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TEXTO Marcela Donini FOTO Flávio Demarchi ILUSTRAÇÕES Samuel Rodrigues 

S U B I R D E E S C A D A ou D E ELEVADOR? Caminhar mais até 
a faixa de segurança ou atravessar a rua em qualquer 
lugar? Ir à academia hoje ou deixar para amanhã? São 

inúmeras as situações em que a preguiça não perde a chance de 
se manifestar. E são diversas também as causas e consequên
cias de uma vida em marcha lenta, de depressão a fadiga. 

Mal visto tanto pela Igreja Católica quanto pelo chefe, o pre
guiçoso se omite de fazer o bem ao próximo ou a si mesmo. É 
aquele que se nega a trabalhar, segundo o Livro dos Provérbios. 
Nas palavras do professor de teologia bíblica da PUC-Rio Isidoro 
Mazzarolo, "O preguiçoso não é solidário nem construtivo, não 
é outra coisa senão um parasita que espera que os outros A ut
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• façam as coisas por ele". 
Diferentemente dos outros 
pecados, o maior mal que um 
preguiçoso pode fazer é con
tra si. Então, por que diabos 
seria um pecado? 

Aos olhos da religião, a re
cusa em explorar um talento 
em potencial pode ser con
denável. "A preguiça é consi
derada um pecado porque é a 
negação do desenvolvimento 
da pessoa", diz Mazzarolo. 
Mas não é uma ode cristã ao 
santo protetor dos workaho-
lics: o teólogo avisa que a pre
guiça não pode ser confundi
da com o lazer. "0 descanso é 
um direito de quem trabalha", 
afirma o teólogo. 

Claro, porque até Deus 
descansou no sétimo dia. Mas 
e quem está sempre inven
tando desculpa para evitar 
a fadiga, seja dia útil, seja fe
riado? "Aquilo que popular
mente se chama de preguiça 
permeia os sintomas da de
pressão", afirma o professor 
do Departamento e Instituto 
de Psiquiatria da Faculdade 
de Medicina da USP Renério 
Fráguas Júnior. 

Se do confessionário o pre
guiçoso sai com uma lista de 
ave-marias a rezar, do consul
tório quem se queixa de falta 
de interesse ou energia para 
diversas tarefas pode levar 
para casa o diagnóstico de de
pressão. Segundo o professor, 
a doença pode se manifestar 
nos níveis motor, cognitivo ou 
afetivo. É a preguiça presen
te na falta de agilidade para 
trabalhos que exigem esforço 
físico ou intelectual - como 
dificuldade de concentração 
- ou ainda na falta de inicia
tiva ou de vontade. "É comum 
ouvir que uma pessoa nessas 
condições 'não se ajuda', 'não 
vai atrás', mas são escolhas 
que fogem do seu controle. 

Seu processamento neurobio-
lógico está diferente", afirma 
o psiquiatra da USP. 

O professor afirma que a 
depressão é um conjunto de 
transtornos, e que hoje é o 
número de sintomas que de
termina se uma pessoa sofre 
do mal ou não e qual o nível 
da doença. Uma das caracte
rísticas pode ser aquela pre
guiça que não nos deixa sair 
da cama para nada, seja para 
ir à academia, seja para uma 
festa com os amigos. 

Para vencer os quadros 
mais leves, psicoterapia alia
da a atividade física é uma 
alternativa de tratamento. "0 
exercício provoca a liberação 
de endorfinas, que atuam no 
sistema nervoso central, cau
sando sensação de bem-estar 
e melhora do humor. A melho
ra da aparência física faz bem 
à autoestima, e ajuda na dis
posição e no ânimo", afirma 
Fráguas Júnior. 

Nos mais graves, fica di
fícil escapar da medicação. A 
maioria dos antidepressivos 
aumenta a concentração de 
neurotransmissores no cére
bro a fim de facilitar a comu
nicação entre os neurônios. 
Os mais utilizados atuam 
na produção de serotonina 
- cuja baixa presença no or
ganismo é uma das causas da 
depressão. De acordo com o 
professor, dos pacientes cura
dos, entre 10% e 30% ainda 
sofrem com a fadiga, um sin
toma residual da depressão. 
Para atacá-la, é preciso mudar 
o antidepressivo para outros 
que estimulem a dopamina e 
a noradrenalina. Ou seja: an
tes de julgar o cunhado que 
passa os dias deitado no sofá, 
vale sugerir que ele procure 
ajuda médica - vai que aquela 
preguiça é mais que simples 
vagabundagem. 
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T E M O S BOAS NOTÍCIAS para você que só 
sobe um lance de escada quando falta 
luz. Talvez a desculpa que tanto procu

ra esteja (bem) dentro de você: nos seus genes. 
Mais do que uma resposta comportamental, 
pode haver uma razão genética para sua eter
na fuga do esforço. 

