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COMO O ÓCIO ESTIMULA O CÉREBRO E A CRIATIVIDADE

OS BENEFÍCIOS DO DESCANSO PARA A PRODUTIVIDADE
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34 Devíamos ter (muito) mais férias?
A Ciência confirma a importância das férias, cultivadas
nas sociedades desenvolvidas e reconhecidas no meio empresarial.
Descansar das rotinas é uma vacina contra o stresse e a depressão- e pode ser também um bálsamo para a economia



A Ciência confirma a importância crescente das férias

e das pausas, cada vez mais cultivadas nas sociedades

desenvolvidas e reconhecidas no meio empresarial. O tempo
não preenchido permite desligar, estimular a criatividade

e até aumentar a produtividade, além de ser a melhor vacina

contra o stresse, o esgotamento e a depressão

(ÍS CLARA SOARES, NUNO AGUIAR, PAULO C. SANTOS E SÔNIA CALHEIROS



O seu estilo de vida é "sempre a mil" ou "a bom-
bar"? Se sim, talvez esteja na altura de descon-
tinuar o registo e proceder à atualização do seu
modus operandi. Até porque as descobertas na
área da Psicologia Social e da Saúde já tinham
demonstrado a necessidade de abrandar para
manter o equilíbrio pessoal - o fator essencial

para um bom desempenho num mundo com-
petitivo e acelerado. Depois, os estudos em
Neurociência que se seguiram vieram validar
e reforçar a importância do tempo livre para
descansar das rotinas e voltar a elas com moti-
vação bastante para realizar tarefas complexas
e inovar - no trabalho e na vida.

FELICIDADE? DUAS SEMANAS
LIVRES NÃO CHEGAM
A duração importa, o grau de autonomia e as

diferenças individuais também. Estudos que
pedem emprestado o conceito económico de

"ponto de felicidade" (biiss point) sugerem
que é preciso mais de meio mês seguido de
férias para o alcançar. São esses os resulta-
dos da análise da experiência de 481 turistas
holandeses que viajaram 17 dias ou menos.
"Não acho que as pessoas atingem esse ponto
durante férias relativamente curtas", afirmou
o cientista Jeroen Nawijn, da Universidade de
Ciências Aplicadas de Breda, Holanda, à BBC.
Na prática, precisamos de tempo para sentir

que foi bom e divertido e que já podemos vol-
tar a casa. Satisfeitos ou, numa linguagem mais
técnica, com dopamina suficiente no sistema
de recompensa do cérebro, que se produz
em contextos diversificados e desafiadores e

quando sentimos que somos "os "donos do

jogo" (neste caso, do tempo).
Em contrapartida, tirar mais tempo de férias

pode significar mais esforço de organização
para deixar o trabalho feito antes, como indi-
caram os resultados de um inquérito da con-
sultora americana Zenger/FoLkman, divulgado
na Harvard Business Review, em que se com-
pararam as respostas de trabalhadores de 20
países com mais dias de férias pagos (entre 28 e

41 dias anuais) com as de trabalhadores ameri-
canos (apenas dez dias, em média). Políticas de

gestão e leis laborais à parte, a nossa biologia e

psiquismo beneficiam, e muito, cientificamente
falando, de tempos prolongados de lazer e da

quebra dos automatismos quotidianos.

"Vivemos escravizadas

pelo trabalho, e por
isso a noção de tempo

está demasiado
formatada, não

correspondendo à

nossa ancestralidade.
Falta tempo de ócio,

de liberdade, de
estarmos connosco

próprios e, mesmo
vivendo numa

democracia, quase nos

autoflagelamos numa
visão egocêntrica da

vida. Não temos o

objetivo de procurar
a qualidade de vida

porque estamos
manipulados por um

tempo estruturado ao
nível do trabalho.

0 tempo de ócio, como

tempo alternativo, não

pode ser definido no
calendário, porque o

que interessa é uma
atitude mental de uma
certa consciência do

que é a capacidade
de procurar o

desconhecido.
A minha vida

acaba por ser uma
contradição, porque
tenho uma agenda

cheia. 0 meu tempo de

trabalho tornou-se um

tempo de ócio."

PROFESSOR
E PRESIDENTE
DA FACULDADE

DE MOTRICIDADE
HUMANA

0 TEMPO DE ÓCIO NÃO

PQDESERDEFINIDONO

CALENDÁRIO

Uma questão de necessidade
A Ciência é clara: a nossa biologia
beneficia de tempos prolongados
de lazer e de quebra dos
automatismos quotidianos

ESTUDOS SUGEREM

QUE É PRECISO MAIS

DE MEIO MÊS SEGUIDO

DE FÉRIAS PARA

ALCANÇAR 0 PONTO

DE FELICIDADE



O que faz de nós animais superiores há 100
mil anos não está só nos 86 mil milhões de
neurónios mas também nas redes neuronais

que se formam na relação com o ambiente:
a diferenciação do sistema nervoso represen-
ta, pelo menos, um quinto das nossas vidas.
A afirmação é do prestigiado cientista italiano

que dirigiu o laboratório de Neurabiologia da
Escola Normal Superior de Pisa. "O cérebro é

uma máquina lenta, e o desejo de imitar má-
quinas velozes é fonte de angústia e frustração",

avança o médico e professor emérito Lamberto
Maffei, no livro Elogio da Lentidão (Edições
70). As potencialidades do pensamento lento,

que permite refletir, criar e ir além dos padrões
de resposta instintivos e reflexos, concentram-
-se no hemisfério esquerdo, associado à lingua-
gem, à escrita, às funções cognitivas elevadas e

à consolidação de memórias.

