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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo compreender quais são os desafios que a mulher
contemporânea enfrenta na tentativa de conciliação dos vários papéis sociais que
exerce em sua vida, como esposa, mãe, cuidadora do lar, profissional, entre outros.
Para isso, foi realizada uma revisão integrativa de literatura com abordagem
qualitativa. A busca foi feita nas seguintes bases de dados, Scielo (Scientific
Electronic Library Online), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e Google Acadêmico.
Após a coleta de dados por meio da análise de conteúdo, foram construídas três
categorias de análise, as dificuldades enfrentadas pela mulher na inserção no
mercado de trabalho, os impactos psicológicos provocados pelos múltiplos papéis e
estratégias de organização para administrar as múltiplas funções que exerce. Por
muitos anos a mulher enfrentou dificuldades para conquistar autonomia e
desenvolvimento profissional, quando conseguiu esses direitos, enfrentou e ainda
enfrenta dificuldades pela divisão sexual existente, onde os homens têm mais
direitos e reconhecimento. Além disso, a mulher que se encarrega de uma profissão,
vivencia uma sobrecarga de tarefas, uma vez que não é isenta das demais funções
e se vê diante de conflitos por não conseguir conciliar todos os papéis que exerce.

Palavras – chave: maternidade, carreira profissional, casamento, papéis sociais.

ABSTRACT

This work aimed to understand what are the challenges that contemporary women
face in an attempt to reconcile the various social roles they play in their lives, as a
wife, mother, home caregiver, professional, among others. For this, an integrative
literature review was carried out with a qualitative approach. The search was carried
out in the following databases: Scielo (Scientific Electronic Library Online), VHL
(Virtual Health Library) and Google Scholar. After collecting data through content
analysis, three categories of analysis were constructed: the difficulties faced by
women in entering the job market, the psychological impacts caused by the multiple
roles and organizational strategies to manage the multiple functions they perform.
For many years women faced difficulties in gaining autonomy and professional
development and when they achieved these rights, they faced and still face
difficulties due to the existing sexual division, where men have more rights and
recognition. In addition, the woman who is in charge of a profession, experiences an
overload of tasks, since she is not exempt from other functions, she is faced with
conflicts for not being able to reconcile all the roles she plays.
Key-words: motherhood, professional career, marriage, social roles.
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INTRODUÇÃO
As pessoas são construídas social e culturalmente, e como tal, encontram-se

inseridas em um tempo-espaço e enredadas em múltiplas tramas discursivas, que

determinam características e elementos, lidos e interpretados pelos outros, as quais

estabelecem desigualdades e hierarquias. Essas características são denominadas

marcadores sociais, podendo ser etnia, classe, religião, gênero, deficiência,

orientação sexual, geração, entre outros. As diferenças e desigualdades sexuais e

de gênero estão entre esses marcadores sociais, que estabelecem relações de

poder, presentes em vários âmbitos sociais (HIRANO, et al, 2019).

Historicamente, as mulheres foram alvo de uma segregação política e social,

gerando como consequência uma grande invisibilidade. O lugar dela era tido como

sendo em um único espaço, o doméstico. A mulher não era vista, então, como um

sujeito ativo e independente, embora já exercesse desde o século XVIII atividades

fora do lar, em fábricas, oficinas e lavouras, isso sempre foi encarado como

contribuição para o trabalho do homem. Mesmo posteriormente, em meados do

século XX, quando passou a ocupar outros lugares como escolas, lojas, hospitais,

etc., suas atividades eram, na maior parte das vezes, dirigidas e controladas por

homens (LOURO, 1997).

Foucault (1988) discorre sobre as relações sociais de poder, enfatizando que

este é exercido por sujeitos que são capazes de resistir. De modo geral, homens e

mulheres vivenciam relações nas diferentes atividades sociais envolvendo

negociações, consentimentos, revoltas, alianças etc., e nestas é possível perceber

que onde há poder, há resistência, e esta última é dependente do exercício do

primeiro. O poder é capaz de negar, impedir, reprimir, mas também é capaz de

fazer, produzir e estimular (FOUCAULT, 1988).

