ID: 79742984

28-03-2019

Meio: Imprensa

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 18,00 x 27,00 cm²

Âmbito: Interesse Geral

Corte: 1 de 11

BURNOUT
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EXAUSTÃO EMOCIONAL, FRUSTRAÇÃO, CULPA. O TRABALHO
POR VEZES É UMA CRUZ, QUE SE CARREGA NO CORPO E NA
MENTE. MAS NÃO TEM DE SER. LEIA OS TESTEMUNHOS
DE QUEM JÁ ESTEVE PERTO DO ESGOTAMENTO E APRENDA
A RECONHECER OS SINAIS E A COMBATÊ-LOS
RUI ANTUNES E SARA SÁ
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A sensação vai-se instalando aos poucos, de
forma insidiosa. Trabalho a mais, reconhecimento a menos, nenhuma tarefa desperta
entusiasmo e vive-se com uma sensação permanente de que não se é capaz de dar conta
do recado, de que não se é suﬁcientemente
bom. O ressentimento e a amargura começam a reﬂetir-se em casa, na relação com os
amigos e no trabalho, com a produtividade
em queda acentuada. Diagnóstico: burnout,
um tipo de stresse associado ao trabalho
que é cada vez mais comum, sobretudo
nas organizações de grande dimensão, com
ambientes muito competitivos e sem grande
proximidade entre os trabalhadores. Caracteriza-se por um estado de exaustão física
e emocional que envolve um sentimento de
frustração. “Está na ordem do dia”, sublinha
Isabel Leal, psicóloga clínica e professora no
ISPA – Instituto Universitário. “As pessoas
ganham pouco, é tudo muito impessoal e o
sentimento de desesperança vai-se acumulando”, continua.
Pensa-se que o termo burnout tenha
sido usado pela primeira vez pelo psicólogo alemão especialista em stresse Herbert
Freudenberger, num trabalho cientíﬁco publicado em 1974. Na deﬁnição do estudioso,
a condição estava diretamente relacionada
com proﬁssões de auxílio. “É uma síndrome
das proﬁssões de ajuda – médicos, enfermeiros, polícias –, traz exaustão emocional,
descrença, cinismo. Uma convicção de que o
que fazemos não tem importância nem inﬂuência”, discrimina João Marôco, também
do ISPA. No entanto, a expressão acabou por
ser usada quando se fala de exaustão associada ao trabalho, aos horários malucos pela
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COMO
D E T E TA R
NO TRABALHO
Tem uma atitude
cínica e sempre crítica
Arrasta-se para
o escritório e tem
dificuldade em
começar as tarefas
Tornou-se irritadiço
ou impaciente com
colegas ou clientes
Falta-lhe energia para
se manter produtivo
Sente dificuldade
em concentrar-se
Perdeu a capacidade
de entusiasmar-se
Está desiludido
com o seu trabalho
Tenta compensar-se
com comida, bebida
ou droga
Revela alterações nos
hábitos de sono
Tem dores de cabeça,
de estômago ou outros
problemas de saúde,
sem causa específica

COMO
C O M B AT E R

noite fora, ao modo sempre on, em que não
há uma separação entre a vida proﬁssional
e a pessoal. “Há muito boa gente, das mais
variadas proﬁssões e instituições, em burnout. É um estado que implica a perceção de
que aquilo que tem de se fazer ou resolver
é extraordinariamente superior às nossas
capacidades”, diz o psicólogo doutorado em
psicoterapia e aconselhamento Daniel Sousa.
O BANQUEIRO CONTRA O TABU

Não terá sido caso único no mundo da alta
ﬁnança, mas foi dos poucos a vir a público.
Em 2011, o banqueiro português António
Horta Osório internou-se voluntariamente
numa clínica londrina para desligar e dormir.
A medida drástica surgiu depois de o CEO do
britânico Lloyds Bank ter estado cinco dias
consecutivos sem pregar olho. Escondido e
medicado, chegou a dormir 16 horas seguidas. Ao ﬁm de duas semanas, saiu como novo
e decidido a impor algumas alterações no seu
dia a dia: nada de telefonemas ou emails de
trabalho entre as sete da noite e as sete da
manhã, mais cuidado com a alimentação e
recolher obrigatório às dez e meia da noite.
A experiência serviu-lhe também para ganhar sensibilidade relativamente ao equilíbrio psicológico, criando medidas preventivas na sua própria instituição. Num artigo
de opinião, publicado em maio de 2018 no
jornal The Guardian, Horta Osório fala sobre o tabu que envolve as doenças mentais.
No texto, o banqueiro chega mesmo a relacionar a baixa produtividade no Reino Unido, em queda desde 2007, com os problemas
de saúde mental.
A situação não será muito diferente em
Portugal. Dados recolhidos pela Ordem
dos Psicólogos apontam para uma perda de
99 milhões de euros por ano devido a diﬁculdades desta natureza, estimando-se que
50% a 60% do absentismo esteja associado
a stresse laboral.

