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Carreira ou amor?

– Temos um jeitinho a perder de vista para nos tornarmos infeli‑
zes. Se passo oito a doze horas à frente de um ecrã qualquer, como é 
que posso “perder tempo” para trabalhar, de forma afanosa, em prol 
do amor? O que é que eu quero mais?

– Quando as pessoas passam cinquenta ou sessenta horas por 
semana engolidas pela sua monotonia, o que é que acaba por ser 
mais difícil: aprenderem (seja o que for, de novo) ou desaprenderem 
(todos os vícios de forma que têm fora do lugar)?

– Haverá outra área na vida em que se possa entrar às horas que se 
quer e não ter horas para voltar a casa como o amor? (Devia ser assim, 
não devia?...)

Às vezes, todos nós devíamos ter ao fundo da cama, diante da nossa 
secretária ou quando vamos à casa de banho: Pedimos desculpa pelo 
incómodo! Prometemos ser breves! A vida prossegue dentro de vinte 
e cinco anos... Fazendo as contas pelo mínimo, claro.

– Entre carreira, amor e crianças escolhi a carreira e o amor. E 
acabei “despedida” pelos dois. Fosse como fosse, também era uma 
“missão impossível”. Não era?

Ao longo da minha vida fui escutando muitos desabafos (como 
estes) acerca da forma como o trabalho destrói o amor. Se, em vez do 
trabalho, falarmos de carreira (presumindo que ela implicará mais 
intensidade de compromissos, mais disciplina e, regra geral, uma 
agenda mais glutona), as exigências e a forma como elas dizimam os 
diversos tempos pessoais e a chuva de atentados ao amor, aumentam 
de forma quase exponencial. No masculino e no feminino. Regra 
geral, a maior parte dos homens aposta, sobretudo, na carreira e no 
amor (há quem não o sinta…). E a maioria das mulheres, essencial‑
mente, no trabalho, no amor e nos filhos (a distinção entre trabalho e 
carreira não é por acaso). São níveis de aposta diferentes, claro. Mas 
são raras, mesmo muito raras, as pessoas que fazem do amor, da 
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família e da carreira uma verdadeira tripla. Não porque não o dese‑
jem. Mas porque talvez não seja possível. Ou porque não se sintam 
capazes.

É verdade que muitas pessoas encontram no trabalho o reconhe‑
cimento pessoal que talvez nunca tenham sentido na família. E que 
só aí (ou, sobretudo, no desempenho das suas tarefas) acabem por 
se sentir úteis, desafiadas para um crescimento constante ou, até, 
importantes. Não é só pela forma como funciona como organizador 
de ritmos e estabilizador de crescimento pessoal, nem pela qualidade 
e pela constância de desafios que nos coloca, todos os dias, que o 
trabalho acaba por ser indispensável. Ele traz, por outro lado, autono‑
mia. E, pela diversidade de relações com as quais nos confronta, traz 
contraditório àquilo que supúnhamos saber, à nossa forma de pensar 
e, inclusivamente, às relações que mantemos.

É claro que, por vezes, somos duas pessoas diferentes, consoante 
estamos no trabalho ou em casa. E (pode acontecer) haverá muitas 
circunstâncias em que, de forma particular, conseguimos ser mais 
amenos, mais descontraídos, mais irónicos, mais justos e, até, mais 
capazes de escutar no trabalho do que, propriamente, em casa. Por 
mais que, exatamente ao contrário, haja trabalhos e tarefas profissio‑
nais que exijam uma espécie de um outro eu (nós chamamos ‑lhe um 
falso self ) que parece distorcer a personalidade, que azia e que desor‑
ganiza aquilo que temos de melhor. Às vezes o trabalho faz bem. Às 
vezes é um desastre.

É em relação a este último exemplo que se utiliza o termo burnout. 
Duma forma simplista, pretende chamar a atenção para estados de 
completa exaustão, em contexto de trabalho, que leva a que as pes‑
soas deixem de saber quem são e pareçam não ter uma completa 
noção se pertencem mais a esse espaço e a essas tarefas do que à sua 
família (ou, utilizando os jargões da psicologia, se sintam a desfa‑
lecer entre exaustão, despersonalização e desrealização). É verdade 
que, vezes demais, o trabalho nos coloca exigências absurdas: em 
termos do tempo que nos requer, da lealdade que nos exige e, até, 
da devoção que não partilha. E é, também, verdade, que as condições 
sociais e o clima económico levam a que a banalíssima expressão 
vestir a camisola signifique situações muito próximas da exploração, 
onde tudo aquilo que são os atributos humanos, indispensáveis para 
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que qualquer trabalho tenha uma impressão digital deixe de existir, 
levando a que haja pessoas que trabalham como autómatos, as tare‑
fas que desempenham acabem por ser robotizadas e a forma como 
são chamadas para o team building se resuma a um jantar de Natal, 
depois de levarem o ano todo a serem cronometradas de cada vez que 
vão à casa de banho. E é, ainda, verdade que não deixa de haver bas‑
tantes chefes muito pouco razoáveis e prepotentes (invariavelmente, 
serão os menos competentes…). E é verdade que vivemos num país 
onde a qualidade do desempenho e a forma como não se organiza o 
trabalho é, muitas vezes, menos valorizada que as horas a que se sai 
do emprego. É claro que quando se tem um emprego e não tanto um 
trabalho, o carinho, a dedicação e a empatia que se coloca numa tarefa 
serão escassíssimas. E é, também, verdade que, no outro extremo, há 
pessoas que boicotam as tarefas que lhe são dadas, exploram quem 
lhes confia um trabalho e que, em resumo, não o merecem.

