
C O M A C H E G A D A DO FIM DO ANO, MUITAS V E Z E S 
S E N T I M O S Q U E PREC I SAMOS FAZER T U D O MAIS 
RAP IDAMENTE PARA DAR CONTA DE TODAS AS 
DEMANDAS ; C I ENT ISTAS D E S C O N F I A M Q U E A PRESSÃO 
DAS DATAS-LI M ITE AFETA A PERCEPÇÃO T E M P O R A L 

// por Wray Herbert ara muita gente o mês de dezembro costuma ser 
marcado por uma verdadeira batalha para dar con
ta de tantos prazos. Não raro, temos a sensação 
de que as horas se esvaem sem que possamos 
atender a todas as demandas. Nessas ocasiões, 

parece que em qualquer direção que olhemos há sempre um 
relógio ou um calendário que nos força a fazer tudo mais rá
pido. Qualquer que seja a razão disso, a queixa das pessoas é 
sempre a mesma: coisas demais para realizarem um pequeno 
intervalo. Pesquisadores questionam se realmente o tempo é 
tão escasso ou algo em nossa forma de apreendê-lo se altera 
quando estamos sob pressão. 

Curiosamente, estudos recentes sugerem que o estresse 
deflagrado pela necessidade de cumprir compromissos pode 
contribuir para distorcer a forma como percebemos a passa
gem dos dias e até das horas. Mas será que realmente o tempo 
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é tão escasso? Os prazos estariam mesmo diminuindo ou, na 
verdade, estamos até mais desocupados do que imaginamos? 
A psicóloga Gabriela M.Jiga-Boy, pesquisadora da Universidade 
Swansea, no País de Gales, e seus colegas Anna E. Clark, do 
Instituto Internacional Insead (um programa europeu avança
do de administração para gestores seniores), e Gün R. Semin, 
da Universidade de Utrecht, na Holanda, estudam a relação 
complexa entre esforço e percepção temporal. Atualmente, eles 
estão investigando se a dificuldade e a pressão para concluir 
uma tarefa podem distorcer nossa impressão sobre o tempo. 

Os três cientistas inspiraram-se em uma linha de pesquisa 
segundo a qual a percepção espacial se baseia na "quantidade 
de esforço" necessária para realizar determinada atividade. Por 
exemplo, acreditamos que uma ladeira é mais íngreme do que 
realmente é se estivermos cansados, formos idosos ou carre
garmos uma carga. Gabriela e seus colegas tentam descobrir 

se o mesmo viés perceptivo pode comprometer a forma como 
pensamos sobre o futuro próximo. E para explorar essa ideia 
realizaram uma série de experimentos bastante diretos. 

Durante um dos estudos foi solicitado a um grupo de 
voluntários que imaginassem 28 eventos ocorrendo em de
terminados momentos no futuro, sem lhes atribuir nenhuma 
data específica. Algumas situações eram bastante simples, 
como obter ingressos para um concerto, enquanto outros 
eram complexos e exaustivos, como planejar detalhes de um 
casamento. Solicitaram então aos participantes do estudo 
que estimassem quanto trabalho cada uma dessas ativida
des exigiria deles. Também lhes perguntaram: o prazo para 
a conclusão das etapas necessárias para atingir a meta final 
(qualquer que fosse ela) até o dia do evento seria suficiente? 
A ideia era descobrir se a dificuldade da tarefa afetava a per
cepção do tempo, dilatando-o ou comprimindo-o. O resultado 
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foi claro: as tarefas que os alunos avaliaram 
como complexas e difíceis de planejar, como 
um evento ou a programação de férias em um 
país distante, pareceram mais longínquas que 
as atividades menos cansativas. Em outras pa
lavras, nossa mente transforma complexidade e 
esforço em tempo: uma tarefa árdua requer mais 
tempo para ser realizada, por isso a data para 
completá-la precisa estar mais distante-ou pelo 
menos tendemos a acreditar nisso. 

