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TEXTO DE APOIO I 

Estresse, uma questão de equilíbrio 
MARÇO 2011 

O estresse é uma resposta vital em meios altamente competitivos. Antes de uma corrida, de um exame ou de uma 
reunião importante, o batimento cardíaco e a pressão sanguínea sobem. A pessoa fica mais focada, alerta e eficiente. 
Mas, ultrapassado um certo nível, o estresse sobrecarrega o organismo, comprometendo o desempenho e, por fim, a 
saúde. 
Logo, a questão é saber quando o estresse ajuda e quando prejudica. Para descobrir, a HBR foi falar com o médico 
Herbert Benson, fundador do Mind/Body Medical Institute. Professor da Harvard Medical School, Benson tem mais de 
35 anos de pesquisa nas áreas de neurociência e estresse. É mais conhecido, porém, pelo best-seller A Resposta do 
Relaxamento, de 1975, no qual explica como a mente pode influenciar o nível de estresse através de práticas como a 
meditação. Sua pesquisa mais recente gira em torno do que chama de breakout principle – o princípio de ruptura -, 
método pelo qual o estresse, em vez de simplesmente reduzido, é cuidadosamente controlado para que a pessoa colha 
os benefícios e evite os riscos. Benson descreve um processo no qual a pessoa primeiro se concentra num problema 
para chegar ao nível de estresse mais produtivo. Quando começa a sentir o baque, deve buscar fazer algo totalmente 
distinto – caminhar, brincar com o cachorro, tomar uma ducha. Na terceira etapa, com o cérebro mais tranquilo, a 
atividade paradoxalmente aumenta em áreas associadas à atenção, a conceitos de tempo-espaço e à tomada de 
decisões, gerando um súbito insight criativo – o breakout. A etapa final é a chegada a um "estado novo-normal", no qual 
o rendimento maior é sustentado, às vezes indefinidamente. Por mais contraintuitiva que tal pesquisa possa soar, 
qualquer gerente sem dúvida recorda as vezes em que teve um súbito momento de "eureca" na academia, no chuveiro, 
no golfe. O que Benson descreve é um jeito de explorar essa inestimável ferramenta biológica sempre que quisermos. 
  
O estresse faz bem ou mal? Ambos. Um novo estudo mostra que o gerente que aprende a regular o estresse pode ser 
mais produtivo e feliz no trabalho — e fazer o mesmo pela equipe. 
  
Um gerente faz pressão sobre si mesmo e sobre a equipe na crença de que isso tornará todos mais produtivos. Afinal, 
o estresse é intrínseco ao trabalho e um fator crucial do desempenho: sem uma certa dose dele, ninguém chegaria a 
lugar nenhum. Só que o perigo de esgotamento, ou burnout, é real. Segundo estudos citados pelo órgão americano 
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), cerca de 40% dos trabalhadores sentem que a carga de 
trabalho, pressão e exigência sobre eles é tamanha a ponto de gerar ansiedade, depressão e outros males. E o problema 
está piorando devido à competição maior, a rápidas mudanças no mercado e, em certos países, à interminável onda de 
más notícias sobre desastres naturais, ataques terroristas e a economia. Para a empresa, o custo é enorme: nos Estados 
Unidos, o gasto de empregadores com seguro-saúde subiu 11,2% em 2004 – quatro vezes mais que a inflação -, segundo 
dados de pesquisas da Henry J. Kaiser Family Foundation. O American Institute of Stress calcula que, hoje, cerca de 60% 
das consultas a um médico no país resultam de problemas e doenças ligados ao estresse. Empresas americanas perdem 
ao todo US$ 300 bilhões por ano devido à queda na produtividade, ao absenteísmo, à assistência médica e a custos 
correlatos ligados ao estresse. 
Logo, a questão é saber quando o estresse ajuda e quando prejudica. Para descobrir, a editora sênior Bronwyn Fryer foi 
conversar com o médico Herbert Benson, fundador do Mind/Body Medical Institute em Chestnut Hill, Massachusetts. 
Professor associado de medicina da Harvard Medical School, Benson tem mais de 35 anos de pesquisa nas áreas de 
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neurociência e estresse. É mais conhecido, porém, pelo best-seller A Resposta do Relaxamento, de 1975. Foi num artigo 
na HBR – "Your Innate Asset for Combating Stress" (July-August 1974) – que Benson descreveu pela primeira vez uma 
técnica para produzir a complexa interação fisiológica de estresse e relaxamento – e os benefícios, para um gerente, de 
práticas como a meditação. Seu último livro é The Breakout Principle (Scribner, 2003), com William Proctor.Benson e 
Proctor descobriram que é possível aprender a usar o estresse de modo produtivo com a aplicação do breakout principle 
– o princípio de ruptura, uma paradoxal dinâmica ativopassiva. Graças a técnicas simples para regular o volume do 
estresse que sente, o gerente pode melhorar o desempenho, aumentar a produtividade e evitar o esgotamento. Na 
entrevista, Benson mostra como a pessoa pode explorar a própria criatividade, ser mais produtiva no trabalho e ajudar 
a equipe a fazer o mesmo. Benson se apressa a reconhecer a grande contribuição de Proctor às ideias aqui discutidas. 
  
  
Todo mundo sabe que o estresse descontrolado pode ser destrutivo. Há algum lado positivo no estresse? 
Sim, mas definamos antes o que é estresse. É uma resposta fisiológica a qualquer mudança, boa ou ruim, que dispara 
no cérebro e no corpo o reflexo adaptativo de luta ou fuga. O bom estresse, também chamado de "eustresse", dá 
energia e nos motiva a lutar e a produzir.Vemos o eustresse em atletas de elite, artistas e toda sorte de indivíduo de 
destaque. Quem já fechou um importante negócio ou teve uma avaliação boa de desempenho, por exemplo, goza dos 
benefícios do eustresse, como raciocínio claro, concentração e lampejos criativos.Mas, ao falar de estresse, a maioria 
das pessoas se refere ao tipo ruim. No trabalho, os fatores negativos de estresse em geral estão ligados à atitude de 
consumidores, clientes, chefes, colegas e subordinados, e também a prazos apertadíssimos. No Mind/Body Medical 
Institute encontramos ainda executivos que se preocupam sem parar com a lei Sarbanes-Oxley, o impacto da China no 
mercado de sua empresa, a situação econômica, a oferta mundial de petróleo, e por aí vai. Além disso, as pessoas levam 
para o trabalho o estresse causado por problemas com a família, o fisco, o trânsito, bem como toda a ansiedade gerada 
pela contínua leva de más notícias que deixa todos chateados, se sentindo impotentes. É furacão, política, sequestro de 
crianças, guerras, ataques terroristas, devastação do meio ambiente – assim por diante.  
 
Muitas empresas possuem programas de redução de estresse que incluem de ioga e massagem no local de trabalho a 
academias de ginástica e workshops. Isso funciona?  
Para se manter na competição, é fundamental que as empresas façam algo para atacar os efeitos negativos do estresse 
no trabalho. Mas os programas que implementam muitas vezes são meros paliativos. O departamento de RH pode 
organizar palestras aqui e ali ou programar sessões de tai chi e aconselhar todos a ir, mas pouca gente obedecerá – se 
já acha que falta tempo para almoçar, imagine para passar uma hora em algo que, na sua opinião, não tem nada a ver 
com o trabalho e, para piorar, é relaxante. A menos que os líderes e a cultura estimulem expressamente a participação, 
o pessoal se sentirá culpado ou com medo de ser visto como folgado se comparecer. Essa situação é imperdoável se 
pensarmos nos bilhões perdidos com absenteísmo, rotatividade, incapacitação, gastos com seguro, acidentes de 
trabalho, violência, indenização de funcionários e processos judiciais, sem contar a despesa para substituir profissionais 
valiosos devido a problemas ligados ao estresse. Felizmente, cada um de nós possui a chave para administrar o estresse 
– e o líder que domina a técnica e ajuda seu pessoal a fazer o mesmo ganha acesso a uma produtividade e a um potencial 
enormes, além de mitigar tais custos. 
  
