
ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO
Por Cibele Gandolpho

CUIDADO PARA
NÃO EXPLODIR...
Ações preventivas para ter um final de ano letivo tranqüilo

E stá chegando a reta final. Cresce
a pressão no ambiente de traba-
lho e é preciso jogo de cintura pa-
ra não terminar o ano exausto e es-

tressado. Aumento de carga de trabalho,
pressões por resultados, mudanças no mer-

cado e falta de planejamento organizacional são
os principais entraves que impedem as pessoas
de administrarem seu tempo de forma eficiente.
Para a psicóloga Liane Fernandes, muitas vezes,
o professor perde tempo com inúmeras atividades
que postergam decisões, aprovações e até mesmo
um compromisso importante. "Atualmente, a vi-

da moderna nos traz uma lista interminável de
tarefas que roubam o nosso precioso tempo. E

isso acontece muito com os professores, que se
vêem pressionados a obter resultados com os
alunos para que a maioria não fique na re-
cuperação, passar todo o material didático
estipulado para o ano, prestar contas com
a direção, corrigir provas em casa, cuidar
da família, dos filhos e outras tarefas. É
muita coisa e isso tende a aumentar no fi-
nal do ano."

O consultor especialista em Gestão
do Tempo, Christian Barbosa, autor do
livro A tríade do tempo (Editora Campus/
Elsevier), dá algumas dicas para fazer o
dia render. "Evite a síndrome de dividir a
casa pela metade, ou seja, você põe algu-
ma coisa em algum lugar temporariamen-
te até que decida o que fazer com ela. Essas
áreas temporárias freqüentemente acabam
se transformando em áreas permanentes -

mais conhecidas como aglomeração. Force
você mesmo a tomar uma decisão firme entre

guardar ou jogar fora alguma coisa. Caso você
decida por guardar, use-a. Senão, jogue fora ho-

je mesmo", aconselha.
Administrar o tempo é sinal de saúde profis-

sional e pessoal. "Caso contrário", explica Liane, "os



efeitos podem ser bem ruins. É mui-
to comum os professores entrarem nu-
ma fase de estresse profissional, mais
conhecido como síndrome de Burnout.
Ela é causada por circunstâncias rela-
tivas às atividades profissionais, oca-
sionando sintomas físicos, comporta-
mentais, afetivos e cognitivos", conta.
"Para saber se está com a síndrome, o
professor deve avisar se perde energia
facilmente, se tem fadiga emocional,
física e mental, sentimento de impo-
tência e inutilidade e falta de entusias-
mo pelo trabalho e pela vida em geral.
Uma ajuda profissional pode ser muito
útil para fazer o trabalho render e a au-
to-estima subir", avalia a psicóloga.

Veja outras dicas reunidas por
Profissão Mestre para administrar seu
tempo:

1) UTILIZE UM SISTEMA DE PASTAS

Não guarde seus documentos jogados
de qualquer jeito. Crie pastas com as-
suntos específicos. Coloque a papelada
na pasta correspondente e sempre terá
facilmente a mão tudo que precisar.

2) SE USA MUITO O COMPUTADOR,

CRIE HORÁRIOS PARA CHECAR O E-
MAIL

Tenha um e-mail oficial e um e-mail
secundário - quando precisar se regis-
trar em sites duvidosos ou em malas-
diretas, utilize sempre seu e-mail se-
cundário, assim evita que seu e-mail
principal fique cheio de bobagens.

3) LIMPE SUA MESA OU ARMÁRIOS

Mais de 80% dos papéis que estavam
em sua mesa podem provavelmente ir
para o lixo. Não mantenha pilhas ale-
atórias de papéis.

4) O QUE FAZER QUANDO SUA AGENDA ES-
TIVER COM EXCESSO DE PRIORIDADES
A primeira providência para resolver
seu caos é entender qual o tamanho
do seu buraco. Para isso, é preciso que
você liste todas as atividades penden-
tes, verifique suas reuniões, seus e-
mails, suas tarefas inacabadas, entre
outros, e coloque tudo em uma gran-
de lista. Ao lado de cada atividade, co-
loque a duração prevista (em minutos
ou horas).