FUNÇÃO DO ÓCIO
NA QUÍMICA CEREBRAL
Na era digital e global, marcada pela corrida
contra o tempo e o constante produzir-con-
sumir sem pensar, prevalece o pensamento
rápido que, escreve Lamberto Maffei, esti-
mula as "áreas límbicas, a ínsula e estruturas
nervosas do hemisfério direito", com "atrofia
dos centros da memória, do hipocampo e do
córtex". Conclusão; a nossa central de co-
mando parece precisar de doses generosas de

ócio para manter o sistema em forma e usá-lo
criativamente. Conta a lenda que a teoria da

gravidade, por exemplo, surgiu na mente de

Isaac Newton quando ele viu cair um fruto da
árvore à sombra da qual estava sentado, num
momento de descontração.

Quando "desligamos" e entramos numa
espécie de deambular mental, os exames fun-



cíonais de imagem mostram que o cérebro

permanece ativo, embora fique no modo de
funcionamento por defeito. "Zonas específicas
subcorticais e do córtex ficam mais sincro-
nizadas entre si, o que não acontece quando
estamos mentalmente ativos numa tarefa",
explica o investigador Joaquim Alves da Silva,

que trabalha na Unidade de Neuropsiquiatria
da Fundação Champalimaud. O estado subje-
tivo que sentimos em descanso é crucial para
o nosso autoconceito, por natureza complexo.
"As férias permitem separar tempos, aprender
coisas novas fora do trabalho e enriquecer
ligações familiares e com amigos", adianta o

psiquiatra e professor na Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Universidade Nova de Lisboa.

Fazendo uso da expressão popular de que
não devemos meter os ovos todos no mesmo
cesto, Alves da Silva destaca os riscos de alicer-

çar a identidade só na esfera profissional: "Estar
constantemente ligado ao trabalho enfraquece
a rede de suporte social e, se o trabalho falha, o
risco da súidrome da exaustão é grande." Distan-
ciar-se do trabalho e "ter uma área da vida em
que tenhamos prazer, autonomia e controlo" são,

nesta medida, amortecedores do stresse. Quan-
to à questão de ser, por si só, fonte de stresse
ter de deixar tudo pronto para se ausentar por
mais tempo dos deveres profissionais, o médico
lembra que se deve evitar deixar que o trabalho
entre no descanso. Planeie-se: "Procuro articu-
lar regras com pacientes para contactos fora do
horário de consultas e em tempos de férias, em
casos de emergência", remata.

HORÁRIOS DE TRABALHO SOB PRESSÃO
O sonho de trabalhar menos tempo é antigo, e

os economistas também andam a pensar nele
há muito tempo. Há 90 anos, John Maynard

FAZER EXERCÍCIO

RELAXA-ME

"Tenho um lugar em
Monsanto, em Lisboa,
onde costumo pensar
muito sobre as coisas.
É um espaço onde vou

sozinho e aproveito
para rezar, pensar
no dia a dia, pôr a

vida em perspetiva
e ter ideias. Pode

ser para um prato,
um apontamento na

cozinha, material que
é preciso comprar ou

um projeto diferente.
Pelo menos quatro
vezes por semana,
vou ali correr dez

quilómetros. Fazer
exercício relaxa-me.
E sempre que acabo

de correr, mando
um email para

mim com as ideias

que tive. Andamos
cada vez mais

sobrecarregados com
trabalho e excesso
de informação; se
não escrevermos

as coisas,
inevitavelmente

acabamos por nos

esquecer delas.
A escrita é a memória

do futuro."

de trabalho com quatro dias promoveria
a produtividade das pessoas, o que poderia
compensar esse dia a menos.

SATISFAÇÃO Dar mais um dia livre
aos trabalhadores aumentaria a sua

satisfação, fator importante em setores

que competem por mão de obra

especializada.

DESEMPREGO Se a redução de horário deixar
trabalho por fazer, obrigará as empresas
a contratarem mais gente, ajudando
a diminuir o desemprego.

TURISMO E LAZER Em teoria, mais tempo
livre poderia traduzir-se num estímulo

para a indústria do lazer e do turismo.

POUPANÇA Fechar a empresa por mais um
dia significa uma poupança operacional
com eletricidade, segurança e manutenção

AMBIENTE Não é bem uma ajuda à economia
ou a empresa, mas menos um dia de
trabalho reduziria, em teoria, a pegada
ecológica de cada trabalhador.

O GANHOS LIMITADOS A medida até pode deixar
os trabalhadores satisfeitas, mas, em
alguns casos já testados, o crescimento
da produtividade não compensou a perda
de um dia de trabalho.

O INTENSIDADE Alguns setores de mão de obra
intensiva podem ser muito penalizados
com menos um dia de trabalho para
os seus trabalhadores.

trabalhadores não consigam terminar as
suas tarefas em quatro dias, isso poderá
fazer com que ultrapassem o limite
de forma informal ou com pagamento
de horas extraordinárias.

esteja sobrecarregado de trabalho, ha

também quem queira trabalhar mais horas
e não consiga. Com uma semana
de quatro dias, será ainda mais difícil.