Avalie as suas
opções, trace
objetivos e estabeleça
prioridades
Procure apoio, seja
dos colegas, dos
amigos ou dos
companheiros
Experimente uma
atividade que lhe
permita relaxar,
como ioga, meditação
ou dança
Faça exercício
Durma
FONTE: MAYO CLINIC

“É um estado que
implica a perceção
de que aquilo que
tem de se fazer é
extraordinariamente
superior às nossas
capacidades”
DANIEL SOUSA, PSICÓLOGO

PAULO JORGE FIGUEIREDO
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Um terço
da população
portuguesa
está em risco
de ‘‘burnout’’
INDICA UM ESTUDO DA DECO

1

“É PRECISO DESMISTIFICAR O ESTIGMA
QUE IMPEDE TANTA GENTE DE PEDIR AJUDA”
JESSICA ATHAYDE 33 anos, atriz
Ao fim de 13 anos a trabalhar no meio televisivo, acumulando trabalho
intenso no meio digital – a gerir redes sociais e o meu blogue para criar
uma comunicação verdadeira e eficaz com quem me segue e acompanha
o meu trabalho e ainda a trabalhar marcas e a comunicá-las de forma
o mais natural possível, sem parecer que estou a trabalhar num site de
vendas –, dei por mim a acumular uma pressão enorme, que foi crescendo
e condicionando a minha vida sem eu me aperceber. A exigência das
gravações e a exposição pública fez-me sentir que precisava de uma
ajuda profissional para me conseguir organizar e perseguir os meus
objetivos, sem ter um esgotamento nervoso. O trabalho que tenho vindo
a desenvolver tem sido fundamental para equilibrar os meus objetivos
profissionais e pessoais, ao diminuir os meus níveis de ansiedade e stresse.
Acho fundamental a divulgação deste tipo de ajuda profissional, até para
desmistificar o estigma que impede tanta gente de recorrer a ela, quando
se sente emocionalmente em baixo. Com 33 anos e uma profissão de
sucesso, sinto necessidade dessa orientação.

A mistura explosiva acontece quando a
uma função de grande exigência se associam
condições de trabalho precárias. Foi precisamente esta a razão mais referida pelos
médicos e enfermeiros de todo o País, que
responderam, entre 2011 e 2013, ao inquérito proposto por João Marôco. No artigo
publicado na Acta Médica, o investigador dá
conta de uma taxa de burnout moderado de
21,6% e de burnout elevado de 47,8%, entre
os proﬁssionais de saúde. “A perceção de
más condições de trabalho foi o principal
preditor da ocorrência de burnout”, conclui-se no trabalho. “Não tem muito que ver
com as horas de trabalho, antes com a falta
de sentido. A pessoa não sente apoio, não
se sente valorizada”, acrescenta Isabel Leal.
“É um sentimento normal, que nos afeta a
todos. O problema é quando esta sensação
persiste”, continua.
Para a especialista, também é papel dos
gestores zelar pelo bem-estar mental das
suas equipas. “As empresas deviam monitorizar o estado de felicidade dos seus trabalhadores, de forma a não terem pessoas
muito infelizes a trabalhar. Não é que seja
obrigatório ser-se feliz no trabalho. Trata-se
de uma esfera da vida com signiﬁcados distintos, dependendo da proﬁssão: para uns é
uma forma de ganhar dinheiro; para outros
de aﬁrmação social; outros ainda encontram
no trabalho uma forma de socializar – são
muitas coisas, diferentes de pessoa para pessoa. Mas não tem de ser um castigo.”
No seu banco, Horta Osório estabeleceu
uma linha de apoio para os funcionários e
cursos de liderança com uma componente
de alerta para os gestores, responsabilizados pelo bem-estar dos seus colaboradores.
PROFESSORES, OS MAL-AMADOS