Qual a base científica de sua pesquisa recente, e o que revela? 
Primeiro, gostaria de esclarecer que o Mind/Body Medical Institute não descobriu nada de novo.O princípio de ruptura 
foi apresentado pelo filósofo americano William James em 1902, na obra Varieties of Religious Experience. Nosso papel 
foi buscar a base científica por trás daquilo que James identificou. 
Nos últimos 35 anos nossas equipes coletaram dados obtidos em estudos populacionais, medidas fisiológicas, imagens 
do cérebro, biologia molecular,  bioquímica e outras abordagens de medição das reações do corpo ao estresse. Com 
isso pudemos identificar a resposta do relaxamento e perceber a força que ela tinha. É um estado físico de repouso 
profundo que neutraliza os efeitos nocivos do reflexo de fuga ou luta, como aumento de batimentos cardíacos, da 
pressão sanguínea e da tensão muscular. 
No campo neurológico, o que ocorre é o seguinte: ao topar com um fator estressante no trabalho (um funcionário difícil, 
uma negociação dura, um prazo apertado, ou algo pior), somos capazes de lidar com o problema por um breve período 
antes que surjam os efeitos negativos. Se formos expostos por períodos longos demais ao reflexo de fuga ou luta, a 
pressão ficará muito grande e nosso sistema será inundado pelos hormônios epinefrina, norepinefrina e cortisol. Isso 
faz subir a pressão, o batimento cardíaco e a atividade cerebral, efeitos bastante prejudiciais com o passar do tempo. 
Nossas últimas descobertas indicam, porém, que se abandonarmos totalmente o problema naquele momento, através 
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de certos mecanismos, o cérebro se reorganiza de modo a gerar uma comunicação melhor entre os hemisférios. Com 
isso, fica mais capacitado a resolver o problema. 
Para entender esse mecanismo, o melhor é voltar ao trabalho realizado quase um século atrás por dois cientistas de 
Harvard, Robert Yerkes e John Dodson. 
Em 1908,os dois demonstraram que a eficiência aumenta com o aumento do estresse – mas só até certo ponto. Depois 
disso, o rendimento cai drasticamente (veja o quadro "A curva Yerkes-Dodson"). 
Descobrimos que, ao elevar o nível de estresse até o alto da curva de sino e, em seguida, cortar o combustível desse 
estresse com uma atividade calma e revigorante, a pessoa poderia acionar a resposta do relaxamento, que neutraliza 
os efeitos negativos dos hormônios do estresse. Estudos moleculares já revelaram que a resposta relaxante libera 
"lufadas" de óxido nítrico, ligado à produção de neurotransmissores como endorfinas e dopamina. Essas substâncias 
químicas acentuam a sensação geral de bem-estar.Quando o cérebro se acalma, ocorre outro fenômeno, que 
chamamos de "calma comoção"- uma alta focada de atividade -, em áreas do cérebro associadas à atenção, a conceitos 
de tempo e espaço e à tomada de decisão. 
Ao ativar a resposta do relaxamento, a pessoa tem um súbito lampejo de criatividade, no qual a solução para o problema 
fica aparente. É um fenômeno momentâneo. Em seguida, a pessoa entra num estado no qual o desempenho melhor é 
sustentado, o que chamamos de "novo-normal", pois o efeito transformador fica latente e pode ser retomado 
indefinidamente pelo indivíduo. 
Para nós, é um fenômeno intrigante. Ao levar o cérebro ao pico da atividade e depois deslocá-lo subitamente para um 
estado passivo, relaxado, é possível estimular um desempenho neurológico muito superior ao que se conseguiria sem 
esse exercício. Com o tempo, quem aprende a fazer isso de forma habitual apresenta níveis de desempenho 
reiteradamente superiores. O efeito é particularmente visível em atletas e artistas, mas também o observamos entre 
gerentes com os quais trabalhamos. 
 
O que, então, um gerente deve fazer para acionar esse princípio de ruptura? 
A seqüência de ruptura tem quatro passos. O primeiro é o intenso enfrentamento de um problema espinhoso. Para um 
executivo, pode significar a análise concentrada do problema ou a coleta de dados – ou, simplesmente, pensar a fundo 
numa situação estressante no trabalho, como um funcionário difícil, um dilema de desempenho, uma dificuldade 
orçamentária. A chave é aplicar, inicialmente, uma dose considerável de empenho na questão – basicamente, se 
debruçar sobre o problema para atingir o topo da curva de Yerkes-Dodson. 
Quem se aproxima desse ponto deixa de se sentir produtivo e começa a se sentir estressado. Pode ser invadido por 
sensações desagradáveis como ansiedade, temor, raiva, tédio – ou pelo simples desejo de procrastinar. Pode até ter 
sintomas físicos como dor de cabeça, nó no estômago ou suor na palma das mãos. Aqui, é hora de passar para a próxima 
etapa. 
No segundo passo é preciso se afastar do problema e fazer algo totalmente distinto e que produza a resposta do 
relaxamento. Há várias alternativas. Um exercício de relaxamento de dez minutos, no qual a pessoa acalme a mente e 
se concentre na própria respiração, ignorando os pensamentos anteriores, dá ótimos resultados. Há quem prefira uma 
corrida, ou afagar um bicho de estimação, ou ainda contemplar obras de arte favoritas. Outros relaxam na sauna, com 
um banho quente, um cochilo. Outros, ainda, recorrem a uma boa noite de sono, a um jantar com amigos, a músicas 
de efeito relaxante. Conheço um executivo que borda para relaxar. Tudo isso provoca a reorganização mental, que é a 
base para novos insights, soluções – ou criatividade. O segredo é parar de analisar, ceder o controle e se afastar 
totalmente dos pensamentos estressantes. 
Ao permitir que o cérebro se acalme, o corpo libera o óxido nítrico, que faz a pessoa se sentir melhor e a deixa mais 
produtiva. 
Uma executiva que observamos estava preocupada com uma apresentação importante que teria de fazer aos 
superiores. Trabalhou sem parar, mas, quanto mais duro dava, mais confusa e ansiosa se sentia. Felizmente, ela 
aprendera a ativar a resposta do relaxamento com a visita a um museu perto do trabalho. Foi o que fez. Após olhar seus 
quadros favoritos durante um tempo, ela sentiu uma total liberação. Naquele momento, teve um súbito insight: estava 
tentando abarcar tópicos demais de uma só vez; o melhor seria limitar a apresentação a um único conceito, mais 
abrangente, e que ilustraria com exemplos sólidos. Sentiu-se inspirada, confiante de que achara a solução. Voltou ao 
escritório, refez a apresentação e, relaxada e feliz, deu o dia por encerrado. 
Esse terceiro passo – um súbito insight – constitui o breakout. Essa ruptura também costuma ser chamada de "peak 
experience", "flow" ou "being in the zone". 
O atleta de elite atinge esse estado quando treina duro, dá um tempo e deixa a memória muscular tomar as rédeas. 
Fica totalmente imerso na atividade, que se torna automática, fácil, sem esforço. Em todos os casos, a ruptura é vivida 
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como uma sensação de bem-estar e relaxamento que produz um lampejo inesperado ou um desempenho melhor. E é 
tudo fruto de um mecanismo biológico simples que podemos acionar quando quisermos. 
O passo final é o retorno ao estado novo-normal, no qual o senso de autoconfiança persiste. A gerente que refez a 
apresentação, por exemplo, foi trabalhar no dia seguinte sabendo que tudo iria dar certo. A reunião correu bem, e seu 
trabalho foi aplaudido pelos chefes e colegas. 
 
Essa ruptura ocorre sempre ou apenas ocasionalmente? Segundo sua pesquisa, que porcentagem das pessoas tem esse 
tipo de breakout? 
Ainda não dispomos de dados sobre isso, mas relatos de caráter não sistemático sugerem que, ao compararmos grupos 
de indivíduos treinados para suscitar a resposta do relaxamento com grupos que carecem desse treinamento, os 
primeiros sentem a ruptura com muito mais freqüência. Cerca de 25% das pessoas que dominam o processo, às vezes 
mais, podem atingir o estágio de ruptura. 
 