SALÁRIOS Não é claro o que aconteceria aos
salários. Ficariam iguais? Se recuassem
20% (pelo menos para os novos contratos),
isso poderia ter consequências negativas
para os próprios e para a economia.



Visionário Nos anos 20 do século

passado, Henry Ford reduziu
a semana de trabalho de seis para
cinco dias. Mas, 100 anos depois,
continuamos com os mesmos
cinco dias

OESTATUTO

DE TURISTA

ÉMUITO AMIGO

DA CRIATIVIDADE

"Tenho sempre mais
ideias, sobretudo

quando estou fora
de casa, Sairmos

do nosso ambiente,
onde temos certos

vícios, torna-nos
mais atentos e

mais interessados a

estímulos exteriores.
Lembro-me de,

em 2012, ter sido

convidada para a

Antena 3 dias antes
de ir de férias, e de ter
tido várias ideias para

rubricas que viria a

fazer na rádio

(e outras que ainda
nem fiz), numa viagem

pela Escandinávia.
Também numa

viagem de comboio

pelo Japão, com o

Daniel [o marido],
pensámos quase todo

o espetáculo Altos &
Baixos que viríamos
a fazer mais tarde.

0 estatuto de turista
é muito amigo da

criatividade. O facto
de não termos nada

para fazer deixa-nos
descontraídos ao

ponto de as ideias
virem ter connosco."

NAS COMPARAÇÕES

INTERNACIONAIS,

OS PAÍSES COM MAIS

HORAS DE TRABALHO

ESTÃO, NA REALIDADE,

ENTRE OS MENOS

PRODUTIVOS

Keynes previu que, em 2030, só trabalharía-
mos 15 horas por semana. Bom, dificilmente
lá chegaremos. É verdade que as condições de

trabalho melhoraram (no início do século XX,
um operário podia fazer 80 horas por sema-
na), mas o progresso foi mais modesto do que
se pensava.

Hoje, poucos duvidam da importância
do descanso para a capacidade produtiva dos

trabalhadores. Henry Ford percebeu logo isso

nos anos 20 do século passado, quando reduziu
a semana de trabalho de seis para cinco dias.

Mas, desde que as 40 horas por semana se tor-
naram uma conquista generalizada, o progresso
nessa área estagnou e, em muitos pontos, as

últimas décadas até trouxeram pressões adi-
cionais sobre os trabalhadores.

Ainda não descansamos o suficiente? Bri-
gid Schulte acha que não. E escreveu um livro
sobre isso (Overwhélmed: Work, Love & Piay
When No One has the Time - Oprimido: Tra-
balho, Amor e Diversão quando Ninguém Tem

Tempo). Em resposta a perguntas da VISÃO, a

ex-jornalista americana cita as conclusões de

vários inquéritos que "mostram que os tra-
balhadores não estão a dormir o tempo que
os corpos precisam ou que a qualidade desse

sono não é elevada". A insegurança económica
e a precariedade laborai são fatores adicionais

de stresse que prejudicam o descanso. "Para

trabalhadores no setor da Saúde, como médicos

e enfermeiros, para bombeiros ou camionistas,
as consequências podem ser de vida ou mor-
te. Para outros, pode torná-los mais lentos,
demorando mais tempo a completar tarefas e

serem mais suscetíveis a erros. A investigação
em torno da privação de sono é clara: a curto

prazo, pode prejudicar o julgamento e tirar-lhe

energia, mas, a longo prazo, o impacto na saúde

pode ser muito grave, de perda de memória a

inflamação, problemas de saúde crónicos e uma

esperança média de vida mais curta."

TRABALHADORES FELIZES
SÃO MAIS PRODUTIVOS

Depois de oito horas de trabalho, a produti-
vidade começa a cair e, quando as tarefas são

criativas, esse limite provavelmente até se reduz

para as sete horas. Já lhe aconteceu demorar
uma hora a escrever duas ou três frases? É um

pouco como tentar partir um enorme bloco de

gelo. Se fizer muita força até consegue, mas
talvez faça mais sentido esperar que ele derreta.

"Trabalhadores descansados e saudáveis são

melhores, mais felizes, mais produtivos, mais
confiáveis, estáveis e leais", nota Schulte, Um
estudo da Universidade de Warwick concluía

que empregados felizes são 12% mais pro-
dutivos. "Também temos aprendido através

de investigação neurocientífica que, para ser
criativo e inovador, o momento 'Eureka!' che-

ga quando o cérebro está desocupado ou em
modo 'sonhar acordado'."



A vontade de terminar uma tarefa a qualquer
custo é compreensível, mas é importante ter
consciência de que trabalhar 10, 11, 12 horas
consecutivamente tem um preço que não se

paga no imediato. Esses períodos longos e

intensos demoram dias a recuperar, além de

provocarem mais erros. O modelo mais reco-
mendado passa por ter "pequenos" períodos
de concentração elevada, seguido de pausas e

voltando depois de novo à carga.
E não se sinta culpado por ir ao YouTube

procurar vídeos de gatinhos ou pessoas a cair
de bicicleta. Embora alguns estudos falem de

um custo para a empresa, a Universidade Na-
cional de Singapura concluiu que aqueles que
o fazem de madeira moderada - menos de

20% do tempo - são mais produtivos do que
aqueles que se esforçam ao máximo por não
ir ver coisas parvas à internet.

