
A ABOLIÇÃO DO TRABALHO 
Já te perguntaste porque é que os teus pais agem tão desorientados quando se fala em 
actividades de lazer? 
 
Porque é que começam um hobby, e depois ou falham em segui-lo ou se tornam 
completamente obcecados… mesmo que não tenha a ver com as suas vidas?  
 
Talvez procurem perder-se na jardinagem ou a seguir desporto. Talvez o teu pai compre todo o tipo de 
ferramentas (O tipo de ferramentas que qualquer homem da sua idade tem), mas só as usa por alguns 
dias, e depois compra mais equipamento no mês seguinte. Ou talvez eles só gastem o seu tempo a tentar 
perceber como pagar o débito que tem pelo ecrã panorâmico que passam o tempo a ver.  
 
Mais importante alguma vez, foram honestos contigo, sobre os seus trabalhos? Gostam do trabalho deles? 
È o seu trabalho a coisa que mais os preenche, são capazes de alcançar qualquer objectivo a que se 
propõem? Sentem-se heróicos ou orgulhosos quando regressam a casa, ou estão sempre exaustos? 
Ligam aquele ecrã panorâmico mal chegam a casa? Tem energia para mais alguma coisa? 
Já pensas-te que pode haver um melhor caminho para eles, para ti? 
 
COMO É O “TRABALHO”? 
 
Devido á “divisão de trabalho”, muitos trabalhos consistem em fazer tarefas específicas, repetidamente, 
com muito pouca variedade. Se és um lavador de pratos, lavas pratos: interages pouco com outras 
pessoas, e não resolves problemas complicados muitas vezes, e nunca sais de pé da máquina de lavar para 
apanhar sol. Se és um agente financeiro nunca usas as mãos para construir algo, e passas a maior parte do 
tempo a pensar no valor de mercado e valores de vendas. Mesmo trabalhos que incluam alguma variedade 
só são interessantes e desafiadores até um ponto; porque trabalhamos em média 40 horas por semana, e 
pelo menos 5 dias da semana. Isso é muito tempo da nossa vida passado a trabalhar. Trabalhar é a 
primeira coisa que fazemos na grande parte dos nossos dias, e pouco tempo nos sobra para fazer mais 
alguma coisa. Quando passamos parte do nosso tempo e gastamos parte da nossa energia a trabalhar 
eventualmente ficaremos aborrecidos e desesperados por uma mudança… mesmo que estejamos 
condicionados a concretiza-lo. 

Em cima disto, devido à expansão de grandes negócios e o 
consequente decréscimo de auto-emprego e pequenos negócios, 
muitos de nós não tem muita voz na responsabilidade que vamos 
ter. È difícil começar o nosso negócio ou mesmo encontrar um 
amigo ou vizinho para irmos trabalhar. Muitas vezes arranjamos 
um trabalho para sobreviver, no qual seguimos a instrução de um 
encarregado que provavelmente também não tem grande 
controlo sobre o seu trabalho. Como não decidimos o que 
estamos a fazer, a hipótese é que nos vamos sentir alienados do 
trabalho, desinteressados na qualidade do trabalho, podemos 
sentir que os projectos que trabalhamos não são importantes. 
 
De facto é fácil sentirmos que a maioria dos trabalhos disponíveis 
hoje, são sem importância. Numa economia puramente 
capitalista, os trabalhos que estão disponíveis serão 
determinados pelos produtos com mais procura: e normalmente 
os produtos com mais procura (tecnologia militar, fast food, 
moda) não são produtos que realmente façam as pessoas felizes. 
È fácil sentir que todo o nosso trabalho é desperdício quando os 



produtos que fabricamos só para sobreviver parece não fazer nada de útil para a pessoa que o compra. 
Quantas pessoas estão realmente entusiasmadas com as batatas fritas MC Donalds?  
Estariam certamente mais felizes a comer uma refeição preparada por um amigo. 
 
Resumindo, trabalho como o conhecemos tende a fazer-nos infelizes porque trabalhamos tanto, porque é 
repetitivo, porque não podemos escolher o que fazemos, e porque o que estamos a fazer não é muitas 
vezes do nosso interesse e da humanidade. 
 

O QUE FAZEMOS COM O TEMPO DE LAZER? 
 