Sentindo-se maltratados pelo Ministério da
Educação, malqueridos pela opinião pública,
engolidos pela papelada, os professores são
uma classe à beira de um ataque de nervos. Num trabalho da Universidade Nova
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No atletismo, por falta de conhecimento, o burnout é muitas vezes
apelidado de excesso de treino e, em bom português, quando se junta
a fome com a vontade de comer, é mesmo isso que acontece. Já vi
colegas atletas, dos melhores de sempre em Portugal, passarem de
“hero” a “zero” em poucas semanas. Estar na alta competição é jogar
no limite das nossas capacidades físicas e financeiras, porque são
precisos resultados internacionais para sobreviver; jogar no limite das
horas de sono, para se poder compensar as ausências em ambiente
familiar; e também jogar no limite da nossa competência no emprego
ou faculdade, face ao desgaste do primeiro treino, de madrugada, e
do segundo, ao fim do dia. Dizem os “treinadores de bancada” que
estes limites são para serem quebrados. Mas, quando isso acontece,
estamos à beira ou já num estado de burnout. Para o evitar, comecei
por fazer planeamentos a médio e longo prazo. “Pare, escute e olhe”
deve ser o mantra do nosso corpo. É só do que precisamos para evitar
o comboio do esgotamento. Uma das medidas preventivas essenciais
está ao alcance de todos e começa por nos obrigarmos a regular o
sono e as refeições saudáveis. Outra medida a que recorro passa pelo
acompanhamento de um profissional na área da psicologia desportiva.
Aqui descobri mecanismos para ler os meus sinais de esgotamento.
Somos mais capazes de lidar com situações de enorme pressão e de
stresse, quando as antecipamos na nossa cabeça. Independentemente
dos resultados, encontrei em mim as “armas” de que preciso para
“batalhar”. Passei muito tempo a treinar o corpo e a vencer o espírito,
mas nunca ninguém me tinha dito que a caixinha de comandos que
chamamos cabeça também tem muito para se trabalhar.
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SOMOS TODOS ATLETAS
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PEDRO BERNARDO 29 anos, velocista do Sporting (atletismo)

de Lisboa, encomendado pela Federação
Nacional de Professores, Fenprof, aponta-se
para níveis de exaustão emocional na ordem
dos 60 por cento. A burocracia em excesso
e a indisciplina dos alunos foram as razões
apontadas pela maioria dos 15 mil docentes
inquiridos.
“Estão deprimidos, ansiosos e a trabalhar.
Isto representa um risco real para todos:
alunos, pais e também para eles próprios”,
alerta a psicóloga Ivone Patrão, que num
estudo mais antigo, feito entre 2010 e 2013,
com uma amostra de 1 000 professores,
chegou a uma taxa de exaustão emocional
na ordem dos 30 por cento. Uma e outra
investigação coincidem, perfeitamente, na
faixa etária mais atingida: os professores
mais velhos. “Apesar de estarem efetivos,
sentem que houve muitas promessas não
cumpridas, como a idade da reforma ou o
salário. “Não se sentem realizados nem valorizados. É um tsunâmi que lhes entra pela
vida dentro”, ilustra a psicóloga. “Escapam
os mais resilientes, que encontram forma de
se motivarem, adotam atitudes pedagógicas
diferentes, com mais tecnologia”, sustenta.
Num projeto que manteve em colaboração
com um centro de saúde, Ivone Patrão reuniu
um grupo de docentes para os ajudar a lidar
com o problema.
Aprender a não reagir de forma tão emocional e a gerir conﬂitos são algumas das ferramentas que os professores, como é o caso
de Isabel Calvo (ver testemunhos), puderam
trabalhar. “É muito importante que haja
uma separação entre o tempo de trabalho
e o de família, ter passatempos, interesses”,
aconselha Ivone Patrão.
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País: Portugal

“'PARE, ESCUTE E OLHE’ DEVE SER O MANTRA
DO NOSSO CORPO”

Uma pesquisa
da Universidade
Nova de Lisboa
indica que 60%
dos professores
sofrem de exaustão
emocional