ESTIMULAR A CRIATIVIDADE
E O TALENTO
"A falta de tempo é, hoje em dia, o principal fetor
de bloqueio da inovação. E as melhores ideias

surgem quando as pessoas não estão no local

de trabalho", defende Héctor Ibarra, diretor da

Fjord Ibérica e América Latina, uma consultora

que estuda as grandes tendências internacionais

na sociedade e qual o impacto que poderão ter
nos negócios. Essa é a razão que leva muitas

corporações a pedirem aos seus funcionários

para "desligarem" quando estão fora do local
de trabalho, uma medida que "estimula a cria-
tividade e fomenta uma maior empatia entre
os colaboradores e a empresa", diz.

Para Afonso Carvalho, presidente da As-
sociação Portuguesa das Empresas do Setor
Privado de Emprego e de Recursos Humanos,
"as empresas de base tecnológica são as gran-
des impulsionadoras da flexibilidade horária".
Muitas destas organizações são altamente
produtivas e não estão focadas nos horários de

trabalho ou nos períodos de férias. "A grande
preocupação destas empresas é conseguir atrair
e reter o talento, e, para isso, estão dispostas
a criar condições laborais mais adaptáveis
às exigências dos seus colaboradores", justifica.

Será este um fenómeno exclusivo destas em-
presas da chamada nova economia? Bem pelo
contrário. Em Portugal, um dos primeiros casos

de maior flexibilidade do horário de trabalho

começou há mais de uma década na Renault,

quando a empresa decidiu dar a possibilidade
aos seus trabalhadores de não trabalharem na
sexta-feira à tarde. Para isso, teriam de cum-
prir mais uma hora diária entre a segunda e a

quinta-feira. A medida foi de tal forma eficaz
na motivação dos recursos humanos da Renault

Portugal que acabou por ser aplicada noutros

países onde esta multinacional tem atividade.
E este procedimento também já chegou a

alguns serviços públicos. Foi o caso da Câmara

Municipal de Mafra que decidiu aplicar um ho-

AS VIAGENS

TAMBÉM EXCITAM

OS NEURÓNIOS

"0 ócio é a origem da

própria criatividade.
0 ócio, o tédio e

o aborrecimento.
Muitas das melhores
ideias que tive foram

deitado no sofá da

satã a olhar para o

teto, Claro que as

viagens também
excitam os neurónios.
De uma das últimas

que fiz, daquelas
maiores, à Tanzânia

e a Zanzibar, trouxe
ideias para, pelo
menos, 15 livros.

Mas o lugar do

mundo que mais me
inspira é em "casa",

em Amesterdão, a

pedalar furiosamente
na minha bicicleta,

às voltas pelo
Vondelpark. Quase

consigo que o corpo
acompanhe a rapidez

do pensamento. É

uma sensação de
solidão maravilhosa,

o parque cheio de

gente e eu noutra
dimensão, a outra
velocidade, Nunca

tive um momento de

bloqueio criativo que
uma hora de bicicleta

não resolvesse."

A racionalidade do tempo livre
"Trabalhadores descansados
e saudáveis são melhores, mais felizes,
mais produtivos, mais confiáveis,
estáveis e leais", diz à VISÃO a autora
americana Brigid Schulte

AS FÉRIAS PERMITEM

SEPARAR TEMPOS,

APRENDER COISAS

NOVAS FORA

DO TRABALHO

E ENRIQUECER

LIGAÇÕES FAMILIARES

E COM AMIGOS



rário mais apertado de segunda a quinta-feira
que permite aos funcionários cumprirem as

35 horas, ficando com três dias de fim de se-
mana. Com a crise, regressaram as 40 horas e o

fim da prática. Mesmo com o regresso recente
às 35 horas, os fins de semana de três dias não
foram recuperados, ainda que os funcionários
tenham direito a horários flexíveis.

SER PRODUTIVO NÃO
É TRABALHAR MAIS
No debate público, confunde-se muitas vezes

produção com produtividade. Por absurdo, se

obrigarmos alguém a trabalhar 16 horas por
dia. ele vai provavelmente produzir mais. Mas
fá-10-á a um ritmo cada vez mais baixo. Ou

seja: será menos produtivo.
Entre os países para os quais a OCDE tem

dados, aqueles que trabalham mais horas são

a África do Sul, México, Coreia do Sul, Rússia,

Grécia, Chile, Israel, Turquia e Polónia. Todos
acima das 1 800 horas/ano por trabalhador.
Mas se nos perguntassem quais são os países
mais produtivos do mundo, provavelmente
não referiríamos nenhum desses, e teríamos
razão. É que, embora trabalhem muito tempo,
a riqueza que geram nessas horas é pouco im-
pressionante. Essas nações têm em comum o
facto de terem níveis de PIB per capita abaixo
da média da OCDE e, tirando Israel, estão todas

perto do fundo da tabela. Muitas delas são tam-
bém aquelas que têm menos férias e feriados.

