
LI Comportamento

E tempo de férias
Pouca gente sabe, mas o direito às férias é algo muito recente para os trabalhadores de todo o mundo

•	 jo.ioepôu	de anterior e criou a necessidade de com-
pensação do instinto reprimido.

Durante as férias, o desejo de volta
Estamos emjaneiro, mês que a maio- ao estado primitivo é revelado pelo an-

	

ria das pessoas escolhe para arrumar as	seio, só aparentemente ilógico, de aban-

	

malas e partir, com a família, em direção	dono do conforto material do lar e busca
a uma praia ou algum lugar bem longe da da natureza, ainda que para tanto a pes-
rotina do dia-a-dia. Mas poucos se dão soa deva se sujeitar à precariedade de
conta da importância desse descanso ou uma barraca de camping ou das acomo-
de que, até bem pouco tempo, os traba- dações numa pensão à beira-mar, ou

	

lhadores não sabiam o que eram férias.	ainda aos insetos nos campos e monta-

	

As condições da vida moderna im-	nhas. A liberdade de se divertir e dormir

	

põem enormes restrições ao comporta-	sem sujeição a ordens, horários e obriga-
mento das pessoas. O homem primitivo ções compensa qualquer desconforto.

	

reagia instintivamente: comia ao sentir	As folgas aos domingos e feriados
fome, dormia quando tinha sono e des- funcionam como válvulas de escape das

	

cansava quando se sentia cansado, aten-	tensões diárias, mas são insuficientes
dendo a imperativos meramente biológi- porque o tempo é pequeno para que o

	

cos. A organização da vida em sociedade	trabalhador se desvincule psicologica-
impôs obrigações que coibiram a liberda- mente do trabalho. A ciência comorova,

também, que o repouso inativo,
por si só, não elimina a fadiga,
sendo necessário que paralela-
mente ao descanso, a pessoa se
dedique a atividades de nature-
za diferente das que realiza no
serviço, e em ambiente diverso
daquele da empresa.

Do ponto de vista legisla-
- tivo, o aireito a terias começou

a dar sinais de vida no século
passado, em 1821, na Dma-
marca. Mas coube à Inglaterra,
em 1872, promulgara primeira
11Ju1uaU1ILu,cOIIçcueIIu()
o direito aos operários da in-
dústria. Só em 1919 foi san-

íii

	

	na Áustria, a primeira
lei estendendo o benefício a to-
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dos os assalariados.

Até 1934, o direito a fé-
nas remuneradas figurava na
legislação de apenas 12 países.
O tema ganhou impulso defini-
tivo a partir de 1936, quando a

- Organização Internacional do
Trabalho (OIT) estipulou um
mínimo de seis dias úteis de
férias por ano para industriá-
rios e comerciários. A mesma
OIT só estendeu esse direito
aos trabalhadores rurais em"	1952.

O movimento pela obten-
ção do direito às férias é recen-
te. Antes, a prioridade era a
conquista de outros direitos
como redução da jornada de
trabalho, descanso noturno, in-
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tervalo para alimentação e proteção à
mulher trabalhadora. Para se ter uma
idéia, a primeira lei fixando a jornada de
trabalho data de 1847, quando a Inglater-
ra estabeleceu o limite de 10 horas para
os operários. Até então, eram comuns
jornadas de 14 e até 16 horas. Isso, sem
falar no trabalho escravo que, no caso do
Brasil, existiu até 1888.

Aqui, a primeira legislação tratando
de férias vem de 1889, quando os fun-
cionários do antigo Ministério da Agri-
cultura, Comércio e Obras Públicas pas-
saram a ter 15 dias de folga por ano. Em
1930, com a criação do Ministério do
Trabalho, o direito foi estendido à maio-
ria das categorias profissionais. Os em-
pregados rurais só passaram a ter férias
em 1943, com a CLT.

Até há 30 anos, os portugueses ti-
nham o menor período de férias do mun-
do: quatro dias úteis por ano. Em alguns
países, o número de dias pode variar
segundo a categoria, como nos Estados
Unidos, onde algumas convenções coleti-
vas fixam o mínimo de seis dias; ou de
acordo com o tempo de trabalho, caso da
Áustria, em que nos cinco primeiros anos
o trabalhador tem direito a 12 dias de
férias anuais, ampliando-se até 24 dias à
medida que aumenta a antigüidade no
trabalho.

Período de férias
remuneradas anuais

em alguns países
- 5 dias úteis: Malásia.

—6 dias úteis: Canadá, China, Chipre, Grécia,
Japão, México, Nigéria, Ruanda, Suíça,
Tailândia, Uganda.

- 7 dias úteis: Espanha.

- 8 dias úteis: Luxemburgo.

- 10 dias úteis: Argentina, Etiópia, Somália.

- 14 dias úteis: Albânia, Bélgica, Costa Rica,
Haiti, Hungria, Índia, Iraque, Irã, Israel,
Itália, Rússia.

- 30 dias corridos: Brasil, Suécia, Cuba,
Nicarágua, Peru, Polônia.