A psicóloga Ana Bispo Ramires destaca a
importância de se atuar ao nível da prevenção, “antes de se instalar o caos” de um
burnout efetivo, capaz de levar a depressões
profundas que se traduzem numa total falta de motivação e energia, até para sair da
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“HORAS PARA TRABALHAR, HORAS PARA DORMIR, PRATICAR
EXERCÍCIO FÍSICO E TER TEMPO PESSOAL SÃO FERRAMENTAS ELEMENTARES”
HUGO MARTINS 43 anos, ex-diretor artístico no Cirque du Soleil
Gerir artisticamente um espetáculo do Cirque du Soleil e a sua equipa (staff e
performers), composta por elementos de diferentes disciplinas, idades, culturas
e nacionalidades, vivendo diariamente longe da sua casa e dos “seus”, traz
inúmeros desafios. O ritmo da digressão é muito exigente e todos os elementos
da equipa estão sujeitos a um elevado desgaste, quer físico quer psicológico.
Embora o treino dos performers e as condições técnicas a este nível sejam
de topo, seremos sempre, inevitavelmente, surpreendidos por imprevistos de
última hora – é esta a natureza dos espetáculos ao vivo. Por diversas vezes,
num muito curto espaço de tempo, tem de ser encontrada uma solução para um
problema inesperado, seja a poucos minutos do início ou mesmo no decorrer do
espetáculo. “The show must go on.” É, por isso, frequente cairmos na tentação
de querer despachar tudo a todo o custo, desafiando os nossos limites, porque
na manhã seguinte haverá mais uma mão-cheia de emails para responder,
decisões para tomar, novos desafios para dar resposta e mais informação,
frustrações, expetativas e prioridades para gerir. A ansiedade e o cansaço físico
e psicológico podem facilmente tomar conta de nós. Aqui, o acompanhamento
de um profissional especializado em performance, que nos ajude a identificar as
nossas estratégias instaladas de autoboicote e, posteriormente, a desenvolver
ferramentas, é crucial. Posso enumerar as mais elementares: definição
rigorosa de horário de trabalho (às tantas, a loja fecha, haja ou não emails para
responder), cumprimento de um mínimo de horas de sono (oito, no meu caso),
prática regular de exercício físico (sagrado para mim, por ser tão benéfico o
resultado) e agendamento de tempo pessoal (passear, fazer uma massagem,
mimar-me). E, de facto, quando começamos a estabelecer um equilíbrio entre
a nossa vida profissional e a pessoal, tudo se torna mais fácil e mais prazeroso.
É certo que o stresse, a pressão, a ansiedade, o medo e o cansaço físico e
psicológico não vão desaparecer das vidas das posições de liderança. Porém,
podemos aprender a lidar melhor com eles, utilizando-os como ferramentas
para nos conhecermos melhor.

“Os estudos
mostram que
depois de seis
horas de trabalho
já não somos
produtivos”
ISABEL LEAL, PSICÓLOGA
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“NÃO DESISTO DE FAZER O QUE GOSTO
E DE MANTER-ME MOTIVADA”

O risco é
maior entre os
trabalhadores
que têm uma
má relação
com o superior
hierárquico

ISABEL CALVO 59 anos, professora de Biologia
Um dos fatores do burnout nos professores são as mudanças
repentinas e sempre para “o dia seguinte.” Começamos o ano letivo
já esgotados. Os professores estão muito cansados porque temos
a componente letiva e a não letiva, com muito tempo dedicado à
burocracia. Queremos chegar a todos os alunos, mas ficamos com
a sensação de que não conseguimos. Quando finalmente os alunos
estão sossegados, já passaram os 50 minutos, mudamos de turma
e começa tudo outra vez. Há alunos interessados, mas existem
outros que, sistematicamente, boicotam as aulas. Queremos dar
conteúdos, mas não conseguimos. Isto causa grande stresse,
sinto-me atada e triste por não conseguir fazer melhor. Também
me custa quando tenho alunos excecionais e fico com a sensação
de que não consigo acompanhá-los devidamente, ir ao encontro da
sua vontade de aprender. Gostaríamos de fazer melhor, mas temos
poucos apoios. Não desisto de fazer o que gosto e vou encontrando
estratégias para me manter motivada, como o envolvimento em
projetos da escola, extra-aulas. Mas sinto-me cansada!