Seja como for, algumas condições de trabalho criam condições 
para o burnout, sem dúvida. E a prova de que a maioria dos empre‑
sários ainda vive ao nível da primeira revolução industrial observa‑
‑se, de forma cristalina, no desprezo que dedicam aos recursos 
humanos de quem faz parte da sua equipa. No entanto, imagine ‑se 
uma agenda onde têm de caber as idas ao supermercado, as refei‑
ções para o dia seguinte, ir buscar as crianças à escola (e condes‑
cender com trabalhos de casa entre o banho e o jantar que são um 
atentado à sensatez), o ginásio, a gestão das famílias de origem e 
dos amigos, a necessidade de estar informado, o direito a descansar 
e o dever de dormir como deve ser. E acrescente ‑se a forma como 
precisamos de conversar (até para nos conhecermos melhor!), 
o direito que temos a quotas de parvoíce, a birras, a melindres, a 
ressentimentos e a pequenos rancores. E, convém não esquecer, o 
direito aos nossos pequenos luxos diários, aos momentos em que 
precisamos de estar sós para arrumar a cabeça e falarmos com os 
nossos botões. Ou seja, o trabalho acaba por ter as costas grandes 
quando colocamos sobre ele todas as responsabilidades pelo bur‑
nout. Não que ele não as tenha muitas, muitas vezes. Mas, vendo 
bem, a exaustão é inevitável, porque a vida nos pede milhares de 
compromissos que não somos capazes de gerir em tempo real. Nos 
exige um desdobramento numa espécie de cascata de eus que, no 
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limite, nem tempo nos dá para nos perguntarmos: “mas eu sou, 
mesmo, esta pessoa aqui, e aqui e aqui?”… E nos leva a sentirmo‑
‑nos de tal forma coletivizados que o nosso coração e o nosso corpo 
parecem viver numa espécie de time sharing onde se não tem senão 
direito a umas horitas de si, poucas vezes ao ano, para ela própria. 
Acresce que a dita Teresa pode ser qualquer um de nós. E tudo, 
vinque ‑se, falando mais de trabalho do que de carreira. Porque, 
então, se ela entra na equação – e nos pedem relatórios, e números, 
e objetivos e metas e o que Deus quiser – o que está em causa já não 
é o amor, nem o equilíbrio no formato de pais (para mais, com 
rankings para tudo e para mais alguma coisa) mas, unicamente 
(à náufragos, portanto), as réstias de saúde mental que nos sobram 
que, com os anos, com as doenças da família, com o modo como o 
nosso corpo dá sinais de estarmos a desconsiderá ‑lo todos os dias, 
e a forma esdrúxula como os nossos pais se colocam na nossa vida 
e como os nossos filhos acham que somos Deus na Terra, e etc., 
etc., quase nos transformam em zombies e nos fazem perceber que 
morremos para a vida muito antes de morrermos. Morremos de vés‑
pera, portanto. Não que não quiséssemos amar a vida ou namorar 
com ela! Mas é mais forte que nós… E, ao pé disso, claro, o burnout 
no trabalho é quase uma aragem de água fresca… Sobretudo quando 
o outro burnout se dá na nossa relação com a própria vida.

Diante de tudo isto, como é que poderemos reagir quando há pes‑
soas que, quando tomam um café, têm desabafos assim:

– Não sei se quero um doce ou um salgado. Na verdade, não devia 
comer nenhum. Não é?…

– Deixe lá. Se uma pessoa não se permite a ter pequenos prazeres…
Pequenos prazeres, leu bem! Que é aquilo a que nos resumimos 

quando carreira e amor chocam de frente. Porque, no resto do tempo, 
o que é que todos escutamos? Coisas assim: “Nem quando estou sozi‑
nho estou à vontade. Um grande amor só existe na TV!” O amor é tri‑
butado com “imposto de luxo”. Etc. É claro que, diante destes dramas, 
a sexualidade do casal transforma ‑se numa espécie de prova de vida. 
De dever cumprido. Mais ou menos assim. Como é que, perante este 
deserto de gestos amorosos, não há de ser boa uma discussão por 
causa duma estupidez qualquer? Sempre anima… E, então, quando 
há uma sogra que nos dá azar, sempre temos uma válvula para as 
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fúrias que guardamos para dentro (as sogras não deviam ter, por isso 
mesmo, um estatuto de utilidade pública?…).

