário ferroviário, fato que inclusive fez com que relógios fossem feitos com dois ponteiros, um 
para a hora local e outro para a hora do trem. A solução para o problema partiu das próprias 
companhias de trem que concordaram em utilizar o horário de Londres, Greenwich Mean Time (GMT) e 
em 1848 quase todas as companhias circulavam no mesmo horário. Na França, por outro lado, os trens 
seguiam o horário de Rouen, cinco minutos a mais do que Paris42. 
 Na Inglaterra o uso de um horário padrão difundiu-se rapidamente. Em 1855 quase todas as 
escolas públicas nas ilhas inglesas utilizavam a GMT. Na década de 1870 os Estados Unidos também 
procuraram padronizar seus horários em virtude dos trens, enquanto astrônomos estudavam a 
possibilidade de criar um padrão utilizável em todo o globo. Foram sugeridos horários tendo por base 
diversos locais como meridiano primário, as pirâmides do Egito, Jerusalém e o estreito de Bering, por 
exemplo. A questão foi posta a votação em 1884 durante a Conferência Internacional de Meridiano, em 
Washington. Vinte e dois países votaram para que o meridiano primário mundial fosse Greenwich, 
Santo Domingo votou contra e Brasil e França se abstiveram. A votação era uma simples 
recomendação, mas deu início ao processo de padronização43. 
 A Grã-Bretanha já utilizava o modelo desde 1848 e o oficializou em 1880. Itália, Alemanha e 
Áustria-Hungria adotaram em 1893, a França aderiu apenas em 1911 e o Brasil em 1914, sendo que o 
último país a adotar o sistema GMT foi a Libéria em 1972. A solidificação dessa padronização veio de 
um evento trágico, a Primeira Guerra Mundial, uma vez que as mensagens telegráficas recebidas 
deveriam ter um horário organizado por questões políticas, diplomáticas e, claro, bélicas44.  
 A segunda metade do século XIX é bastante significativa para o desenvolvimento das relações 
sociais e sua ligação com o relógio. Ao mesmo tempo em que o relógio de bolso se popularizava e mais 
pessoas passavam a utilizá-lo (apesar de muitas vezes eles informarem a hora errada), a energia elétrica 
também entra na equação no fim do século, fazendo com que a noite se tornasse clara como o dia e 
gerando fortes impactos nas indústrias, que agora poderiam funcionar diuturnamente. A união do 
relógio mecânico e da eletricidade permitia que mais tempo de trabalho fosse utilizado e, ainda, que os 
empregados não mais fossem pagos pela sua produção, mas pelo tempo vendido. 
 Enquanto as máquinas permitiam uma maior produção e, em consequência, que o tempo de 
trabalho do operário gerasse ainda maior mais valor, tornando o tempo do proletário mais barato e 
eficiente. Importante pontuar que a máquina ainda fazia com que menor número de trabalhadores fosse 
necessário, logo aumentando a quantidade de desempregados e reduzindo o valor da hora trabalhada. 
 A partir da Primeira Guerra Mundial, além da padronização do horário uma outra invenção 
ligada ao tempo passa a ser difundida: o relógio de pulso, que permite com que ao menos os oficiais 
tenham acesso rápido e fácil ao instrumento quando necessitassem. Antes visto como uma joia, um 
ornamento para as mulheres, o relógio de pulso vai se tornando durante o século XX uma necessidade. 
 Todas as vicissitudes referentes ao controle do tempo e popularização dos mecanismos de 
marcação do tempo não passaram ao largo da consciência dos trabalhadores. Era nítida a jornada de 
trabalho extenuante a que eram submetidos, sejam homens, mulheres ou crianças. Tanto é que as 