4
JOSÉ CARLOS CARVALHO

cama. Comer e dormir bem são regras de
ouro. “Parece que agora é muito cool dormir
pouco, mas cada vez que se dorme menos de
sete horas estamos a matar neurónios, e não
é por compensarmos ao ﬁm de semana que
eles renascem”, avisa, sobre a necessidade
de respeitar os limites físicos do organismo.
Em paralelo, é essencial desenvolver competências a nível psicológico para enfrentar
a exigência e os obstáculos em contextos
proﬁssionais. Com vasta experiência no desporto de alta competição – esteve mais de
uma década no Benﬁca, trabalhou na Seleção
Nacional no tempo de Scolari e hoje colabora
com o Comité Olímpico de Portugal –, Ana
Bispo Ramires defende que “todos somos
atletas no exercício das nossas proﬁssões”,
no sentido em que executamos tarefas para
obter resultados e isso implica passar por
situações de stresse e ansiedade.
O problema, diz, é que a escola não ensina
a gerir estas emoções, da mesma forma que
a formação proﬁssional nas empresas incide
maioritariamente na componente técnica
e despreza as chamadas soft skills: “Saber
transformar o medo em desaﬁo acaba por
ser uma das competências mais importantes que podem ser treinadas em contexto
de performance, porque se traduz numa
maior capacidade de lidar com o stresse e
a ansiedade.”
A estratégia, segundo esta mestre em
Psicologia do Desporto, passa sempre por
identiﬁcar as causas por detrás das sensações
negativas e desenvolver mecanismos mentais
para as superar – e nunca por uma avalancha
de mensagens motivadoras, ao estilo yes,
you can, como as descreve, sem ir à raiz da
questão. Por norma, quem passou por experiências de performance na adolescência,
seja como desportista, ator, músico, bailarino
ou outra, revela “melhor aptidão para lidar
com a pressão no mercado de trabalho”, por
ter exercitado “competências de regulação
emocional, de resistência à frustração e de
capacidade para desenvolver esforço por
períodos prolongados”.
Ainda assim, há quem estique demasiado
a corda entre os desportistas. O nadador
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“AS PESSOAS QUE SOFREM DE ‘BURNOUT’ NÃO SÃO FRACAS”
SANDRA ALVAREZ 46 anos, diretora-geral da agência de meios PHD Portugal
Na minha área de atuação – Publicidade, Comunicação e
Media –, há sempre uma grande pressão para que existam
resultados positivos, tanto do lado das agências como do
lado dos clientes. O nível de exigência e stresse é muito
elevado e constante. Isto leva a que as pessoas tenham de
fazer horas extra de trabalho, o que inclui noites e fins de
semana, e vivam com a sensação constante de que se “está
sempre em falta”, que não se vê uma luz ao fundo do túnel,
que o “inferno” não vai acabar em breve. Esta realidade é
vista como “normal” e, apesar de entre pares e no mercado
se saber dos efeitos nefastos que tem, pouco se fala para
mudar este paradigma.
Existem pessoas que estão sistematicamente em risco de
atingir o burnout. Já vi acontecer. A exaustão e o cansaço
eram tais, que essas pessoas ficaram incapacitadas de
desempenhar as suas tarefas e, consequentemente, o
seu desempenho profissional diminuiu. Nestes casos,
tudo me leva a acreditar que existe uma enorme falta de
conhecimento e de cuidado por parte das chefias, que não
estão atentas aos sinais/sintomas das suas equipas ou
mesmo em relação a si próprias. Quando o burnout atinge
pessoas com cargos de top management, entra-se numa
espiral difícil de sair.
Normalmente, pelo que tenho assistido, estes casos ficam
de alguma forma “escondidos” do conhecimento público,
pois ainda são muito estigmatizados. A vulnerabilidade
é vista de forma negativa, o que para mim é uma

