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A chegada do primeiro dia útil da semana altera o humor de muitas pessoas 
 
A tarefa é árdua e requer uma grande dose de paciência. Os sintomas variam de pessoa para 
pessoa, mas, em geral, se resumem a forte mal humor e dores de cabeça. A transição da noite 
do domingo para a manhã do dia seguinte pode ser um momento de alta tensão para muitos. 
Portadores da síndrome da segunda-feira, essas pessoas são facilmente reconhecidas: odeiam 
o primeiro dia útil da semana. 
 
Quando chega as 20h de domingo começa a bater muita depressão. Passa um filme na minha 
cabeça de tudo que eu vou ter que fazer na semana, o que me deixa muito mal — afirmou o 
empresário Ricardo de Castro. — Isso não tem nada a ver com insatisfação no trabalho, 
lembro que na época da escola me sentia bem pior, acho que é o fato de ter que retomar 
todas as responsabilidades, depois de dois dias de folga. 
 
A estudante Bianca Credie, de 18 anos, também não consegue se adaptar ao momento de 
voltar à rotina e sempre que a noite de domingo chega, ela se afunda em um profundo estado 
de apatia. Bianca não acha nada bom nem interessante e por isso só lhe resta a programação 
"sem graça da televisão" , uma conversa ao telefone ou usar o computador. A ansiedade do 
domingo a noite piora ainda mais porque as aulas de segunda-feira são as piores da semana. 
 
A musiquinha de abertura do Fantástico é triste e ver o Faustão é pior ainda. Sempre durmo 
até mais tarde no domingo. Assim, quando chega a noite estou sem sono. É horrível porque 
vou para cama e fico rolando de um lado para o outro — declarou a jovem. - Tudo na segunda 
é pior. O ônibus parece estar mais cheio, tenho a impressão de que todo mundo está sempre 
atrasado e as aulas são as mais chatas de toda a semana. Eu odeio muito a segunda-feira. 
 
Desabafo na internet 
 
No site de relacionamento Orkut, as comunidades contra o dia se multiplicam. São muitas as 
opções que, muitas vezes, trazem o perNa internet, site de relacionamentos tem diversas 
comunidades contra a segunda personagem Garfield — conhecido por detestar o dia da 
semana - como ilustração da comunidade. Na mais numerosa delas, "Eu detesto a segunda-
feira", são 862.991 participantes. 
 
O que pouca gente sabe é que a atitude despretensiosa de participar da comunidade pode 
custar caro na hora de procurar um emprego. De acordo com a diretora da Associação 
Brasileira de Recursos Humanos, Cláudia Tinoco, a possibilidade de uma pessoa deixar de ser 
contratada para um emprego por causa da comunidade é real. 
 
Eu particularmente não olho a página do orkut dos candidatos porque considero que o site seja 
de relacionamento pessoal e não profissional, mas muitas empresas pesquisam ali e deixam de 
contratar por causa de situações que expõem, como esta da segunda-feira. 
 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 13 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A15. 