Essa foi a hipótese de J. Timothy Lightfoot, 
professor de cinesiologia (ciência que estuda 
os movimentos) na Texas A&M University, nos 
Estados Unidos, quando começou a investigar 

o assunto, em 1998. Mesmo com os benefícios 
da atividade física para a saúde mais do que 
conhecidos, o que intrigava o médico era a re
cusa de algumas pessoas em ter uma rotina de 
exercícios. Assim, começaram a desconfiar de 
que incluir a atividade física na rotina poderia 
ser mais do que uma questão de escolha. 

Hoje existem pelo menos 15 estudos que 
comprovam uma predisposição genética para 
a falta de ânimo para exercícios físicos, diz 
Lightfoot. Nenhuma dessas pesquisas mostrou 
uma influência externa comum sobre os níveis 
de atividade diária - falta de tempo, dinheiro, 
disponibilidade, o que reforça a teoria de ra
zões genéticas para a preguiça. 

Em uma pesquisa de 2008, Lightfoot e sua 
equipe observaram, por três semanas, dois 
grupos de camundongos, considerando aspec
tos como velocidade e distância percorrida. Ao 
final, foram mapeados os genes dos ratinhos e 
identificadas 20 localizações genômicas que 
influenciaram nos níveis de atividade física 
do animal. Como 79% dos genes dos ratos são 
iguais aos nossos, é provável que tenham o 
mesmo papel em humanos. 

Lembra do infográfico da página 37 que 
fala nas mitocôndrias, responsáveis por pro
duzirem energia para o músculo e originadas 
a partir do exercício físico? Um estudo de 2011 
da McMaster University, no Canadá, revelou 
que a chave da regulação das mitocôndrias 
está na enzima AMPK, ligada quando a pes
soa se exercita. A descoberta, liderada pelo 
professor Gregory Steinberg, foi feita a partir 
de uma experiência em camundongos na qual 
foram removidos do músculo principal do 
exercício dois genes que controlam a proteína. 
Resultado: os ratos sem os genes corriam bem 
menos do que seus irmãos saudáveis. 

Dificilmente um humano nasceria sem es
ses genes, afirma Steinberg. 0 que o estudo in
dica é a dificuldade em começar uma atividade 
física por quem tem uma baixa produção de 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



mitocôndrias. "Acreditamos que, com a inativi-
dade crônica e obesidade, comuns atualmente, 
a quantidade de AMPK ativas no músculo cai 
paulatinamente", afirma. O estudo corrobora a 
tese de que é mais difícil voltar para a acade
mia depois de muito tempo parado. 

Mas não esteja tão otimista com a possibi
lidade de usar a genética como pretexto para a 
preguiça. Lightfoot diz que predisposição não 
é o mesmo que predestinação, e as pessoas são 
capazes de driblar inclinações genéticas. Ou 
seja, parece que não há religião nem genética 
que perdoe uma vida mole. 

HORA DE DORMIR 
Você nunca entendeu por que tem gente que 
acorda cedo mesmo no fim de semana, quan
do não tem compromisso? A resposta também 
pode estar entre os genes humanos. 

Independentemente da rotina, as pessoas 
têm horários de dormir diferentes. Também 
varia a quantidade de horas que satisfaz cada 
um. "Há os dormidores mais curtos, que ficam 
bem com menos tempo de sono. Outros preci
sam de uma quantidade maior. Isso é determi
nado geneticamente. Quando não é respeitado, 
por questões de ordem social, por exemplo, o 
indivíduo fica mais sonolento - o que pode ser 
confundido com preguiça", diz a neurologista e 
médica do sono Anna Karla Smith. 

O famoso relógio biológico - que fica no 
hipotálamo - é regulado por genes, mas, de 
acordo com Anna Karla, ainda não foi possível 
localizar exatamente que cromossomo respon
de por esse controle. Essa engrenagem interna 
também está suscetível a outros estímulos. 0 
principal é a luz do ambiente: o escurinho es
timula a produção de melatonina, responsável 
por nos induzir ao sono. 