"Embora alguns patrões - e muitos tra-
balhadores - acreditem na ideia de que estar

sempre disponível é, de alguma forma, o ca-
minho para ser mais produtivo e conseguir
fazer mais coisas, os dados apontam para uma
ideia totalmente contrária", diz Brigid Schulte,

a autora de Overwhelmed. "Nas comparações

SUSANA ALGARVIO
Psicanalista e professora auxiliar no ISPA - Instituto Universitário

"UMA SEMANA NÃO É SUFICIENTE

PARA CONSEGUIR DESLIGAR"

0 ócio e a preguiça contribuem para a criatividade e permitem explorar
novas realidades, assegura a psicoterapeuta

Faz sentido cultivar
a desaceleração no
ritmo de vida atual?
Sim, mas é preciso
ter alguma cautela e

adequar as técnicas
às pessoas, em função
da personalidade
delas. Por exemplo, há

imensas técnicas po-
sitivas, como a prática
de ioga, que ajudam
a descontrair e são

ótimas para relaxar.
Porém, há pessoas
que não conseguem
ter essa experiência,
e ver outros ao seu
lado, felizes e descan-
sados, cria-lhes uma
ansiedade tremenda!
Para elas, pode ser

preferível fazer uma
aula de body combat

para reduzir o stresse
e descontrair.
Há vantagens em
ter um período mais
alargado de férias,
mesmo se custar
mais o regresso
e a adaptação?
Se o tempo de férias
for proveitoso, não é

difícil voltar às ativida-
des habituais. Se isso

acontece, é porque
não se desligou das

rotinas, dos emails
de trabalho, não se

estabeleceram limites
nem se fez bom uso

do "out of office". Na
clínica infantil, vejo al-

guns pais com receio
de que as crianças
esqueçam os conteú-
dos escolares durante
as férias. Costumo
dizer que as crianças

crescem se durante
esse tempo Lhes for
dada a oportunidade
de deixarem os livros
de estudo em casa
e de viverem novas

experiências. Novo

pode ser também o

reencontro com as

memórias, o cheiro e

os sabores da casa da

avó ou as brincadeiras
com os primos, por
exemplo.
Como se explica
que haja quem
não desligue
do trabalho?
Nuns casos, é por te-
rem funções diretivas,
não substituíveis ou

que envolvem níveis
de responsabilidade
grandes. Mas há tam-
bém as questões de

personalidade: antes
tinham as secretárias

que faziam a seleção
da correspondência,

agora isso acontece
menos e muitos des-

pacham emails nas
férias para evitarem
ter mil por ler no re-

gresso. Ou a empresa
lhes resolve o proble-

ma ou as pessoas têm
mais dificuldade em
encontrar soluções.
Quem nunca quebra
as rotinas é mais
propenso
à exaustão?
As férias não subs-
tituem as pausas
nem os momentos de

descanso, porque pro-
movem a possibilidade
de nos colocar em
perspetivas diferentes.

Compete-nos exercer
o direito ao descanso,
sem nos sentirmos
mal por fazer uma
sesta no sofá ou por
desaproveitar o tempo
naquela meia hora

depois de almoço.
Qual é o tempo ideal
de paragem para
férias?
Se calhar, uma
semana não é sufi-
ciente para conseguir
desligar. Quando

esse tempo é definido

pelas instituições e

empresas, muitos são

forçados a tirar férias
em alturas especí-
ficas, e isso é uma
queixa frequente.
Independentemente
disso, tem de haver
um período longo que
não substitui outras

paragens durante o

ano. E temos de ser

capazes de criar dis-
tância emocional dos

problemas para não

termos insónias

e podermos adorme-
cer. Afinal, o trabalho
vai estar lá no dia

seguinte.



O DESCANSO

E OS PENSADORES
A arte do ócio remonta ao Antigo Testamento: "Ao sétimo dU
Deus terminou o trabalho; E descansou de toda a obra que
fizera." Agora, a palavra aos filósofos e escritores famosos

HERBERT MARCUSE

"O controlo básico do
lazer é alcançado pela
duração do próprio
dia de trabalho, pela
rotina cansativa e
mecânica do trabalho;
estes requerem que o
lazer seja descontração
passiva e recriação
de energia para
o trabalho"

"A/elicidade, que ocorre
durante as poucas
horas de lazer nos dias
úteis, mas por vezes
também durante o
trabalho, permite que o
indivíduo continue o seu

desempenho, o que por
sua vez perpetua o seu
trabalho e o dos outros"

AGOSTINHO
DA SILVA

0 homem nao
nasce para
trabalhar, nasce
para criar, para ser
o tal poeta ò solta.