Integrantes de grupos ou equipes podem chegar lá juntos ou auxiliar uns aos outros nesse sentido? 
Com certeza. Os benefícios da gestão mente/corpo não se limitam ao indivíduo. Quem adquire o domínio dessas 
técnicas pode ter um impacto exponencial em grupos ou equipes; pode trabalhar em conjunto para resolver problemas 
organizacionais como parte daquilo que poderíamos chamar de orquestra mente/corpo. 
 
Vou dar um exemplo de como isso ocorre. Alguns anos atrás, três executivos da área de software com quem 
trabalhávamos passaram dois dias em Cingapura tentando levantar capital de risco para uma série de projetos ligados 
a uma nova tecnologia de criptografia. 
Haviam refletido muito sobre a questão da criptografia – tanto no trabalho, nos Estados Unidos, como nos preparativos 
para a apresentação em Cingapura. Isso tudo produziu níveis consideráveis de hormônios do estresse. 
 
Encerrada a reunião, pegaram um táxi para o aeroporto. O trajeto era longo e os três finalmente  se sentiram relaxados 
e descontraídos. Sem que ninguém tivesse planejado, o ambiente no táxi produziu a necessária ruptura com os padrões 
de raciocínio e as emoções anteriores. A sensação de alívio, o fim dos dias de alto estresse, o sentimento de 
companheirismo e a relaxante viagem no táxi desencadearam a resposta do relaxamento. Isso deixou os três numa 
posição neurológica favorável a um raciocínio claro a respeito da criptografia. 
O inventor da tecnologia era o mais criativo dos três, o mais capaz de integrar as atividades dos hemisférios esquerdo 
e direito do cérebro. Lançou no ar a ideia para um produto revolucionário que acabara de lhe ocorrer. Os outros, que 
pensavam de um jeito mais linear e prático, ficaram animados e passaram a fazer perguntas e a dar ideias para promover 
e vender o produto. Ao final da corrida, o trio tinha formulado um produto totalmente novo – e a ideia final tomou 
forma em sua 
mente sem que eles fizessem qualquer anotação. Três semanas depois pediam a patente provisória do produto e, um 
ano mais tarde, a patente definitiva. Hoje, já vendem uma versão da tecnologia, que é parte de um empreendimento 
de milhões de dólares. 
 
Relaxar após uma longa viagem é uma coisa. Agora, se fosse um gerente lidando com a equipe de um projeto na sala 
de reuniões, o que o senhor faria para provocar a ruptura? 
Primeiro, esboçaria o retrato de um projeto particularmente difícil. Pediria a cada um que viesse à reunião tendo 
pensado intensamente sobre sua tarefa específica e como esta afeta outras partes do projeto. Abriria a reunião dizendo 
algo sobre o que estávamos, todos, tentando alcançar. 
Em seguida diria ao grupo que queremos deslocar o raciocínio para gerar uma ideia de ruptura e que, para tanto, a 
saída seria evocar a resposta do relaxamento. Ao trabalhar com grupos, peço a seus integrantes que fechem os olhos e 
relaxem todos os músculos, partindo dos pés e avançando pelas pernas, costas e tórax até chegar aos ombros, ao 
pescoço, à cabeça. Peço que se concentrem em respirar lentamente. Cada vez que expiram devem dizer 
silenciosamente uma palavra ou frase importante para si mesmos, como "calma", "paz". Se forem religiosos, podem 
dizer algo como a primeira linha de um salmo. Esclareço que não devem se preocupar com o que estão fazendo ou com 
o que associam os pensamentos que lhes ocorrem – basta dizer baixinho um "tudo bem" e voltar à repetição. Esse 
processo leva de oito a dez minutos. Ao fim, continuam sentados, em silêncio, de olhos fechados, por mais ou menos 
um minuto, e um tempinho adicional com os olhos já abertos. 
Após esse exercício, podem voltar a atenção à tarefa em mãos. É bem provável que mais de uma solução criativa surja 
do grupo. 
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É difícil imaginar um líder fazendo isso. Parece algo muito vago. 
Não há nada de abstrato nisso. É uma questão de aprender a mudar deliberadamente a biologia interna de modo a 
aumentar a produção de óxido nítrico e de neurotransmissores associados ao bem-estar e à maior criatividade. E, se 
pensarmos bem, a maioria das pessoas tem momentos de ruptura aqui e ali. Qualquer gerente, sem dúvida, recorda as 
vezes em que teve um súbito momento de "eureca" na academia, no chuveiro, no golfe. Digo apenas que é possível 
empregar essa inestimável ferramenta biológica sempre que quisermos ou precisarmos. 
 
Às vezes é preciso uma doença séria causada ou exacerbada pelo estresse para que as pessoas tenham esse momento 
de eureca. Um conhecido presidente de empresa com quem trabalhamos passou anos dedicando mais de 60 horas por 
semana ao cargo, altamente estressante. Chegou a nós depois de receber o diagnóstico de infarto silencioso. Seu mundo 
virara de ponta-cabeça. Pediu licença do trabalho para se tratar, para refletir sobre seu papel no mundo, para se dedicar 
mais à família. Foi então que o treinamos para usar a resposta do relaxamento e o princípio de ruptura. Já recuperado, 
ele voltou ao trabalho, bem mais resiliente e produtivo do que antes. 
  
Em última análise, para entender por que isso é tão importante um líder precisa apenas olhar para o alto custo do 
estresse para a empresa. O problema é que não está se dedicando o suficiente a ensinar ao pessoal um método simples, 
capaz não só de poupar enormes custos à empresa, mas também de acentuar a produtividade e a criatividade dos 
funcionários. 
  
No mundo ocidental, estamos habituados a pensar de modo linear, o que em geral é uma função do hemisfério 
esquerdo do cérebro. Somos excelentes em tecnologia, ciência e análise.Quem é criativo precisa literalmente 
abandonar o modo linear e analítico de pensar para poder fazer bem seu trabalho. O mesmo não se dá em outras 
culturas, sobretudo as asiáticas, que tendem a enxergar as coisas de modo mais holístico. Na China, por exemplo, o 
raciocínio é mais contextual. Se entrar numa discussão com um chinês e quiser prevalecer, um ocidental vai tentar 
eliminar de modo racional todas as contradições de seu discurso. O chinês, em comparação, vai incorporar as 
contradições e adotar um ponto de vista menos rígido, mais mutante – usando, basicamente, os dois hemisférios do 
cérebro. 
 
Agora que estabeleceu a base biológica do princípio de ruptura, qual será, a seu ver, a próxima fronteira na medicina 
mente/cérebro? 
É claro que a medicina mente/corpo é o terceiro ramo da árvore da saúde e do bem-estar, sendo os outros dois os 
fármacos e a cirurgia. À medida que forem assumindo uma responsabilidade maior pelo próprio bem-estar, por meio 
de dieta adequada, exercícios e instrumentos como a resposta do relaxamento, as pessoas se tornarão menos 
dependentes dos outros dois ramos. 
No Mind/Body Medical Institute, uma próxima fronteira é demonstrar ainda mais a aplicabilidade do princípio em áreas 
nas quais ele não costuma ser usado, sobretudo no mundo dos negócios. Estou convencido de que a empresa que puder 
aplicar esses princípios maximizará a capacidade mental de toda a organização, tornando-a mais saudável, produtiva e 
competitiva nessa desafiante economia global. 
  

(http://hbrbr.uol.com.br/estresse-uma-questao-de-equilibrio/) 

TEXTO DE APOIO II 

 

Psiquiatra alerta sobre estresse no trabalho e a Síndrome de Burnout 
Juiz de Fora--( DINO - 24 fev, 2017) - 

Por DINO DIVULGADOR DE NOTÍCIAS 

24 Fevereiro 2017 | 10h04 

O stress gerado por conta da correria do dia a dia desencadeia uma série de doenças, entre elas a Síndrome de Burnout 
- estado de tensão emocional e stress crônico provocado por condições de trabalho desgastantes. 