 
42 Barnett, op. cit., p. 117-118. 
43 Barnett, op. cit., p. 129-130. 
44 Barnett, op. cit., p. 131-132. 
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reivindicações mais ferozes e as primeiras conquistas dos trabalhadores nesse século foram exatamente 
ligadas à jornada de trabalho, tentando limitá-la e permitindo uma existência fora do local de trabalho. 
 Cada vez mais passa a importar não só que horas são, mas qual o minuto e o segundo. 
Exemplificativamente, no Brasil, em 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho passa a regular a 
jornada de trabalho diurna e noturna, estabelecendo um adicional para o trabalho noturno, uma vez que 
esse é mais penoso para o trabalhador. Além disso, passou a prever que a hora noturna (entre as 22 e as 
05 horas) sequer seria uma hora de relógio, sessenta minutos, inventando uma nova contagem. Segundo 
o documento 52 minutos e 30 segundo trabalhados à noite corresponderiam a uma hora. Isso já 
demonstra a importância dos segundos chegando à metade do século XX. 
 A partir do fim da Primeira Guerra Mundial, com o estabelecimento da OIT em 1919 que 
sucedia as primeiras Constituições prevendo direitos trabalhistas (México e Alemanha), parecia que pelo 
menos no que diz respeito ao ocidente algumas conquistas dos trabalhadores seriam intocáveis, 
inclusive uma limitação da jornada de trabalho, um freio a quanto tempo o trabalhador poderia vender, 
bem explicitada pelo slogan de Robert Owen “Eight hours labour, eight hours recreation, eight hours rest”. É 
claro, porém, que nunca deixamos de nos surpreender com as artimanhas do capital. 
 No fim do século XX e início do XXI começam os ataques frontais às conquistas dos 
trabalhadores sob o argumento de uma falência do Estado de bem-estar social e a necessidade de 
reformas neoliberais. Determinadas garantias deveriam ser extintas e outras flexibilizadas. No Brasil, a 
exemplo de outros países, apesar da manutenção da jornada de trabalho de oito horas estabelece-se a 
possibilidade de compensação de jornada (trabalha-se mais em um dia da semana e menos em outro) 
ou até mesmo do chamado “banco de horas”. O tempo passa a ser uma moeda, somada e subtraída de 
uma conta, dizendo se o trabalhador possui um saldo positivo ou negativo. Um saldo positivo gera um 
pagamento com atraso de até um ano, enquanto o saldo negativo tem como efeito o desconto do 
salário do trabalhador. Como todo o banco, gera lucro para a elite e prejudica os trabalhadores. 
 Casos de necessidade alegada pelo patrão, acordos e convenções coletivas realizados com 
sindicatos sem interesse de proteger os operários fazem com que a situação dos trabalhadores vá se 
deteriorando cada vez mais. Isso sem contar com os trabalhadores rurais que, longe dos olhos da 
sociedade, são obrigados a cumprir jornadas extenuantes sem as mesmas garantias dos trabalhadores 
urbanos, na realidade. A lei não chega ao interior onde a lei ainda é a vontade do mais forte, lei essa que 
consegue ser pior do que a própria lei burguesa que permite a exploração dos proletários (aliás, é sua 
razão de existir). 
 Agora os relógios estão por todos os lugares. Os telefones celulares deixaram obsoletos os 
relógios de pulso. Todos seguimos o mesmo horário e é possível visualizar as horas em qualquer lugar 
do mundo com poucos toques ou cliques. A televisão, computador e até o videogame mostra o horário, 
já que precisamos ordenar continuamente qual o tempo que temos para uma determinada atividade. 
Refrigeradores, micro-ondas e fogões também possuem relógios embutidos. Talvez o banheiro (se não 
levar o celular junto) seja o último local onde não temos continuamente o aviso de que horas são. Isso, 
claro, se não for o banheiro do local de trabalho, já que o patrão não deseja pagar ao trabalhador por 
suas funções fisiológicas. 
 Seguindo a lógica do onipresente relógio, o capital também pretende realizar modificações em 
sua relação com os trabalhadores. Além de continuar rotulando as proteções ao trabalhador como 
antiquadas, inexequíveis ou prejudiciais, para os casos em que é necessária a presença física do 
proletário no local de trabalho, vão criando outras alternativas. Agora, em várias situações, pode-se 
trabalhar de casa e tal fato é vendido como uma vantagem para o obreiro. “Veja, você mesmo controla 
o seu horário, está perto de sua geladeira e do seu próprio banheiro”, dizem eles. Na realidade, o 
objetivo é criar uma mistura entre a hora vendida e a hora própria, entre o tempo de trabalho e o tempo 
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para si, todo instante é um instante para trabalhar, não existem limites. Lembremos mais uma vez a 
afirmação de Marx de que o lucro está nos detalhes. Nesse caso, o lucro está na eletricidade, na limpeza, 
no papel higiênico, no copo de plástico e, claro, na jornada de trabalho. “Produza o que eu quero e 
estarás livre” grita o patrão, mas a liberdade nunca existirá no sistema capitalista, os grilhões só vão se 
tornando cada vez mais invisíveis. 
 De outro lado e com mais intensidade multiplicam-se os louvores ao empreendedor de si 
mesmo, ecoa a frase “seja seu próprio patrão” e instaura-se a “nova razão do mundo” de Dardot e 
Laval45 segundo a qual cada indivíduo é uma empresa constantemente em busca de resultados, sem 
descanso e em eterna competição com os demais. Todo seu tempo é teoricamente seu e todo seu 
tempo também está à venda, nada mais resta para ser “desperdiçado”. O celular está ligado 24 horas 
por dia, assim como através da internet podem ser realizadas compras e vendas o tempo todo e, em 
algum lugar do mundo, uma bolsa de valores está em funcionamento. Não viva, venda-se. Essa é a 
palavra de ordem do sucesso. 
 Estamos completamente disciplinados e docilizados pelos relógios. Tanto é que se trata de um 
esforço gigantesco imaginarmos uma vida sem o peso dos horários nos oprimindo continuamente. 
Talvez apenas durante as férias é que podemos ter um rápido vislumbre do que é não apenas o não 
trabalhar, não se alienar, mas simplesmente ver transcorrer a vida por conta própria, conforme as 
nossas vontades e necessidades. 
 É impossível vivermos socialmente sem relógios, sem horário, sem um padrão estabelecido e 
não chegaremos ao absurdo de dizer que o fim do capitalismo seria o fim do tempo, porém, um 
trabalho que sirva para o crescimento de cada um e não para a obtenção de lucro para poucos, uma 
vida que inclua o trabalho, mas não seja engolida por ele, faria com que o relógio deixasse de ser um 
feitor para se tornar um companheiro.  