"0 primeira
princípio da ação
é o lazer. Ambos
são necessários,
mas o lazer
é melhor do que
a ocupação
eéoseufim"

"Acredita-se

que a felicidade
depende do lazer;
pois estamos
ocupados para
que possamos ter
lazer"

"0 lazer por si
só dá prazer e

felicidade e gozo
da vida, que são

experimentados,
não pelo homem
ocupado, mas por
aqueles que têm
lazer"

"Eu ainda preciso
de um descanso
mais saudável

para trabalhar no
meu melhor.
A minha saúde é

o principal capital
que tenho e
quero administrá-
la de maneira
inteligente"

"Lazer... não
é ociosidade.
Nem sequer é

um luxo: é uma
necessidade, e
uma necessidade
de importância
extrema"

"A arte do
descanso é uma
parte da arte
de trabalhar"

"0 homem é tão
bem manipulado
e ideologizado
que até mesmo o
seu lazer se torna
uma extensão
do trabalho"

"Se Aéo sucesso,
então A é igual a X
mais Y mais Z.
O trabalho éX;Y
é o lazer eZé manter
a boca fechada"

"O lazer é essencial para
a civilização e, antigamente,
o lazer de poucos só se tornou
possível pelos trabalhos
de muitos. Mas os seus trabalhos
eram valiosos, nãc

porque o trabalhe
é bom, mas sirr,

porque o lazer
é bom '



internacionais, os países com horas mais longas
são, na realidade, os menos produtivos"

Entre os países que trabalham menos horas
estão Alemanha, Dinamarca, Noruega, Holanda,
Suécia, Islândia e França. Os que têm mais dias
de férias pagas e feriados? Áustria, Reino Unido,
Espanha, Finlândia, França, Islândia e Suécia.

A diferença entre os países citados no pará-
grafo anterior e a outra lista é que uns podem
desenhar um processador que vale milhões de

euros, enquanto outros podem estar a coser

sapatos vendidos a €20 o par. Na realidade,
os países mais produtivos do mundo - maior
PIB por hora trabalhada - são Irlanda, Noruega
e Luxemburgo.

Entre as economias "ricas", há um caso

peculiar. Os EUA são o único país desenvolvi-
do onde não existe um mínimo legal para as

férias pagas. Em média, cada americano tira

apenas 16 dias por ano. Um número que tem
recuado desde meados dos anos 90. A iniciativa

Project: Time Off avisa para o perigo de estar

a desenvolver- se uma geração de "mártires
do trabalho" - pessoas que querem mostrar a

sua total dedicação à empresa, que acham que
ninguém os consegue substituir quando estão

fora, que se sentem culpados quando descan-

sam ou que não querem arriscar serem vistos

como substituíveis.
Estes mártires são normalmente solteiros

e relativamente jovens. Pertencem à geração
Y - os famosos mii!ennia!s. Mais stressados,
não acreditam que a empresa onde trabalham

apoie o gozo de férias e, embora sacrifiquem
tempo com família e amigos, acabam por ga-
nhar menos do que os outros. Têm orgulho
nesse martírio laborai.

A postura dos chefes é decisiva e frequente-
mente contraditória. O Project: Time Off mostra

que 93% dos gestores acham que o descanso

é importante para os seus trabalhadores, mas

quase dois terços deixam, eles próprios, dias por
gozar; 91% dizem que encorajam o descanso,
mas 43% dizem que falam sobre isso com os tra-
balhadores apenas uma vez por ano ou menos.

"Se acha que o seu comportamento é re-
cebido de forma neutra ao não encorajar, ou
desencorajar, as férias, o seu silêncio pode ser

interpretado de forma negativa", escreveu Mau-
ra Thomas, na Harvard Business Review. "Em-
bora os líderes seniores possam compreender
intelectualmente que férias pagas melhoram o

desempenho dos seus trabalhadores, isso pode
ser ultrapassado por uma crença forte (e mui-
tas vezes subconsciente) de que mais trabalho
sienifica mais sucesso."

QUALIDADE DE VIDA
COMO FATOR DE MOTIVAÇÃO
A BMVIV, uma empresa de São Romão do

Neíva, Viana do Castelo, que executa obras
de aquecimento, ventilação e ar condicionado

para grandes estruturas, decidiu, há cerca de

DEVEMOS

RESGATAR

OS MOMENTOS

DE TÉDIO,

SEM FICARMOS

REFÉNS

DA DITADURA

DOS ECRÃS

três anos, dar folga aos seus trabalhadores
à sexta-feira à tarde. Folga essa que não era
compensada noutros dias da semana. O úni-
co compromisso que o empregador exigiu foi

que, uma vez por mês, essas tardes de folga
seriam dedicadas a serviços comunitários, que
poderiam ser de apoio a idosos no concelho ou
a montagem de equipamentos em hospitais,
entre outros.

"A reação foi muito positiva. E motivadora

para os funcionários e, em termos de gestão,
não consigo identificar grande prejuízo para a

empresa", afirma Licínio Lima, administrador
da BMVIV. O que o gestor conseguiu identi-
ficar desde que implementaram esta medida
foi um maior elo de ligação do colaborador
com a empresa, o que levou a um aumento na

produtividade. "Acredito que a qualidade do
trabalho está diretamente ligada à qualidade
de vida das pessoas."