- A síndrome é caracterizada por um esgotamento intenso, um cansaço forte, intimamente relacionado à questão 
profissional, quando o nível de stress no trabalho chega a um estado muito elevado, interferindo diretamente na 

http://hbrbr.uol.com.br/estresse-uma-questao-de-equilibrio/
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qualidade de vida da pessoa ? explicou a psiquiatra do Centro de Especialidades Médicas - CEM, Natália Fernandes de 
Almeida Gomes. 

Atualmente no Brasil mais de 70% dos trabalhadores sofrem com algum tipo de sequela relacionada ao stress. Em cada 
100 milhões de pessoas, a Síndrome de Burnout atinge 32%, acometendo profissionais que lidam direto e intensamente 
com pessoas e influenciam suas vidas. A maioria delas estão ligadas as áreas de educação, assistência social, saúde, 
recursos humanos, bombeiros, policiais, advogados e jornalistas. 

Antes do diagnóstico, os sintomas podem ser confundidos com a depressão, porém a psiquiatra explica que na síndrome 
de Burnout o paciente tem aversão a fatos ligados ao trabalho. 

- Explicando de uma forma básica, podemos dizer, por exemplo, que na depressão a pessoa perde o interesse por 
atividades que lhe dão prazer. Enquanto na síndrome de Burnout os sintomas são relacionados ao trabalho, não 
conseguir passar perto do local onde trabalha, ter que ir entregar algum documento ou até mesmo um atestado ? 
destacou. 

O esgotamento físico e emocional é refletido em uma mudança de comportamento, como alteração de humor, 
agressividade, falha na memória, dificuldade de concentração e em alguns casos desconfiança e até paranoia. Há 
também acometimento físico com dores de cabeça, insônia, crise de ansiedade, palpitação, sudorese, pressão alta, 
dores musculares, entre outros. 

- Com relação ao tratamento, tanto na depressão quanto no Burnout, são usados antidepressivos, escolhidos de acordo 
com as características do paciente, além é claro de psicoterapia. É muito importante orientar as pessoas de que ela 
precisa realizar outras tarefas recreativas, ter momentos de descanso, dormir bem, conviver com amigos e família ? 
esclareceu. 

Para prevenir esse quadro, os especialistas recomendam praticar exercícios, noites regulares de sono, alimentação 
saudável, manter uma vida social bem ativa, enfim, ter mais qualidade de vida. As empresas também podem contribuir 
nessa questão evitando o excesso de horas extras dos colaboradores, proporcionando condições de trabalho atrativas 
e gratificantes, modificando os métodos de prestação de cuidados, suporte social às equipes, etc. 

(http://economia.estadao.com.br/noticias/releases-ae,psiquiatra-alerta-sobre-stress-no-trabalho-e-a-sindrome-de-

burnout,70001678252) 

 

TEXTO DE APOIO III 

 

‘Morrer de tanto trabalhar’ gera debate e onda de indenizações no Japão 
Zaria GorvettDa BBC 
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1 outubro 2016 
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Os japoneses levam jeito para inventar palavras, principalmente as que se referem ao universo corporativo. Arigata-
meiwaku, por exemplo, significa um favor que alguém fez sem ser solicitado e que você tem que agradecer mesmo 
assim; ou majime, um colega honesto e confiável que cumpre as tarefas sem fazer drama. 
Mas existe um termo japonês que muitos de nós simplesmente não conseguimos entender: karoshi, ou simplesmente 
"morrer de tanto trabalhar". 
Relatos de profissionais japoneses morrendo depois de jornadas de trabalho exaustivas estão nos noticiários há 
décadas. E os números indicam que não se trata de uma lenda urbana. 
Esse fenômeno social foi inicialmente identificado em 1987, quando o Ministério da Saúde japonês começou a registrar 
os dados depois da morte repentina de uma série de executivos em altos cargos. 
 

Direito de imagemGETTY IMAGESImage caption 
Trabalhadores japoneses chegam a fazer jornadas de mais de 15 horas de trabalho e 4 de transporte 

 
O problema é tão generalizado que se uma morte for considerada karoshi, a família da vítima recebe uma compensação 
do governo da ordem de US$ 20 mil por ano, além de uma indenização da empresa, que pode chegar a US$ 1,6 milhões. 
Para isso, a vítima precisa ter trabalhado mais de 100 horas extras no mês anterior à sua morte - ou 80 horas extras por 
dois meses consecutivos ou mais nos seis meses anteriores. 
Quando a lei foi implantada, as autoridades notavam cerca de 200 casos por ano. Mas em 2015, os pedidos de 
indenização chegaram ao número recorde de 2.310, segundo relatório do Ministério do Trabalho do Japão. 
E isso pode ser apenas a ponta do iceberg: de acordo com o Conselho Nacional de Defesa para Vítimas de Karoshi, os 
números reais podem chegar a 10 mil por ano - aproximadamente a mesma quantidade de pessoas mortas no trânsito 
anualmente no país.  
Propósito e motivação 

 
Eis um caso típico de karoshi: Kenji Hamada era funcionário de uma empresa de segurança em Tóquio. Tinha uma jovem 
esposa dedicada e um histórico profissional excelente. Para ele, era normal trabalhar 15 horas por dia e encarar 4 horas 
diárias no transporte público. 
Até que alguém o viu debruçado sobre sua mesa no escritório. Foi vítima de um ataque cardíaco aos 42 anos de idade. 
Hamada morreu em 2009, mas o karoshi fez sua primeira vítima 40 anos antes, quando um homem saudável, de 29 
anos, sofreu um derrame depois de fazer turnos consecutivos no departamento de distribuição do maior jornal do 
Japão. 
"Depois da derrota da Segunda Guerra Mundial, os japoneses passaram a ser os profissionais com a jornada de trabalho 
mais longa do mundo", explica Cary Cooper, especialista em estresse da Universidade de Lancaster, na Grã-Bretanha. 
No Japão pós-guerra, o trabalho devolveu aos homens um propósito. Havia estímulos financeiros e motivação 
psicológica. As empresas aderiram a essa nova ordem e começaram a custear clubes de funcionários e outros benefícios 
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como transporte, moradia, atenção de saúde e creches. E, logo, o mundo do trabalho passou a ser o centro da vida do 
adulto japonês. 
Décadas depois, em meados dos anos 80, a coisa começou a desandar. Problemas na economia alimentaram uma 
escalada rápida e insustentável nos preços de ações e imóveis. O crescimento galopante, conhecido como "economia 
da bolha", levou os assalariados japoneses a seu limite. 
No auge dessa fase, quase 7 milhões de pessoas (cerca de 5% da população do país na época) trabalhavam 60 horas 
por semana. Enquanto isso, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a Alemanha ainda navegavam na tranquila jornada de 
9h às 17h. 
Segundo uma pesquisa conduzida em 1989, 45,8% dos chefes de seção e 66,1% dos chefes de departamento em 
grandes empresas japonesas acreditavam que iriam morrer de tanto trabalhar. 
Quando a economia da bolha entrou em colapso, no início dos anos 90, a cultura do excesso de trabalho só piorou. No 
período conhecido como "década perdida", o karoshi atingiu proporções epidêmicas. O número de mortes de gerentes 
e outros executivos atingiu o auge e nunca mais baixou.  
 
De quem é a culpa? 

A morte de homens de meia-idade com alguma doença crônica é uma coisa. A morte de homens jovens, saudáveis e no 
melhor ponto de suas carreiras é muito mais alarmante. 
Entre os milhares de casos registrados no Japão, surgem dois possíveis culpados: o estresse e a falta de sono. Mas será 
que isso pode mesmo matar uma pessoa? 
É verdade que a ideia de sair para trabalhar após uma noite de insônia é horrível. No entanto, quase não há indícios 
científicos de que a falta de sono possa matar. O que há são provas de que dormir pouco pode aumentar o risco de 
doença cardíaca, distúrbios do sistema imunológico, diabetes e algumas formas de câncer. 
E, contrariamente às expectativas, não há evidências de que o estresse, por si só, provoque um ataque cardíaco. Mas 
ele pode levar a hábitos nada bons para a saúde, como fumar, beber, ter uma alimentação ruim ou não fazer exercícios. 
Portanto, o karoshi pode não ser causado pelo estresse ou pela falta de sono. Mas, curiosamente, pode estar ligado à 
quantidade de tempo passado no trabalho. 
Ao analisar os hábitos e a saúde de mais de 600 mil pessoas, cientistas da University College London descobriram que 
aquelas que trabalhavam 55 horas por dia tinham 30% mais chances de sofrer um derrame do que aquelas que faziam 
jornadas semanais de 40 horas. 
Não se sabe exatamente por quê, mas os especialistas acreditam que isso seja o resultado de se passar muitas horas 
sentado à mesa do escritório.  
 