COM DATA MARCADA 
Naturalmente, essa lógica não faz sentido - a 
não ser para aplacar as angústias. Mas a per
cepção pode ser entendida como resultado de 
nossa mente primitiva equacionando de forma 
simplista esforço e tempo. Exatamente como a 
antecipação de um trabalho a ser feito nos leva 
a acreditar que a ladeira seja mais íngreme do 
que realmente é, t ambém projetamos, talvez de 

forma defensiva, as tarefas extenuantes para um 
futuro mais distante. Porém, a mente aprendeu 
a construir essas conexões básicas muito antes 
de o mundo moderno ter inventado relógios e 
calendários e a programação de exames finais, 
férias e outras datas preestabelecidas. 

Para investigarem o tema de forma mais 
aprofundada, os pesquisadores t a m b é m desen
volveram experimentos levando em conta datas 
marcadas. Em um deles, os voluntários mais 
uma vez foram levados a pensar em atividades 
de complexidade variável, tendo sido atribuídos 
para algumas delas dois meses para conclusão 
e para outras, oito meses. Novamente, pergun
taram a todos os participantes o que achavam 
desses prazos. 

Os resultados, descritos na edição de dezem
bro de 2010 do periódico Psychological Science, fo
ram intrigantes. Diferentemente do que mostraram 
os estudos anteriores, agora as tarefas mais traba-
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Ihosas pareciam temporalmente mais próximas e 
não mais tão distantes. O fato de simplesmente 
definir uma data-limite, quer fossem dois ou oito 
meses, influenciou a relação mental entre trabalho 
e tempo. Quando confrontados com um prazo, os 
voluntários consideraram as tarefas mais difíceis e 
complexas como se fossem "antecipadas". 

Finalmente, para verificar se os resultados 
realmente se aplicavam a situações do mundo 
real, os pesquisadores recrutaram um novo 
grupo de voluntários para um úl t imo teste. Foi 
dito a eles que colaborariam em um estudo so
bre saúde e que deveriam anotar a quantidade 
de alimentos ingeridos diariamente e, dentro 
de um mês, apresentar um relatório aos cien
tistas. A alguns dos participantes foi solicitado 
que anotassem o que ingeriam nas refeições a 
cada dois dias e que enviassem um relatório 
de meia página; enquanto aos demais, que 
registrassem suas refeições a cada duas sema
nas e enviassem um relatório de dez páginas. 
Quando os pesquisadores perguntaram como 
perceberam os prazos estabelecidos, aqueles 
que tiveram de enviar textos mais longos con
sideraram a tarefa "mais árdua" e relataram 
que o fim do mês pareceu "muito próximo", 
uma percepção diferente da dos integrantes 
do outro grupo. 

UMA PISTA COGNITIVA 
Suponha agora a existência de várias datas-
limite, fixadas todas de uma vez - por exemplo, 
para entregar trabalhos, artigos, fechar plani
lhas, corrigir provas, participar de eventos e 
organizar férias fora do país. Isso sem contar 
todos os compromissos familiares, sociais e 
profissionais que t a m b é m precisam ser cumpri
dos. N ã o é de admirar que nessas condições a 
maioria das pessoas se sinta pressionada. Mas 
Gabriela e seus colaboradores acreditam que 
pode existir um fato consolador nessas des
cobertas, e a percepção distorcida da pressão 
do limite de tempo reserva uma boa surpresa. 
Prazos rígidos para tarefas complexas e árduas 
podem parecer assustadoramente próximos 
por uma razão: precisamos estar muito mais 
atentos a eles. 

Voltemos então para a agenda. O simples 
fato de saber como será difícil concluir tudo o 
que é necessário dentro dos prazos já é, por si 
só, uma pista cognitiva que nos ajuda a planejar 
e a nos manter conscientes, de modo a respon
dermos aos desafios que estão por vir. Graças 
aos ardis da mente, certamente a maioria dos 
relatórios de fim de semestre serão concluídos e 
as férias, planejadas a tempo, exatamente como 
fazemos todos os anos. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 227, p. 44-47, dez. 2011.