No entanto, quando as empresas estão um

pouco à frente do seu tempo, existem cer-
tos fatores que podem causar problemas na

aplicação destas medidas inovadoras. Foi o

que aconteceu com a BMVTV. "Houve alguma
reação negativa por parte de alguns clientes.
Os donos da obra não viam com bons olhos

os nossos funcionários pararem o trabalho nas
sextas à tarde", explica. Por essa razão, Licíno
Lima viu-se obrigado a mudar o esquema:
"Para contornarmos o problema, passámos
a dar, quinzenalmente, uma folga de dia inteiro

0 equivalente a "an-
dar por af, sem fazer
grande coisa. Surgiu
na Holanda e pres-
supõe que esta é a

via para o cérebro se

autorregulare ficar
mais fit para criar

0 ritual do chá e a

frugalidade à mesa
são a via japonesa
para manter o corpo
e a mente em forma
e promover uma
longevidade feliz

Os suecos cultivam
a arte das pausas e
as caminhadas ao ar
livre e não dispen-
sam a prática da mo-
deração, no trabalho
e fora dele, para o

desejado equilíbrio

Indulgência individual
no casulo, ou "ninho",
em modo lento e sem

culpa, rodeado de

tecnologia. Surgiu
por reação ao ritmo
acelerado e centrado
no sucesso

A aposta nos pra-
zeres simples e nas
atividades minima-
listas, em casa ou
fora de portas, na

companhia daqueles
de quem se gosta, é a

fórmula do bem-es-
tar dinamarquês

A prática da atenção
plena, técnica me-
ditativa antistresse
sistematizada pelo
médico americano
Jon Kabat-Zinn, con-
verteu-se num estilo
devida

MENOS PRESSA, MAIS VAGAR
Seis tendências em alta nos países desenvolvidos
orientadas para o desfrute inteligente do tempo livre,
com ganhos em saúde, bem-estar e produtividade



aos funcionários do terreno; os administra-
tivos podem folgar sexta à tarde ou segunda
de manhã."

Estes esforços podem, no entanto, ser infru-
tíferos. É que os desenvolvimentos tecnológicos
estão a tornar obsoleta a ideia de presença física

no local de trabalho. Computadores, internet
e smartphones ajudam-nos a encontrar infor-
mação mais facilmente e a escrever mais rápi-
do, mas também diluíram as fronteiras entre
trabalho e vida pessoal. A separação torna-se
mais complexa quando o trabalho pode estar
num telemóvel dentro do nosso bolso. Quantas

pessoas conhece que nunca atendem chamadas

profissionais ao jantar ou que evitam o email
durante as férias? Hoje, para desligar, não basta
estar mais tempo fora do local de trabalho.

APROVEITAR BEM
OS TEMPOS OE PAUSA
A metáfora do copo com que se costuma dife-
renciar otimistas e pessimistas remete-nos para
os contos e filosofias orientais, que advogam a
necessidade de limpar a casa mental e de po-
der lidar com a realidade com distanciamento
emocional. A este respeito, o terapeuta de casal

e comediante americano Mark Gungor ficou
célebre pela rábula The Nothing Box (A Caixa
do Nada) que se tornou virai na internet. A ideia

era levar a audiência ao rubro brincando com a
anatomia cerebral de homens e mulheres: en-
quanto eles conseguiam desligar e não pensar
em nada; cias, multitaskers, não.

O "número" não tinha pretensões cientí-
ficas, mas logo surgiu um, na Universidade
da Pensilvânia, a confirmar que, no feminino,
a conectividade acontecia nos quatro lobos
do cérebro e, no masculino, a tendência era
compartimentar. Porém, a atitude zen, asso-
ciada às férias mas não só, transcende fron-
teiras de género e é benéfica para a saúde de

uns e de outros. "A contemplação está para o
cérebro como os exercícios aeróbicos para o

coração", concluiu, no ano passado, a equipa
de investigadores da universidade americana
de Wisconsin-Madison, liderada por Richard

Davidson, após submeterem adeptos de práti-
cas contemplativas a ressonâncias magnéticas
e verificarem que o tão falado desapego que
tinham se traduzia na libertação de dopamina
e cortisol em doses moderadas em situações
stressantes. Sabendo isto, como otimizar
os tempos de férias?

Manter os hábitos, do jornal que compra
ao percurso que faz, não fará a diferença. "O

que conta é ter espaço mental não saturado
e um meio que permita interrogar, refletir e

cultivar a espontaneidade na relação com o

outro", diz o psicanalista António Coimbra
de Matos, que gosta de tirar um mês de férias
ou mais. "Costumo deixar o relógio em casa

para não me preocupar com as horas", revela.
Houve um tempo em que as quartas-feiras

eram suas, mas isso acabou, dado o aumento
de solicitações profissionais. "Hoje trabalho

menos, faço textos mais curtos, aproveito
bem os momentos de pausa e, no fim do dia,
tento criar espaço para pensamentos novos",

prossegue, notando que os pedidos de con-
sulta por questões laborais aumentaram nos
últimos anos, "É o excesso de horas, a rotina
sem participação nos objetivos da empresa",
que resultam em stresse, burnout e depressão,

"porque as pessoas se conformam, não pen-
sam nem criam, reproduzem; estão a passar
de Sapíens sapíens a apenas Sapiens".