Fenômeno mundial 

Os japoneses já não trabalham tanto quanto antes. Em 2015, um típico assalariado japonês passava menos horas no 
escritório do que seus colegas nos Estados Unidos. O campeão mundial de excesso de trabalho atualmente é o México, 
segundo um estudo da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
Como era de se esperar, relatos de karoshi fora do Japão estão aumentando. A China perde cerca de 600 mil pessoas 
para o guolaosi (versão local do karoshi) a cada ano - ou 1,6 mil por dia. 
"Índia, Coreia do Sul, Taiwan e China - a próxima geração de economias emergentes está seguindo os movimentos do 
Japão pós-guerra", afirma Richard Wokutch, professor de administração na escola Virginia Tech, nos Estados Unidos. 
No coração financeiro de Londres, alguns casos também chamaram a atenção. Em 2013, o estagiário Moritz Erhardt, 
do Bank of America Merrill Lynch, morreu no banho após passar 72 horas trabalhando sem parar. 
O jovem de 21 anos teve um ataque de epilepsia que pode ter sido deflagrado pelo excesso de trabalho. Após a tragédia, 
o banco limitou a jornada dos estagiários a 17 horas por dia. 
Será culpa então de uma cultura de "estar presente"? Cooper acredita que sim. Em muitos países, parte do problema 
não é só a cultura de trabalhar duro, mas de ser visto fazendo isso. "Dá-se muita importância ao tempo que a pessoa 
passa no escritório, mas trata-se de uma atitude contraproducente", afirma. 
 

(http://www.bbc.com/portuguese/vert-cap-37463801) 
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TEXTO DE APOIO IV 

 

Por que vivemos na sociedade do cansaço, segundo este filósofo 
Cesar Gaglioni 

27 de ago de 2019(atualizado 21/09/2020 às 21h28) 
Para o coreano Byung-chul Han, a contemporaneidade é marcada por um excesso de positividade que culmina nas 

mais diversas patologias psicológicas 
Em 2013, uma pesquisa realizada pelo Ibope demonstrou que 98% dos brasileiros se sentem cansados mental e 
fisicamente. Os jovens de 20 a 29 anos representam a maior fatia dos exaustos. 
A tendência aparece em outros lugares. De acordo com o Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos de 
2015, 43% dos trabalhadores do país dormem menos do que o período recomendado pela Fundação Nacional do Sono, 
ONG americana que promove a conscientização pública da importância do sono e dos distúrbios decorrentes da falta 
dele. 
O filósofo sul-coreano Byung-chul Han se debruçou sobre o tema da exaustão e produziu o ensaio “Sociedade do 
cansaço”, publicado no Brasil em formato de livro pela editora Vozes. No texto, Han argumenta que cada época possui 
epidemias próprias, como as doenças bacteriológicas e virais que marcaram o século 20. Para ele, as patologias neurais 
definem o século 21 – e todas elas surgem a partir de um denominador comum: o excesso de positividade. 

A positividade e a sociedade do desempenho 
Para Han, os males da alma surgem de um excesso de positividade presente em todas as esferas da sociedade 
contemporânea. Nesses discursos, predominam as mensagens de ação produtiva e as ideias de que todas as metas são 
alcançáveis. O autor simboliza esse fenômeno a partir do slogan da campanha presidencial de Barack Obama em 2008: 
“Yes, we can” (“Sim, nós podemos”, em tradução livre) e do slogan da Nike, “just do it” (“simplesmente faça”). 
De acordo com o filósofo, o excesso de positividade presente na contemporaneidade culmina na criação de uma 
“sociedade do desempenho”, um cenário em que a produtividade se torna um norte para os indivíduos. Han afirma que 
a sociedade do desempenho seria um contraponto à sociedade disciplinar postulada pelo filósofo francês Michel 
Foucault no século 20. 
Na sociedade disciplinar de Foucault, o indivíduo é vigiado constantemente, estando sujeito às normas locais e às 
punições decorrentes de qualquer tipo de desvio de conduta. 
“A sociedade do século 21 não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade do desempenho. Também seus 

habitantes não se chamam mais ‘sujeitos da 
obediência’. São empresários de si mesmos. 
(...) No lugar de proibição, mandamento ou lei, 
entram projeto, iniciativa e motivação. A 
sociedade disciplinar ainda está dominada pelo 
não. Sua negatividade gera loucos e 
delinquentes. A sociedade do desempenho, ao 
contrário, produz depressivos e fracassados” 

Byung-chul Han  
Mesmo parecendo contraditórias, Han acredita 
que as duas premissas se complementam de 
certa forma. Para ele, o sujeito do desempenho 
é mais rápido e produtivo do que o indivíduo 
obediente, mas o poder se transforma em uma 
espécie de dever. “O poder eleva o nível de 
produtividade que é intencionado através da 
técnica disciplinar, o imperativo do dever”, 
afirma. 
Han usa o trabalho do sociólogo francês Alain 
Ehrenberg para determinar como surge a 
depressão no contexto da sociedade do 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/vida/noticia/2013/11/98-dos-brasileiros-se-sentem-cansados-mental-e-fisicamente-aponta-estudo-4348520.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/vida/noticia/2013/11/98-dos-brasileiros-se-sentem-cansados-mental-e-fisicamente-aponta-estudo-4348520.html
https://www.sleepfoundation.org/press-release/national-sleep-foundation-recommends-new-sleep-times
https://www.sleepfoundation.org/press-release/national-sleep-foundation-recommends-new-sleep-times
https://books.google.com.br/books/about/Sociedade_Do_Cansa%C3%A7o.html?id=JfkPvgAACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y
https://books.google.com.br/books/about/Sociedade_Do_Cansa%C3%A7o.html?id=JfkPvgAACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y
https://revistas.ufpr.br/doispontos/article/view/56536
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desempenho. No livro “La fatigue d'être soi: dépression et société” (“O cansaço de ser você mesmo: depressão e 
sociedade”, em tradução livre), Ehrenberg argumenta que a depressão surge do cansaço proveniente do esforço do 
indivíduo de ter de ser ele mesmo. 
O cansaço de ser si mesmo, para Ehrenberg, surge da pressão por sempre ser autêntico e produtivo, bem como da ideia 
difundida nos mais diversos ambientes de que nada é impossível e tudo só depende da força de vontade individual. 
Para Han, o cansaço de si mesmo de Ehrenberg culmina numa autoexploração do indivíduo, que se entrega ao excesso 
de trabalho munido de um sentimento de liberdade. 

