
A satanização do descanso e
No Gênesis, da Bíblia judaico-cristã, o trabalho é imposto como uma pena eterna a Adã

Diante de um sistema produtivo cada vez mais 
desenvolvido onde o empregador, através do uso de 
aparatos tecnológicos, invade os espaços privados 
de seus empregados com maior facilidade, com-
prometendo os critérios espaço-tempo do trabalho 
(vide a utilização de e-mails, Facebook, Twitter, entre 
outros), é necessário que se resgate o direito ao não 
trabalho.

Quando falamos de “não trabalho” nos referimos 

empregados em cujas categorias a dinâmica da moder-
nidade quer impor jornadas de trabalho cada vez mais 
elásticas, suprimindo os horários de descanso e repou-
so e, portanto, tornando os trabalhadores disponíveis 
muito além das horas contratadas. É o caso dos profes-
sores da rede privada de ensino. 

O não trabalho é aquele momento a que todos 
nós, trabalhadores cotidianos, temos direito. É um 
direito de nos desapegarmos das tarefas e labutas e 
simplesmente nos regozijarmos em nossas próprias 
existências, ou naquelas de quem escolhemos dividir 
nossas horas de lazer conosco, ou seja, nossa família 
e nossos amigos.

Aqui se encontram aqueles direitos já consa-
grados formal e materialmente como o direito ao 
descanso e ao repouso, ou aqueles imateriais como 
o que veda o dano existencial. Em que pese não es-
tar relacionado no capítulo dos direitos trabalhistas 
e sim nos direitos sociais, o direito ao lazer integra o 
rol de direitos fundamentais do homem. Está lá, no 
Art. 6º da Constituição Federal. 

Seja em uma visão utilitarista, onde o horário 
de repouso e intervalo repõe as energias, seja em 
uma visão compensatória, onde o descanso é a 
restauração da dignidade roubada pela mais valia 
do trabalho, seja em uma visão romântica, onde o 
tempo livre para si e para os seus é a felicidade, o 
lazer sempre está relacionado ao tempo que difere 
do tempo do trabalho.

Ao prever tempos destinados ao não trabalho, 
a legislação não faz nada mais do que reconhecer 
a necessidade de socialização. Como diria Mario 
Quintana em seu poema O Tempo: “A vida é o dever 
que nós trouxemos para fazer em casa”.
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Direito ao não trabalho

N
a introdução do seu texto, o cubano Lafargue argumenta 
que trabalhar, muitas vezes além das forças humanas, 
é resultado do dogma religioso, que impinge que 

contrária, que diz ao homem: goza”. Para ele, a moral 
capitalista é uma lamentável paródia da moral cris-
tã, que condena os homens à redução do mínimo 
de suas necessidades, suprimir suas alegrias e as 
suas paixões e condená-lo ao papel de máqui-
na, entregando trabalho sem dó nem pieda-
de. É a religião do trabalho.

É também a religião, diz, quem dá 
todo o amparo para que o capital explore 
economicamente o trabalho de homens, 
mulheres e crianças. É a moral cristã que 
prega “quanto mais os meus povos tra-
balharem, menos vícios existirão”. Irôni-
co, ele lembra que Cristo pregou a pre-
guiça no sermão da montanha, citando a 
seguinte passagem: “Contemplai o cres-
cimento dos lírios dos campos, eles não 

Salomão, em toda sua glória, não se vestiu 
com maior brilho” (Evangelho segundo 
São Matheus, cap. VI).

Mais irônico foi ao recordar que “Jeová, 
o deus barbudo, deu aos seus adoradores o 
exemplo supremo da preguiça ideal: depois de 
seis dias de trabalho, repousou para a eternida-

dro Konder, o problema é que quando os pobres 
tratam de imitar Jeová, a polícia os rotula como vaga-
bundos e os põe na cadeia.

da escravatura antiga, os homens, as mulheres, as crianças do 
proletariado sobem penosamente, há um século, o duro calvário da 
dor: desde há um século que o trabalho forçado quebra os seus ossos, 

“Todas as misérias morais e individuais vieram
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