 
Considerações Finais 

 
 

This is no time to swallow anger 
this is no time to ignore hate 

This is no time to be acting frivolous 
because the time is getting late 

(REED, 1989) 
 

 Este artigo, um rápido esboço a respeito da construção social do tempo e do desenvolvimento 
dos instrumentos para aferição do tempo e suas relações com as lutas de classe passadas e presentes 
certamente não traz novidades no que diz respeito ao trabalho e suas vicissitudes na história e a 
exploração do labor alheio. Na realidade, sequer era esse o seu intento. 
 Penso que foi possível, no entanto, demonstrar o conflito existente entre senhores e escravos, 
senhores e servos, patrões e trabalhadores, utilizando um ponto de referência: o tempo. A cada 
mudança na forma de exploração do trabalho sucedeu uma alteração na forma de concepção do tempo, 
não como causa e efeito simplesmente, mas como necessidade e criação. 
 O tempo, algo que nos parece tão natural, já que estamos em contato com instrumentos que 
nos mostram continuamente o horário, é algo que temos que ver como um construto social, afirmação 
feita desde o início desse trabalho. O tempo não é dado, é feito. O tempo natural é aquele determinado 
pelos movimentos da Terra que nos permitem ver oposições entre dia e noite, verão e inverno, por 

 
45 Pierre Dardot, Christian Laval, A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal, São Paulo, Boitempo, 2016. 
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exemplo. O horário de trabalho não é natural. Ter uma hora de almoço não é natural. Nos submetemos 
a todas as imposições relacionadas ao tempo por pensarmos que se trata de algo dado, intransponível, 
normal. Necessitamos alterar essa visão? Talvez. Tudo começa pela nossa consciência, pela consciência 
de que estamos cercados de ideologia por todos os lados e de que até o mais comum dos objetos nos 
impõe ela sem que nos demos conta. 
 Temos ainda uma árdua luta pelo tempo pela frente. Luta para que tenhamos mais tempo para 
desfrutar com nossa família e amigos, para realizar atividades lúdicas, para viver, para questionar, para 
pensar, para fazer o que se bem entender. Diz-se que rico é quem tem tempo. Logo, como tempo é 
dinheiro, rico é quem tem tempo. Quanto custa a hora que você passa fazendo algo que ama ou com 
alguém que ama? Diga seu preço. 
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