A falta de tédio e os multitarefas 
Em “Sociedade do cansaço”, Byung-chul Han também argumenta que o excesso de positividade que causa a fadiga geral 
se manifesta a partir de um excesso de estímulos. 
O multitasking, a habilidade de realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo, é uma das formas do excesso de estímulos. 
A principal consequência disso para o autor é a perda do aprofundamento contemplativo do ser humano, com os 
indivíduos desenvolvendo “uma atenção ampla, mas rasa, que se assemelha à atenção de um animal selvagem”. 
A inquietação decorrente do excesso de estímulos gera uma aversão ao tédio na sociedade, criando um cenário em que 
as atividades são buscadas constantemente. Para Han, o ócio criativo é fundamental para a evolução intelectual da 
humanidade, nos mais diversos campos. 
“Os desempenhos culturais da humanidade, dos quais faz parte também a filosofia, devem-se a uma atenção profunda, 
contemplativa. (...) Essa atenção profunda é cada vez mais deslocada por uma forma de atenção bem distinta, a 
hiperatenção. Essa atenção dispersa se caracteriza por uma rápida mudança de foco entre diversas atividades, fontes 
informativas e processos. E visto que ele tem uma tolerância bem pequena para o tédio, também não admite aquele 
tédio profundo que não deixa de ser importante para um processo criativo. (...) Se o sono perfaz o ponto alto do 
descanso físico, o tédio profundo constitui o ponto alto do descanso espiritual” Han cita o filósofo alemão Friedrich 
Nietzsche para criticar a hiperatenção e a hiperatividade. Em “Humano, demasiado humano”, livro de 1878, Nietzsche 
argumenta que a vida humana acaba quando elementos contemplativos são expulsos dela. 
Como alternativa à vida hiperativa, Han oferece a ideia de uma “vida contemplativa”, na qual os indivíduos sabem dizer 
“não” ao excesso de estímulos. Para o autor, essa capacidade de negação é mais ativa do que qualquer forma de 
hiperatividade contemporânea. 

A sociedade do cansaço 
A sociedade do cansaço surge da união de todos esses fatores em algo que Han apelida de “infarto da alma”. 
Nesse cenário, o cansaço se manifesta coletivamente, mas de maneira solitária em cada indivíduo. O autor cita o escritor 
austríaco Peter Handke, que no livro “Ensaio sobre o cansaço” apresenta a ideia de uma fadiga extrema dividida entre 
as pessoas, cada uma com o seu próprio grau de esgotamento. 
Han define esse cansaço como um “cansaço da potência positiva, que incapacita de fazer qualquer coisa”. É uma fadiga 
surgida do excesso de desempenho e produtividade que, por sua vez, tira do indivíduo a capacidade de fazer novas 
coisas. 

O excesso de desempenho no trabalho 
Em um dos capítulos de "Sociedade do Cansaço", Han usa o conto "Bartleby, o escrivão", de Herman Melville, para 
demonstrar como o excesso de positividade pode levar ao excesso de trabalho. 
No conto de Melville, o escrivão Bartleby passa muito tempo produzindo grandes quantidades de trabalho de qualidade, 
até que, um dia, passa a recusar todas as demandas que chegam até ele e demonstra uma profunda desilusão com a 
vida. Escrito por Vicki Robin e Joe Dominguez, o livro “Dinheiro e Vida” argumenta que nunca se trabalhou tanto na 
história humana, e que a vida profissional se tornou uma nova espécie de religião. 
“Nossos empregos agora exercem a função que tradicionalmente pertencia à religião”, escrevem os autores. “Eles são 
o lugar onde buscamos respostas para questões fundamentais como ‘quem sou eu?’, ‘por que estou aqui?’ e ‘qual o 
sentido disso tudo?’. Os empregos também exercem a função de família, respondendo questões como ‘quem são os 
meus?’ e ‘onde eu me encaixo?’”. 
Estudos documentam as consequências do excesso de trabalho. Uma pesquisa de professores da Universidade de 
Angers, na França, publicada em junho de 2019, apontou que trabalhar mais de 10 horas diárias, por pelo menos 50 
dias ao ano, é um fator de risco para a ocorrência de Acidente Vascular Cerebral nos trabalhadores. 

https://books.google.com.br/books?id=RPSaJDNct3cC&printsec=frontcover&dq=La+fatigue+d%27%C3%AAtre+soi:+d%C3%A9pression+et+soci%C3%A9t%C3%A9&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwi17oqnpaPkAhX1ILkGHRipCjsQ6AEIKzAA#v=onepage&q=La%20fatigue%20d'%C3%AAtre%20soi%3A%20d%C3%A9pression%20et%20soci%C3%A9t%C3%A9&f=false
https://books.google.com.br/books?id=fuWYDwAAQBAJ&pg=PT4&dq=humano+demasiado+humano&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjzjbS6qqPkAhU0AtQKHZ6XDGkQ6AEIKDAA#v=onepage&q=humano%20demasiado%20humano&f=false
https://bigthink.com/big-think-books/vicki-robin-joe-dominguez-your-money-or-your-life
https://bigthink.com/big-think-books/vicki-robin-joe-dominguez-your-money-or-your-life
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.119.025454
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Uma pesquisa de 2003, publicada pelo Instituto de Estudos do Emprego do Reino Unido, indicou uma relação entre 
longas jornadas de trabalho e o desenvolvimento de tabagismo, problemas relacionados ao sono, doenças 
cardiovasculares e retardamento no crescimento fetal em trabalhadoras grávidas. 
Além dos efeitos na saúde, a pesquisa do instituto britânico demonstrou que mais horas de trabalho estão relacionadas 
a uma queda de produtividade nos trabalhadores, decorrente do cansaço físico e mental. 
 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/08/27/Por-que-vivemos-na-sociedade-do-cansa%C3%A7o-segundo-
este-fil%C3%B3sofo 

 

TEXTO DE APOIO V 

Uma pesquisa realizada pelo Ibope demonstrou que 98% dos brasileiros se sentem cansados mental e fisicamente. A 
pesquisa, realizada em 2013, mostrou que os jovens de 20 a 29 anos representam a maior fatia dos exaustos. A 
tendência aparece em outros lugares. De acordo com o Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, 43% dos 
trabalhadores do país dormem menos do que o período recomendado pela Fundação Nacional do Sono, ONG americana 
que promove a conscientização pública da importância do sono e dos distúrbios decorrentes da falta dele. 
O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han se debruçou sobre o tema da exaustão e produziu o ensaio Sociedade do 
cansaço. Para Han, os malefícios da alma surgem de um excesso de positividade presente em todas as esferas da 
sociedade contemporânea. Nesses discursos, predominam as mensagens de ação produtiva e as ideias de que todas as 
metas são alcançáveis. O autor simboliza esse fenômeno a partir do slogan da campanha presidencial de Barack Obama 
em 2008: “Yes, we can” e do slogan da Nike, “Just do it”. 
Adriana Marino, doutora em Psicologia pela Universidade de São Paulo, afirma que uma característica da sociedade do 
cansaço é a individualização dos problemas. Ela também acredita que a sociedade do cansaço em que vivemos se deve, 
em grande parte, à nossa imersão no mundo digital. 
 

https://jornal.usp.br/atualidades/excesso-de-positividade-motiva-a-criacao-da-sociedade-do-cansaco/ 

 

TEXTO DE APOIO VI 

 

Como funcionam os óculos antiprocrastinação 
Juliana Domingos de Lima 

04 de set de 2020(atualizado 04/09/2020 às 18h41) 

Produto desenvolvido por startup canadense e financiado coletivamente promete impedir que usuário se perca em 
distrações 

APARATO APARENTEMENTE COMUM PODE SER USADO POR QUEM PRECISA E QUEM NÃO PRECISA DE ÓCULOS DE 
GRAU 

 

https://www.employment-studies.co.uk/system/files/resources/files/errs16_main.pdf
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/08/27/Por-que-vivemos-na-sociedade-do-cansa%C3%A7o-segundo-este-fil%C3%B3sofo
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/08/27/Por-que-vivemos-na-sociedade-do-cansa%C3%A7o-segundo-este-fil%C3%B3sofo
https://jornal.usp.br/atualidades/excesso-de-positividade-motiva-a-criacao-da-sociedade-do-cansaco/
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Adiar a execução de tarefas importantes, mas pouco prazerosas, é um hábito do qual muitas pessoas tentam se livrar. 
Ele geralmente vem acompanhado de distrações, que se tornaram mais frequentes e irresistíveis com a internet e os 
smartphones. Alguns dizem que, durante a pandemia, em arranjos de trabalho em home office, a tendência a 
procrastinar é ainda maior. 
A startup canadense Auctify desenvolveu uma solução tecnológica para o problema: óculos antiprocrastinação, que 
usam inteligência artificial para monitorar o que o usuário está olhando e chamar sua atenção quando ele estiver se 
distraindo. 
Um financiamento coletivo para o produto, chamado Specs, foi lançado na terça-feira (1º) na plataforma Indiegogo. A 
meta de arrecadação foi alcançada em questão de horas. Interessados contribuem com, no mínimo, US$ 249 — cerca 
de R$1.330, na cotação de 2 de setembro de 2020 — para receber seu óculos, que deve ser enviado aos compradores 
até dezembro. 