5) PRIORIZE E PLANEJE O QUE DEVE

SER FEITO

Com as atividades identificadas e clas-
sificadas, o próximo passo é priorizar
as urgências. Coloque uma ordem nu-
mérica e seqüencial das urgências que
devem ser resolvidas primeiramente.
Uma dica é priorizar as atividades de
menor duração, que são mais rápidas
e fáceis de serem resolvidas. Depois,
continue sua ordenação com as ativi-
dades importantes e, por último, as
circunstanciais. Com isso feito, pe-
gue sua agenda e visualize a situação
da próxima semana para alocar essas
prioridades, seguindo a ordem ao lon-
go dos dias.

6) PEÇA AJUDA DE AMIGOS E NEGOCIE
COM SEU CHEFE
Se a panela de pressão estiver a ponto
de estourar, converse com seu chefe e
mostre seu plano de ação para resolver
as pendências. Peça colaboração para
evitar ser interrompido e ajuda para as
novas atividades.

7) NADA DE EMPURRAR A VIDA COM A

BARRIGA

Aproveite que a semana está apenas
começando e faça uma revisão nas ta-
refas não-concluídas ou adiadas da se-
mana anterior. As razões para uma ta-
refa ser adiada são as mais diversas
possíveis. Podem ser motivos plausí-
veis, como falta de informações, de-
pendência de terceiros, mudanças du-
rante a execução, etc. Nesses casos, a
sugestão mais óbvia é replanejar a ta-
refa de forma que possa obter os recur-
sos necessários para concluí-la.

8) ADMINISTRAÇÃO DE TEMPO NÃO É

UMA TÉCNICA

É um comportamento. Não existe ne-
nhuma técnica milagrosa ou mági-
ca nem programa de computador ou
agenda eletrônica que resolva o proble-
ma da má administração do tempo.

9) SAIBA A DIFERENÇA ENTRE URGÊN-

CIA, IMPORTÂNCIA E PRIORIDADE

Urgência está ligada ao tempo, ao pra-
zo de execução c de início da tarefa.
Importância é o quanto uma tarefa irá
agregar para atingir nossos objetivos

profissionais ou pessoais. A sua priori-
dade surge a partir da combinação de
seu grau de urgência e importância. É
preciso saber negar algo que possa pre-
judicar a administração de tempo.

10) ANTECIPE DATAS

O brasileiro tem a mania de deixar tu-
do para a última hora. Procure anteci-
par essa data em alguns dias. Isso fará
com que, em primeiro lugar, haja uma
sensação de maior urgência. E, em se-
gundo lugar, lhe dará um prazo de al-
guns dias para lidar com situações im-
previstas ou para refazer algo que não
tenha ficado incompleto.

11) UTILIZE OS RECURSOS COMO ALIA-

DOS E NÃO COMO INIMIGOS

Agenda, secretária eletrônica e e-mail
são ferramentas que auxiliam muito
na administração do tempo, porém, se
mal utilizados, eles podem ser tornar
grandes vilões.

12) CRIE ESPAÇOS PARA VOCÊ NA
AGENDA
Tempo também é qualidade de vida.
E quem não tem qualidade de vida es-
tá sempre cansado e sem condições de
administrar o próprio tempo corre-
tamente. O certo é reservar um tem-
po para si, seja fazendo exercícios ou
dedicando-se a algo de que gosta, que
lhe permita relaxar e recarregar as ba-
terias.

13) CUIDADO COM O CELULAR

O recurso de olho mágico, que identifi-
ca quem está chamando, é um grande
aliado. Só atenda quando for alguém
com quem você não pode deixar de fa-
lar. Retorne as outras ligações num ho-
rário que não prejudique o seu traba-
lho.

14) SAIBA LIDAR COM IMPREVISTOS

Não há como evitá-los. Uma manei-
ra eficiente de impedir que os aconte-
cimentos inesperados provoquem um
caos no seu dia de trabalho é manter
um espaço de tempo livre na agenda
para cuidar desse tipo de problema.
Dessa forma, o imprevisto estará rela-
tivamente previsto dentro de sua pro-
gramação. M
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