Vimos do trabalho exaustos por termos investido tanto tempo e energia num projecto que nem tivemos a 
liberdade de escolher, e o que mais precisamos é de recuperar. Estamos emocionalmente e fisicamente 
desgastados, e nada parece mais natural que sentar e ver televisão ou ler o jornal, enquanto tentamos 
recuperar as forças para o dia seguinte. Talvez tentemos deixar para trás a exaustão e frustração ao nos 
concentramo-nos em algum hobby, mas como não estamos habituados a decidir por nós próprios no local 
de trabalho durante o dia, muitas vezes não sabemos o que fazer quando estamos livres em casa. 
 
Certamente uma companhia terá uma sugestão para nós, 
seja pela publicidade ou a observar os vizinhos, mas o mais 
certo é estas companhias terem o lucro em mente, e 
podemos descobrir que jogar golf é deprimente. 
Igualmente, claro, não temos muito tempo ou energia que 
sobre do trabalho para considerar a participação em alguma 
actividade que exija muito tempo ou energia. Não gostamos 
de pensar muito sobre se gostamos dos nossos trabalhos ou 
das nossas vidas, pode ser deprimente, e o que podemos 
fazer se não gostamos? Não temos energia que sobre para 
gozar arte, musica ou livros que sejam realmente 
desafiadores: queremos música alta, arte não ameaçadora e 
livros meramente para entreter.  
 
De facto, associamos ter de fazer esforço e de fazer coisas 
relacionadas com o nosso trabalho, e associar relaxar e não 
fazer nada com o nosso tempo de lazer. Portanto, porque 
muitos de nós não gostam do trabalho, tendemos a associar 
ter de fazer coisas com o ser infeliz, enquanto felicidade, 
quer dizer fazer nada. Nunca agimos por nós, porque 
passamos o tempo a agir para outras pessoas, e pensamos 
que trabalhar muito leva á felicidade; a nossa ideia de 
felicidade é não ter de agir, estar sempre de férias. E isto é o 
que leva muitos de nós a ser infelizes; porque a felicidade 
não está a fazer nada, felicidade é agir criativamente, fazer 
coisas, trabalhar muito em coisas que gostamos. Felicidade é apaixonar-se, cozinhar para pessoas que 
gostamos, escrever um livro, escrever uma canção. Não há felicidade em estar simplesmente sentado num 
sofá, a felicidade é algo que temos de perseguir. Não somos infelizes porque temos de fazer coisas, somos 
infelizes porque quase todo o que fazemos são coisas que não nos interessa. E porque os nossos trabalhos 
levam-nos á exaustão e nos desviam do que queremos, o trabalho é a principal fonte da nossa infelicidade. 
 

 
 



QUAL A SOLUÇÃO? 
 
Não tens de trabalhar nesses trabalhos, sabias? È possível passar sem roupas caras, boas tv`s, e todos os 
cheques que tens de passar.  
Podes tentar por começar o teu negócio fazendo algo que gostas, ou podes tentar arranjar um novo 
trabalho (boa sorte) que realmente gostes… e isso deixa-te tempo suficiente e energia para fazer outras 
coisas também gostes. O mais importante, é arranjar a tua vida de maneira que faças coisas que queres 
não porque dão dinheiro, senão, não interessa quanto dinheiro fazes, estarás a vender a tua felicidade por 
dinheiro. Lembra-te que quanto menos dinheiro gastares, menos tens de te preocupar em arranjar mais 
dinheiro, e menos terás de trabalhar nesse trabalhos desumanos. Aprende a usar o teu tempo livre, sem 
ficar vegetal ou gastar muito dinheiro em diversões, mas criar coisas e conseguir coisas, coisas que 
ninguém te pagaria para fazeres, mas que a tua vida ter mais sentido. 
 
Alguns dirão que o sistema em que vivemos cairá se todos nos afastar-mos do nosso trabalho… E então? 
Não construímos já automóveis suficientes, centros comerciais, televisões e campos de golf, bombas 
nucleares suficientes? Não estaríamos melhor se acaba-se a fast food e comidas pré feitas? Se tocar 
música é mais compensador que trabalhar numa linha de montagem, porque temos tão poucas bandas e 
tantos rádios?  Claro que um mundo livre de trabalho é um sonho que nunca veremos a tornar-se 
realidade; mas como sempre o desafio é manter este sonho uma parte do teu mundo, tanto quanto 
poderes, para te libertares das correntes do consumismo e do emprego depressivo e viver uma vida mais 
“preenchida”. 
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