irracionalidade. Estas pessoas que sofrem ou sofreram de
burnout não são fracas. São pessoas que se esforçaram e
se dedicaram a uma empresa, a uma causa, sem respeitar
os seus próprios limites. No caso de funções ao nível da
execução, muitas das vezes comenta-se, por ignorância,
que determinada pessoa não tem o desempenho que
tinha. É chamada à atenção e, como consequência, não
progride na carreira. Raramente se percebe que a falta de
desempenho está associada a stresse profissional e nada
se faz para alterar o quer que seja.
Existe ainda muito a fazer, principalmente no que respeita
a criar um maior equilíbrio entre o trabalho, a vida social
e a vida pessoal. Pela minha perceção, as gerações mais
novas sofrem menos de stresse profissional, não só
porque ainda têm menos responsabilidade, mas também,
e principalmente, porque encaram a vida de uma forma
muito diferente, valorizando muito mais os momentos com
os amigos e as experiências de vida. O trabalho é um meio
para atingir um fim, enquanto que para as gerações mais
velhas o sucesso profissional é um fim em si mesmo.
No meu caso em particular, há 10 anos que recorro a
coaching psicológico para o contexto profissional. Tomei
esta decisão quando assumi a função de diretora-geral de
uma empresa. Tinha 35 anos. Já por duas vezes senti que
estava a chegar a uma situação de burnout, que ultrapassei
graças a ajuda externa, e isto leva-me a acreditar que
posso e devo ajudar os outros a fazerem o mesmo.
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norte-americano Michael Phelps e a triatleta
portuguesa Vanessa Fernandes são exemplos
de atletas que sucumbiram à pressão da alta
competição. O regime intensivo de treinos,
com várias sessões de trabalho de manhã à
noite, ao longo de vários anos, trouxe-lhes a
glória, é certo, mas também os abateu física e
emocionalmente. Viveram a juventude numa
espécie de bolha, isolados de distrações e de
todo o mundo lá fora.
Depois da medalha de prata olímpica aos
22 anos, em 2008, Vanessa não aguentou o
ritmo e saiu de cena, para nunca mais voltar ao nível de então. Já Phelps, retirado das
piscinas desde 2016, assumiu que entrava em
depressão após cada ciclo olímpico, tendo
chegado a pensar em suicidar-se na sequência das oito medalhas de ouro conquistadas
em Pequim. “Depois de 2008, estava mentalmente acabado. Forcei-me a fazer algo
que não desejava, que era continuar a nadar. No ciclo de quatro anos que se seguiu,
falhei pelo menos dois treinos por semana.
Não me apetecia ir. ‘Que se lixe, vou voltar a
dormir’”, declarou numa entrevista à Sports
Illustrated.
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“O QUE NOS DESMOTIVA
É A FALTA DE RECONHECIMENTO”

Escolhi Medicina porque queria ajudar as pessoas e estava tão
motivada que aceitaria trabalhar nem que fosse de graça. Há 20 anos,
quando comecei, a realidade era muito diferente. Estavam quatro
especialistas durante o dia e três à noite. Hoje, o que nos desmotiva
é a falta de reconhecimento por parte dos responsáveis do hospital.
Além disso, temos falta de material e, à noite, somos apenas dois,
para o hospital inteiro. O que cria uma grande ansiedade, estamos
sempre a ser chamados, sob pressão. Ocorrem situações de stresse
e mal-estar no bloco. Estamos todos mais irritadiços, mais hostis.
Há três anos, depois de ter apanhado uma infeção no hospital, deixei
de conseguir dormir. Fiquei num estado de ansiedade tal que tive
de recorrer ao psiquiatra. Mesmo com medicação, só ao fim de um
ano de tratamento é que voltei a conseguir adormecer. Senti-me
completamente no limite. Acabei por me resignar, por me adaptar.
Hoje, continuo medicada, faço psicoterapia, mindfulness – salvou-me
a vida! Continuo a gostar muito do que faço. Trabalho com gente muito
talentosa, sinto-me realizada. O que está à volta é que me revolta.

6
LUCÍLIA MONTEIRO

Na verdade, a queda no abismo não escolhe
idades nem proﬁssões, sobretudo quando
não se tira prazer do que se faz. Um estudo recente da Deco indica que um terço
da população portuguesa está em risco de
burnout, sendo maior entre os que têm uma
má relação com os superiores hierárquicos.
A falta de reconhecimento pelo bom desempenho e a impossibilidade de dar sugestões
são outros fatores de risco acentuado. Não
deveria ser assim.