Muitas teorias foram construídas, evidenciando distinções físicas,

comportamentais e psíquicas, colocando em xeque as diferenças em relação a

habilidades sociais, aptidões e talentos, marcando os lugares sociais e as

particularidades de cada gênero.

Percebe-se, entretanto, que a imposição da diferença está sempre ligada às

relações de poder, tendo como referência um determinado lugar. É evidente que a

concepção de gênero esconde uma pluralidade existente. Não há como definir, o

que venha a ser normal e o que venha a ser diferente, pois as várias formas



existentes de sexualidade e de gênero são interdependentes e são mutuamente

afetadas (LOURO, 1997; FOUCAULT, 1988).

É no campo social que se formam as relações de desigualdade entre os

sujeitos, e as diferenças não possuem justificativas e explicações biológicas, mas

são resultados de construções sociais, históricas, das condições de acesso aos

recursos e das formas de representatividade social.

O gênero constitui a(s) identidade(s) dos sujeitos, e estas são construídas e

remodeladas, em diversos momentos. Por meio de diferentes espaços, discursos,

símbolos, práticas, os sujeitos vão se construindo como masculinos ou femininos,

fazendo e desfazendo seus lugares no mundo (LOURO, 1997). O gênero é a

maneira preambular para definir as relações de poder e determinar a organização da

vida social (SCOTT, 1995).

Portanto, a diferença sexual é uma questão cultural, social, política e

subjetiva. Existe uma lógica social enraizada, de que a relação entre o masculino e o

feminino se dá pelo que domina e o que é dominado, reduzindo o homem como

dominante e a mulher como dominada. Entretanto, há que se desconstruir essa

ideia, visto que, muitas vezes, os grupos de sujeitos dominados possuem

capacidade para construir espaços de luta e resistência e exercerem o poder

(LOURO, 1997).

Até meados da década de 70 as mulheres eram submetidas a ficarem em

casa, realizando as atividades domésticas e familiares, cuidando dos filhos, e

auxiliando o esposo, a família no campo, porém não tinham reconhecimento diante

de tais realizações, faltava-lhes um olhar para suas atividades como sendo de fato

um trabalho e a devida remuneração pelos serviços prestados.

Somente na década de 70 no século XX, a partir da Revolução Industrial, é

que a mulher começou a se ausentar do lar para uma produção pelo qual seria paga.

Entretanto, isso não significava ser reconhecida, pois o seu fazer ainda era visto

como inferior pela sociedade, sobretudo em comparação com o trabalho masculino

(ANDRADE, 2015).

Desde então, cresceu o número de mulheres adentrando no trabalho externo,

remunerado e ganhando visibilidade, contudo isso não aconteceu sem um custo. Ao

se encarregar de uma profissão, essa mulher submeteu-se à uma sobrecarga de

funções e tarefas, uma vez que já era responsável por uma multiplicidade de

encargos enquanto esposa, mãe e cuidadora do lar (GARCIA; VIECILI, 2018).



Ainda hoje, a mulher se encarrega sozinha de funções que poderiam e

deveriam ser compartilhadas com o homem. Mas tal herança cultural data de um

período histórico anterior à Revolução Industrial, no século XVIII, onde as atividades

domésticas eram responsabilidade exclusivamente feminina.

O capitalismo se desenvolveu e ganhou força enquanto sistema, fazendo

distinção entre o poder de gêneros, escondendo a exploração do trabalho doméstico

não remunerado, exercido prioritariamente pelas mulheres, disfarçando-o como

inferioridade natural. A história de desvalorização primitiva delas, carrega, na

verdade, um acúmulo de diferenças, desigualdades, hierarquias e divisões, que

separam os sujeitos e os escravizam, e contribuem para o avanço do capital e do

sistema patriarcal (SILVIA FEDERICI, 2017).