Quais são, então, as pessoas que, num contexto como este, me preo‑
cupam mais? Os Bem Resolvidos! Aqueles que passam por tudo isto 
à James Bond. Sem hesitações! Sem dúvidas! Sem ressentimentos! 
A surfar cada desafio sempre com a autoestima em alta! À campeão! 
É verdade que só falam do trabalho e das suas façanhas. Mas é um 
pormenor… É claro que, para eles, nós somos adereços. E que tudo se 
verga à sua convicção de terem espírito de leaders (ninguém os desen‑
gana?…). Mas, e depois?… tomando ‑os em consideração, talvez seja 
importante reconhecermos que, para algumas pessoas, nem sempre 
a carreira estraga o amor. Às vezes, protege ‑o. Do divórcio…

É claro que, muitas vezes, o acarinha! E o deixa (ou a deixa) a si 
numa espécie de dilema: “Eu tenho dois amores… que em nada são 
iguais” (já agora, era o que mais faltava…). Afinal, se já não se lembra 
da última vez em que a pessoa a quem dará o seu amor lhe disse: 
“Estás tão bonita”, ou da última surpresa que lhe terá feito, como é 
que não há de reparar no galanteio do seu colega do open space ou do 
desabafo de uma colega, à hora do café? Quando, para mais, passa 
mais tempo, por semana, com eles do que com a pessoa com quem 
vive e, pior, eles parecem conhecê ‑la(o) melhor?… E – pequeno deta‑
lhe… – quando essa pessoa consegue ser dez vezes mais divertida que 
a Esfinge (ou o Rezingão) que tem lá em casa?

Com um coração atrofiado e uma cabeça a transbordar de To Do’s, 
convinha que existisse uma hierarquia para as coisas importantes. 
Do género: primeiro está a relação amorosa. Depois, os filhos (pais 
mal ‑amados, por melhores pessoas que sejam, são sempre piores 
pais, não me canso de o dizer). A seguir, a família e os amigos. No 
entretanto, nós, claro. E, finalmente, o trabalho. Acredite que se for‑
mos por aí não estamos a desprezar nem o trabalho nem a carreira. 
Estamos a assumir que há uma ordem de prioridades para sermos 
saudáveis e para sermos felizes. Por mais que a forma como divi‑
dimos os tempos tenha de conviver com alguns princípios da reali‑
dade. Se a isso tudo juntarmos um Namorário (um calendário para 
o amor): “à sexta ‑feira ninguém salva às crianças dos avós porque 
jantamos fora.” Ou: “de vez em quando, temos um fim de semana de 
namoro, sem direito a filhos. E um Código de Conduta – quando se 
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chega a casa não há telefone para ninguém; ao jantar, o José Alberto 
de Carvalho fica ‘sem sinal’; ou os telefonemas das pessoas funda‑
mentais nunca se iniciam por ‘diz lá!’…”; etc. – a vida fica mais fácil. 
E isso – desculpe! – é uma escolha nossa!

Mas tudo começa com uma inversão de slogans. Onde, antes, exis‑
tia: Primeiro o trabalho, depois o namoro deverá passar a constar: Pri‑
meiro o namoro; depois, o trabalho!

Depois, continua, com a consciência (que precisamos de ter) que, 
muito antes do burnout, a imaginação parece ter encolhido. “Mas a 
imaginação… aprende ‑se?…” – perguntará. Tudo se aprende! Quando 
se quer… Imaginar e fantasiar são como o sal, na cozinha: um quanto 
baste muda ‑nos a vida. Quem imagina e não faz ou quem faz, unica‑
mente, e não imagina está constipado para o amor. Quem não fantasia 
não é romântico.

Finalmente – repito ‑me algumas vezes, não é?… –, é fundamental 
nunca perdermos de vista que se o segundo desafio de toda a vida é 
descobrir “um grande” amor, o segundo será nunca o perder! Aliás, 
como podemos ajudar os nossos filhos a amar a vida, por mais que 
repitamos que só queremos que sejam felizes, quando, com os nossos 
exemplos, lhes passamos a vida a dizer que o amor é uma miragem? 
“Ah, mas eu não digo assim!” – imagino que responda… É verdade! 
Será mais subtil: Ainda “acreditas n’ O amor e uma cabana, é?” Que 
tal assim?…
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