AS FÉRIAS SÃO (TAMBÉM)
UMA ATITUDE
Se contabilizar o número de vezes em que pega
no telemóvel quando tem um momento de

pausa não requisitado - por exemplo, o tempo
que o semáforo leva a ficar verde ou até chegar
a sua vez num balcão de atendimento -, pode
surpreender-se. A psicóloga americana Doreen

Dodgen-Magee, autora do livro Deuiced! Ba-
lancing Life and Technology in a Digital World

(Apanhados com Dispositivos! Equilibrar a Vida
e a Tecnologia num Mundo Digital), defende

que é preciso resgatar os momentos de tédio,
sem ficarmos reféns da ditadura dos ecrãs.
O precioso tempo ocupado com eles limita o

desenvolvimento de competências emocionais
e a possibilidade de explorar novos territó-
rios qffline, a começar na relação connosco
próprios. Não admira que haja cada vez mais

adeptos de retiros para desligar da tecnologia
(desintoxicar, por ser um comportamento
potencialmente aditivo, tendo a dopamina por
"droga"), do ruído sensorial urbano e mergulhar
no vazio. Nas suas palestras, Dodgen-Magee
reconhece que pode ser difícil, até intolerável,

"Há dois momentos
em que a criatividade

está mais ao de

cima. Um acontece
nas minhas sestas -
como acordo muito
cedo para fazer o

programa da manhã
na Antena 3, a sesta

é sagrada. Posso

dormir entre meia
hora e hora e meia,
mas no momento

em que acordo, e na
meia hora seguinte,
vem uma série de

ideias à cabeça.
É como se o meu

cérebro desligasse
e acordo em 'modo

esperto'. 0 outro
momento é quando
estou a adormecer

os meus filhos e fico
ali sentada e quieta
e começo a pensar

em coisas. Como não

nos podemos sentar
numa "cadeirinha das
ideias" especial, faço
um esforço para no

meu dia a dia criar
alguns momentos
de ócio, seja a ler

ou a ir ao café. Faço
um esforço por me

aborrecer."



Manter hábitos não faz diferença:
"0 que conta é ter espaço mental
não saturado e um meio que permita
interrogar, refletir e cultivar
a espontaneidade na relação com
o outro", diz o psicanalista António
Coimbra de Matos, que gosta de tirar
um mês de férias ou mais

DEPOIS DE OITO

HORAS DE TRABALHO,

A PRODUTIVIDADE

COMEÇA A CAIR

"Há um lado regular no

meu trabalho que vai

gerando ideias. Para
mim, não funciona a
ideia de ter de parar

para ter ideias. Como
trabalho muito com

prazos, as melhores
ideias podem não

surgir sob pressão.
As alturas em que

estou mais relaxado
dão depois o estímulo

necessário, que
durante o trabalho não

surge, para pensar
nas coisas de forma
diferente. De manhã,
em vez de ir de metro

ou de carro para o

meu estúdio, vou a pé,
e reparo numa série
de coisas, começo
a olhar para tudo
de outra maneira,
há uma agilidade

mental e visual que
depois se reflete no

meu trabalho. Gosto
muito de andar a pé

para pensar. Esses
momentos servem

como balões de

oxigénio, revigoram
a maneira de olhar

para as coisas."

O SEGREDO

DOS "TEMPOS MORTOS"

Carregar o telemóvel e o portátil, encher o

depósito do carro e usar a função de ponto
morto são coisas que fazemos com nossas
extensões, mas raramente connosco: ou

porque gera angústia estar sem fazer nada
ou por ser aborrecido sentir o tempo passar
devagar e não ter nada de estimulante
à volta, enquanto estamos em modo de

espera. Porém, o tédio é um facilitador da

imaginação, como demonstrou a equipa
de investigadores do Departamento de

Psicologia da Universidade Central de

Lancashire, no Reino Unido, há cinco anos:
dois grupos de participantes tinham de
criar diferentes usos para copos plásticos; o

grupo submetido previamente a uma tarefa
rotineira (copiar números de uma lista

telefónica) produziu mais ideias. Conclusão:
fechar o dia com atividades estimulantes e

tarefas laborais e preencher os chamados
"tempos mortos" não abona a favor da

inovação. A boa notícia é que se aprende.

mantermo-nos numa situação desinteressante
e privados da dose habitual de estímulos, mas

compensa descobrirmos que sabe bem es-
tarmos na nossa companhia, em vez de ter o
foco -co nível de ansiedade correspondente
- naquilo que podemos estar a perder por não
fazermos o que quer que seja.

Note-se que entrar em férias e fazer para-
gens não é ficar quieto num canto, mas, sim,
"parar as rotinas habituais, ler o livro que
ficou por ler, explorar sensações corporais,
pisar a areia, subir uma montanha, dar mer-
gulhos conhecer outras pessoas - vivam num
país distante ou estejam no toldo ao lado",
esclarece a psicanalista Susana Algarvio. O
telemóvel, ou o seu uso, também beneficia de
férias: "Fala-se muito de as crianças estarem

sempre ligadas", observa, "mas os adultos
fazem o mesmo, talvez para se ocuparem e

porque não descobriram outras formas de
encontrar satisfação".

Cultivar o ócio e abrir-se ao novo é possível,

desejável e passa por passos simples. Modi-
ficar o ambiente da casa criando um espaço
confortável isento de ecrãs e outros dispo-
sitivos eletrónicos. Otimizar pausas diárias e

tempos de férias. Destralhar a agenda mental
da compulsão do "fazer". Apreciar o momento
presente e sonhar acordado, livre das pressões
do futuro e das cargas do passado. E encontrar
a sua forma de estar "na boa", "sem fazer népia",
em modo out, sozinho ou com companhia.
E boas férias. II visatxsvisao.pt