O que ele promete fazer 
Os óculos fazem uso de biossensores e de um software de visão computacional (com patente pendente) para detectar 
a atividade de quem os utiliza. O funcionamento é alimentado por uma bateria instalada em uma das hastes e o aparelho 
tem a aparência de um óculos comum. A ideia é que possa ser usado tanto por aqueles que precisam de óculos de grau 
quanto por pessoas que não precisam. 
Seu uso é acompanhado por um aplicativo, que deve ser configurado para determinar as atividades em que se quer 
gastar mais tempo e aquelas que se pretende evitar. O Specs fornece informação em tempo real ao app, que se 
encarrega de notificar o usuário quando ele se distrai, dá feedback personalizado e propõe métodos para permanecer 
focado. 
Ele também tem recursos voltados à prática de exercícios, como a medição de calorias queimadas, frequência cardíaca 
e contagem de passos – semelhante a outros “wearables” já disponíveis no mercado – além de permitir ouvir música 
sem fones e atender ligações. 
Uma reportagem publicada pelo site The Verge questiona se os Specs serão capazes de entregar com qualidade tudo 
que propõem quando passarem de protótipo a item produzido em escala para consumidores reais. 
Outra preocupação é a privacidade dos usuários, já que o aparelho monitora todas as suas atividades. A Auctify, criadora 
do produto, afirma que ele nunca envia fotos ou vídeos do que está sendo visto, e que a informação armazenada no 
aplicativo é criptografada. Mas ainda há a possibilidade de invasão do dispositivo para ter acesso às informações que 
ele capta. 

Otimização ou pesadelo 
Caso funcione como prometido, o dispositivo pode ser uma ferramenta útil para evitar distrações e aumentar a 
produtividade dos usuários. Mas há o aspecto do que um produto como esse diz sobre uma cultura obcecada com o 
trabalho e com a otimização de todas as atividades, incluindo o lazer e o relaxamento. Esse estímulo constante à 
maximização do desempenho pode levar ao esgotamento, como alerta o filósofo sul-coreano Byung-chul Han no livro 
“Sociedade do cansaço”. 
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TEXTO DE APOIO VII 

 

Por que chamadas de vídeo nos esgotam. E como lidar com isso 
Juliana Domingos de Lima 

19 de mai de 2020(atualizado 19/05/2020 às 20h13) 

Ferramentas como Zoom, Google Hangouts e Skype se tornaram fundamentais para o trabalho e a vida social 
durante a pandemia, mas acúmulo de atividades pode ser exaustivo 

 ESGOTAMENTO COM USO DE APLICATIVOS DURANTE A PANDEMIA DEU ORIGEM À EXPRESSÃO 'ZOOM FATIGUE' 
 
As ferramentas digitais que permitem realizar chamadas de vídeo com uma ou mais pessoas já eram usadas antes da 
pandemia do novo coronavírus. 
Com as medidas de isolamento social necessárias à contenção da doença, porém, elas se tornaram parte indissociável 
da rotina de quem está trabalhando de casa ou tendo aulas. Representam, também, uma maneira de “estar junto” de 
amigos e familiares, em um momento no qual a falta de convívio com essas pessoas traz impactos negativos para a 
saúde mental. 
Como as empresas de tecnologia enxergam o trabalho remoto 

A explosão no uso de aplicativos como Zoom, Google Hangouts, Skype e outros, porém, está deixando as pessoas 
esgotadas. O relato dessa experiência coletiva deu origem, recentemente, à expressão em inglês “Zoom fatigue” – o 
cansaço provocado pelo Zoom e seus equivalentes, considerado por muitos usuários mais intenso do que o sentido 
após interações presenciais. 

Por que ficamos tão cansados 
A principal explicação dada por pesquisadores de áreas como a ciberpsicologia é que a comunicação por vídeo exige 
um nível de atenção maior dos participantes por eliminar ou dificultar a percepção dos sinais não verbais que 
acompanham a fala. 
Em uma conversa presencial, o cérebro processa não apenas o que está sendo dito como uma série de outros detalhes 
que adicionam sentido às palavras. 
Para a maioria das pessoas, perceber esses sinais não requer um grande esforço. Em uma ligação de vídeo, porém, a 
habilidade de captá-los fica prejudicada pelo fato de vermos apenas a imagem do interlocutor enquadrada dos ombros 
para cima, ocultando gestos e outros componentes de sua linguagem corporal. Se a qualidade do vídeo estiver ruim, 
até a leitura da expressão facial do outro se torna difícil. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/03/27/6-apps-para-se-encontrar-com-os-amigos-a-dist%C3%A2ncia
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/03/27/6-apps-para-se-encontrar-com-os-amigos-a-dist%C3%A2ncia
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/03/19/O-que-fazer-para-proteger-a-sa%C3%BAde-mental-em-meio-%C3%A0-pandemia
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/03/19/O-que-fazer-para-proteger-a-sa%C3%BAde-mental-em-meio-%C3%A0-pandemia
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/05/18/Como-as-empresas-de-tecnologia-enxergam-o-trabalho-remoto
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https://www.nationalgeographic.com/science/2020/04/coronavirus-zoom-fatigue-is-taxing-the-brain-here-is-why-that-happens/
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Isso exige um esforço extra de concentração, uma atenção intensa e contínua nas palavras sendo faladas para suprir a 
falta de elementos não verbais. 
O problema da exaustão é amplificado nas conferências em grupo, quando a tela exibe a imagem de muitas pessoas ao 
mesmo tempo. A disposição dos participantes em galeria sobrecarrega a visão central, forçando cérebro a decodificar 
todos os sinais ao mesmo tempo. 
Isso leva a um fenômeno chamado “atenção parcial contínua”, no qual, na tentativa de não perder nada, entramos em 
um estado de alerta e prestamos atenção a várias fontes de informação ao mesmo tempo, mas de maneira superficial. 
Além do efeito estressante provocado pelo excesso de estímulo e pela atenção despendida, pode haver uma sensação 
final de despropósito, com a pessoa sentindo-se drenada e com a impressão de não ter feito nada. 
Sendo mais difícil apreender as reações de quem ouve, como expressões de interesse ou gestos de concordância, quem 
fala pode se sentir perdido. Se a câmera estiver ligada, a consciência do olhar dos outros sobre si próprio também pode 
ser um fator adicional de pressão e estresse. 
Por fim, a circunstância de isolamento social contribui para a sensação de esgotamento causada pela maratona de 
chamadas de vídeo. Estar confinado em um único espaço, sem separação entre aspectos da vida como trabalho, lazer 
e família potencializa sentimentos negativos. Para quem mora com filhos ou com outras pessoas, soma-se a isso a 
necessidade de pedir silêncio e a preocupação com possíveis interrupções durante as reuniões virtuais. 