Se você faz cara feia para todo compromisso 
marcado no primeiro horário da manhã, pode 
ter o gene da vespertilidade - que, lamenta
mos informar, ainda não é socialmente aceito 
como desculpa para se atrasar para o trabalho. 
Se não for possível adequar sua rotina à sua 
predisposição genética, é preciso se adaptar 
ao estilo de um matutino. 0 que, segundo a 
médica Anna Karla, é possível. "Tentar acordar 
mais cedo, aos poucos, é uma alternativa", diz. 
Ou seja, uma passadinha na academia antes de 
começar o expediente pode ser o remédio para 
começar a mudar de estilo de vida. Para vencer 
a preguiça, é preciso se mexer. 
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I M A G I N E - S E G E S T O R de uma equipe em 
uma empresa de telemarketing. Ou 
em um supermercado, não importa. A 

questão é que você tem a missão de escolher 
qual dos funcionários vai executar a tarefa 
mais difícil do planejamento do mês. Vamos 
começar eliminando os menos capazes. Quem 
seria o primeiro profissional a ter seu nome 
riscado da lista? Se você pensou no preguiço
so, perdeu a chance de encontrar um jeito mais 
fácil de executar tal missão. 

Assim pensava Walter Chrysler, fundador 
da fabricante de automóveis americana que 
leva seu sobrenome. "Sempre que há um tra
balho difícil para ser feito, eu o atribuo a um 
homem preguiçoso; ele certamente achará um 
jeito mais fácil de fazê-lo." A citação atribuída a 
Chrysler está no livro The Lazy Project Manager 
(O Gestor de Projetos Preguiçoso, sem edição 
em português), do britânico Peter Taylor, que 
aposta na capacidade de aplicar a lei do menor 
esforço do profissional preguiçoso. 
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Já na abertura da obra, o autor faz questão 
de deixar claro que a preguiça produtiva à qual 
ele se refere não é sinônimo de ficar sem fazer 
nada ou se sentar à volta de uma mesa para sa
borear um café, enquanto se esgotam os pra
zos das suas tarefas. Apesar do título do livro 
sugerir um guia para os malandros no traba
lho, o propósito é ensinar as pessoas a focar no 
que importa, fazer mais com menos esforço. 
Para isso, ele se vale de raciocínios e histórias 
reais - e até de uma animação da Disney. Ok, 
ele tem seus créditos - Taylor já trabalhou na 
IBM e na Siemens, como gestor de projetos, e 
está na área há 26 anos. "No final de um gran
de projeto, que durou três anos, percebi que 
a forma com que isso tinha consumido finais 
de semana e noites e o estresse que tinha me 
dado eram insustentáveis", afirma. A partir daí, 
Taylor começou a tentar reduzir os níveis de 
esforço no trabalho. 

No livro, o autor explica que a ciência do 
que ele chama de a arte da preguiça está fun
damentada no Princípio de Pareto (ou a Regra 
dos 80 por 20), segundo o qual 80% das con
sequências resultam de 20% das causas. E 
isso pode ser aplicado a diversas situações. De 
acordo com essa regra, você usaria 20% das 
suas roupas preferidas em 80% do seu tempo 
- aquele monte de peças esquecidas no fundo 
do armário confirma a tese, certo? Ou ainda: 
20% dos clientes de um estabelecimento po
dem ser responsáveis por 80% do montante 
das vendas - e isso pode ser útil na tomada de 
decisões futuras, diz Taylor. 

O princípio foi sugerido pelo consultor de 
negócios Joseph M. Juran e levou o nome do 
economista italiano Vilfredo Pareto após ele 
ter observado que 80% da propriedade na 
Itália estava nas mãos de 20% da população. 
Isso quer dizer que a maioria dos resultados, 
de qualquer natureza, seria determinada por 
um pequeno número de causas. Taylor suge
re que os indivíduos identifiquem esses 20% 
e não percam tempo com o restante. Focar no 
que realmente importa, como dizem os livros 
de autoajuda, parece fazer mesmo sentido. • 
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Text Box
Fonte: Superinteressante: Especial a ciência dos sete pecados capitais, São Paulo, n. 302, p. 34-41, mar. 2012. 