ANA BISPO RAMIRES, PSICÓLOGA

País: Portugal

MARIA ANA PIRES 45 anos, anestesista no Hospital de São João

SEMANA DE QUATRO DIAS

“Quando se dorme
menos de sete
horas por dia,
estamos a matar
neurónios. E não é
por compensarmos
ao fim de semana
que eles renascem”
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“É importante
que haja uma
separação entre
o tempo de
trabalho
e o de família”
IVONE PATRÃO, PSICÓLOGA

7

‘‘A GINÁSTICA ARTÍSTICA
ENSINA-NOS A CRIAR UMA RELAÇÃO
SAUDÁVEL COM A FRUSTRAÇÃO”
SIMÃO ALMEIDA 32 anos, ginasta no Ginásio Clube Português

Fui desde cedo exposto à necessidade de conciliar a carreira desportiva
com a vida pessoal, escolar e, mais tarde, profissional. Perguntavam-me como geria o stresse e a minha resposta nunca foi muito clara.
Quando se é mais novo, o stresse tem um peso diferente. Com o avançar
dos anos é que esse peso vai aumentando. No desporto,
os sintomas do burnout estarão sempre presentes numa carreira ao
nível do alto rendimento. As longas horas de treino, a escassez de
férias e um calendário competitivo muito complexo são certamente
alguns fatores que ajudam a desestabilizar o equilíbrio emocional. É
fundamental complementar a prática desportiva com acompanhamento
de profissionais na área da psicologia, da nutrição e da fisioterapia.
Pela sua complexidade, a ginástica artística ensina-nos a criar
uma relação saudável com a frustração e a ativar mecanismos de
resiliência para nos reerguermos e prosseguirmos os nossos projetos
de vida. Essa experiência permitiu-me pensar na transição da carreira
desportiva para a profissional e criar a minha marca, a Gym4Cross,
que se dedica a workshops de ginástica aplicada ao crossfit. Aprendi
a balancear e a gerir, de forma mais inteligente, os estímulos da prática
desportiva, ainda ativa, e as responsabilidades profissionais.

“Os níveis de frustração, ansiedade e irritação, os chamados afetos negativos, aumentam exponencialmente quando colocamos
a atenção em coisas que não controlamos.
Costumo dizer às pessoas com quem trabalho: ‘O seu treinador, o seu professor, o seu
pai, o seu chefe, são os melhores do mundo
porque são os seus e não os pode trocar, por
isso deve aprender a retirar o melhor deles’”,
relata Ana Bispo Ramires. “Se eu me focar
só naquilo que estou a fazer e no controlo,
as coisas mudam.”
Num inquérito recente, que envolveu
três mil pessoas em oito países, incluindo
os Estados Unidos da América, a Inglaterra e a Alemanha, concluiu-se que cerca de
metade das pessoas acreditava ser capaz de
terminar, facilmente, as tarefas em cinco
horas por dia, se não tivessem interrupções.
Mas na maior parte dos casos, o horário de
trabalho excedia as 40 horas semanais, com
os EUA no topo da lista: 49% dos trabalhadores relataram horas extra.
Para Isabel Leal, esta realidade de funcionários estafados, desmotivados, com sinais
de alarme dados pelo próprio corpo, sob a
forma de dores várias, tem os dias contados.
“Os estudos mostram que depois de seis
horas de trabalho já não somos produtivos”,
sublinha. E, de facto, várias empresas começam agora a testar a semana dos quatro dias,
com resultados bastante positivos: trabalhadores mais focados e felizes. “Depois de uma
década ou duas em que o trabalho pareceu
ser central na existência, em que as pessoas
se identiﬁcavam pelo trabalho, temos agora
uma nova geração que diz: ‘Eu não trabalho
mais do que sete horas por dia’, que quer ganhar bem, mas não procura enriquecer, que
privilegia outras esferas da vida”, nota Isabel
Leal. E parece estar certa. visao@visao.pt
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FERNANDO
MEDINA
“HÁ QUEM
QUEIRA SER
LÍDER DO PS
DESDE
PEQUENINO”

ESPECIAL NAS BANCAS

€2,50

GUIA
IMOBILIÁRIO
O “BOOM” DOS
NOVOS HOTÉIS

SOLIDÁRIOS

100% DA RECEITA
PARA MOÇAMBIQUE

BURNOUT

MANUAL DE RESISTÊNCIA
AS HISTÓRIAS E AS LIÇÕES DE QUEM CONSEGUIU EVITAR UMA DAS MAIORES
AMEAÇAS DOS NOSSOS DIAS: O ESGOTAMENTO EMOCIONAL