COMO REDUZIR ESSE EFEITO 
RESTRINGIR A QUANTIDADE DE CHAMADAS 
Especialistas têm recomendado reduzir as videoconferências ao necessário. No trabalho, vale avaliar se uma conversa 
por vídeo é a opção mais eficiente para determinada situação ou se o assunto poderia se resolver com um e-mail ou 
por meio de mensagens de áudio. Já nas conferências com grupos de amigos, é menos cansativo participar quando se 
tem vontade do que fazê-lo para cumprir uma obrigação social 
SE POSSÍVEL, DESLIGAR A CÂMERA 
Desativar a própria câmera quando possível ou ocultar sua imagem da tela diminui a energia gasta estando 
hiperconsciente da própria imagem e da observação alheia. Em ligações que reúnem várias pessoas, pedir a quem não 
estiver falando para desligar a câmera também contribui para diminuir o estímulo visual com o qual o cérebro precisa 
lidar 
EVITAR REALIZAR OUTRAS TAREFAS 
Fechar programas ou abas do navegador que possam ser uma distração durante a chamada e colocar o celular de lado 
ajudam a permanecer presente e concentrado no que está sendo dito. Além de potencializar o cansaço mental, realizar 
múltiplas atividades tem impacto sobre a memória e a produtividade 
FAZER PAUSAS ENTRE VIDEOCONFERÊNCIAS 
Participar de várias chamadas de vídeo consecutivas se tornou comum na pandemia, especialmente para quem está 
fazendo home office. É recomendado parar durante alguns minutos entre uma reunião e outra, se possível afastando-
se das telas dos dispositivos para descansar os olhos e movendo-se pelo ambiente. 
 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/05/19/Por-que-chamadas-de-v%C3%ADdeo-nos-esgotam.-E-como-
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TEXTO DE APOIO VIII 

 
Como o trabalho se tornou uma nova religião, segundo este autor 

Cesar Gaglioni 
14 de set de 2019(atualizado 16/09/2019 às 13h49) 

Para Derek Thompson, o ‘trabalhismo’ começa quando os empregos e carreiras se tornam eixos centrais da 
identidade dos indivíduos 

https://lindastone.net/about/continuous-partial-attention/
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PARA O AUTOR AMERICANO DEREK THOMPSON, O TRABALHO SE TORNOU PARTE DA IDENTIDADE 
 
A ideia do expediente de 8 horas diárias e 40 horas semanais surgiu no século 19 e começou a ser aplicada nos Estados 
Unidos em meados do século 20 como uma reação às jornadas excessivas de trabalho na época da Revolução Industrial, 
que muitas vezes chegavam a 16 horas diárias, seis dias por semana. 
Apesar de essa carga horária ser um conceito relativamente antigo, há quem acredite que foi nas últimas décadas que 
o trabalho se tornou uma espécie de religião para muitas pessoas que passaram a abraçar as carreiras como parte de 
suas identidades. 
O jornalista americano Derek Thompson publicou, em fevereiro de 2019, um texto na revista The Atlantic no qual 
apresenta a ideia do “trabalhismo”, uma tamanha devoção à labuta que teria se tornado uma nova religião nos Estados 
Unidos. 

O que é o trabalhismo 
O termo trabalhismo, na língua portuguesa, é usado para se referir a assuntos relacionados à classe trabalhadora, como, 
por exemplo, os direitos trabalhistas. 
O conceito de trabalhismo apresentado por Thompson, no entanto, é diferente. Segundo essa ideia, o trabalho não é 
apenas uma tarefa que supre uma necessidade econômica, mas o eixo central da identidade dos indivíduos e de seus 
propósitos de vida. Isso se alia à crença de que todas as políticas públicas que visam a gerar mais riqueza precisam, 
obrigatoriamente, encorajar mais trabalho e não tornar o trabalho menos necessário para os cidadãos. 
Levando em conta um estudo feito pelo Banco Mundial em 2014, que demonstrou que os americanos trabalham mais 
horas ao ano do que trabalhadores de outros países desenvolvidos, Thompson diz que o trabalho se tornou um novo 
deus. Os “trabalhistas”, adeptos dessa crença, passam mais tempo do que o necessário no escritório, borrando as linhas 
que dividem trabalho e lazer. 
Para Thompson, a ideia de abraçar o trabalho como parte de si, como um lugar em que as pessoas podem ser realmente 
livres e fazer o que fazem de melhor, é a mesma ideia que motiva fiéis a comparecerem às igrejas semanalmente, em 
busca de uma reconexão do indivíduo consigo mesmo e com o mundo ao redor. 

O trabalho enquanto propósito 
O autor aponta que um dos indícios do surgimento do trabalhismo como religião é a mudança nas palavras usadas para 
se referir ao trabalho. Empregos viraram carreiras, e carreiras viraram missões. Para Thompson, a necessidade se tornou 
status, e o status se tornou sentido. 
Para ilustrar a ideia de trabalho como parte central da identidade do indivíduo, Thompson cita um estudo feito em 2018 
pelo Pew Research Center, um centro de pesquisas independente, que demonstrou que para 95% dos jovens 

https://www.huffpost.com/entry/the-origin-of-the-8-hour_b_4524488
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/02/religion-workism-making-americans-miserable/583441/
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https://www.pewsocialtrends.org/2019/02/20/most-u-s-teens-see-anxiety-and-depression-as-a-major-problem-among-their-peers/
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americanos ter um trabalho ou uma carreira da qual eles gostam é uma de suas prioridades para a vida adulta, à frente 
de se casar ou ter filhos. 
Um estudo de 2016 feito pelo Instituto Gallup apontou que a maior parte dos millennials, nome dado à geração nascida 
entre 1981 e 1996, enxergam no trabalho um propósito para si mesmos. A partir desse dado, Thompson diz que o 
trabalhismo é mais evidente nos trabalhadores mais jovens. 
“Nós criamos a ideia de que o sentido da vida deve ser encontrado no trabalho”, disse à The Atlantic Oren Cass, 
advogado e pesquisador do Instituto de Pesquisas Políticas de Manhattan. 
“Nós dizemos aos jovens que o trabalho deveria ser a paixão deles. ‘Não desista até achar um trabalho que você ame!’”, 
afirmou Cass. “‘Você deveria mudar o mundo’ é uma mensagem que aparece tanto em discursos de formatura como 
na cultura pop.” 

Os efeitos do trabalhismo 
Derek Thompson aponta que o trabalhismo pode causar a síndrome de burnout em decorrência das longas jornadas de 
seus adeptos. 
Outros efeitos negativos do excesso de trabalho já foram estudados. Uma pesquisa de professores da Universidade de 
Angers, na França, publicada em junho de 2019, apontou que trabalhar mais de 10 horas diárias por pelo menos 50 dias 
ao ano é um fator de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral. 
Uma pesquisa de 2003, publicada pelo Instituto de Estudos do Emprego do Reino Unido, indicou uma relação entre 
longas jornadas de trabalho e uma série de problemas de saúde, como o desenvolvimento de tabagismo, distúrbios do 
sono, doenças cardiovasculares e retardamento no crescimento fetal em grávidas. 
Além dos efeitos na saúde, a pesquisa do instituto britânico demonstrou que mais horas de trabalho estão relacionadas 
à queda de produtividade, decorrente do cansaço físico e mental. 
Thompson também cita que muitos “trabalhistas”, incluindo ele mesmo, se sentem realizados e felizes com suas 
atividades. Ele diz acreditar que os efeitos negativos do fenômeno podem ser reduzidos se o trabalho deixar de ser 
encarado como uma necessidade. 
Para que isso aconteça, Thompson sugere a criação de políticas públicas, citando o exemplo da Renda Básica Universal. 
Nesse modelo socioeconômico, os trabalhadores recebem mensalmente um valor que cobre todas as suas necessidades 
básicas. Em 2017, dois projetos-pilotos do gênero foram testados. 

O trabalhismo no Brasil 
Embora não existam estudos que se debruçam sobre o fenômeno do trabalhismo no Brasil, alguns de seus discursos 
estão se espalhando em algumas esferas do país. 
Uma rápida busca no Google traz resultados de artigos escritos por coaches que difundem a ideia do trabalho enquanto 
propósito. Um deles foi publicado no blog do Instituto Brasileiro de Coaching, uma das mais importantes instituições do 
ramo no país. 
“Trabalhar por um propósito vai muito além de encontrar um trabalho que vá trazer uma renda satisfatória para você 
e sua família”, diz o texto. 
“A pessoa que encara o trabalho como algo grandioso, como uma oportunidade de transformar coisas, pessoas e 
situações, com certeza é alguém que enxerga o mundo diferente de muitas outras pessoas, e que busca trabalhar por 
um propósito centenas de vezes maior do que apenas pagar boletos e sobreviver em sociedade”, acrescenta o autor. 
No mercado editorial, nove dos 20 livros mais vendidos na primeira semana de setembro de 2019 eram relacionados a 
negócios, trabalho e mudanças de comportamento que garantiriam sucesso profissional ou uma vida mais plena. 
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VÍDEOS DE APOIO 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mMeiJeYPr4Y 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=pVYtmqkEIsw 
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