Hodiernamente, muito se tem lutado por mudança, em reivindicação aos

mesmos direitos entre homens e mulheres, dentro e fora do lar, principalmente pelo

fato de que ela, trabalhando fora, exerce o mesmo tempo de trabalho que ele, então

dentro do campo doméstico, as tarefas precisam ser divididas. As marcas primitivas

permanecem, mas precisam ser transformadas, posto que no contexto de vida atual,

não se sustentam mais (SILVIA FEDERICI, 2017).

A mulher profissional-esposa-mãe vivencia diversos conflitos no exercício e

tentativa de conciliação desses papéis. Ao optar por trabalhar fora, ela precisa se

distanciar do espaço doméstico e dos filhos, delegando essas funções a outras

mulheres. Essa necessidade pode gerar dificuldades emocionais e psicológicas,

especialmente pelo fato de que o sistema heteronormativo e patriarcal determina

que é obrigação da mulher se responsabilizar pelos cuidados com a prole e com a

casa (SIMÕES; HASHIMOTO, 2012).

Por vezes, a maternidade tende a ser adiada pelo fato de muitas mulheres

buscarem estabilidade profissional e financeira, atestando que ter filhos pode, de

algum modo, interferir nessas conquistas, posto que acarretaria uma série de

comprometimentos para a sua vida como, tempo restrito e limitado, dificuldades

emocionais e/ou psicológicas, dentre outros.

Portanto, aquela que escolhe ser mãe, precisa adotar estratégias que

viabilizem a conciliação desses papéis, como organização de rotina, delegação de

tarefas, terceirizar as funções de cuidado, contando com babás, escolas e familiares.

Outras possibilidade ainda caberiam às empresas, como o home-office, flexibilização



de horário e redução de tempo de trabalho (FIORIN,OLIVEIRA; DIAS, 2014);

(ROCHA-COUTINHO; ROCHA-COUTINHO, 2011).

Levando-se em consideração o que foi discutido, a proposta deste estudo foi

compreender, através de uma revisão de literatura, quais são os desafios que a

mulher contemporânea enfrenta na tentativa de conciliação entre os vários papéis

sociais que exerce em sua vida, como esposa, mãe, cuidadora do lar, profissional,

entre outros.

Parte-se da hipótese de que elas, após a maternidade e inserção no mercado

de trabalho, enfrenta grandes desafios pela sobrecarga das funções que recai sobre

si, e em diversos momentos sofrem com dificuldades emocionais e psicológicas, não

encontrando meios para conseguir organizar e conciliar os papéis que exercem de

forma não danosa. Ainda, pretendeu-se investigar na literatura as dificuldades

enfrentadas na inserção no mercado de trabalho, verificou os impactos psicológicos

dos múltiplos papéis e apontou estratégias de organização para administrar as

múltiplas funções.

METODOLOGIA
Este trabalho teve como tema de pesquisa “Casamento, maternidade e

carreira profissional. Desafios enfrentados na conciliação dos papéis”, como

problema, “Quais os desafios enfrentados pela mulher para conciliar os diversos

papéis sociais em sua vida?”. Realizou-se uma revisão para identificar o que a

literatura já produziu sobre esse tema.

A busca foi feita nas seguintes bases de dados, Scielo (Scientific Electronic

Library Online), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e Google Acadêmico, através dos

seguintes descritores, maternidade, carreira profissional, casamento, papéis sociais.

As combinações feitas foram “mulher AND maternidade AND carreira”,

“mulher AND maternidade AND profissão”, “maternidade AND carreira”, “mulher

AND maternidade AND papéis sociais”, “mulher AND casamento AND maternidade”

e “mulher, profissão AND papéis sociais”.

Foram considerados como critérios de inclusão, artigos integrais publicados

em língua portuguesa, disponíveis gratuitamente online, com período de publicação

entre os anos de 2018 à 2022. Os critérios de exclusão foram, artigos em outras

línguas que foram publicados fora do período pré-estabelecido e que não estavam

disponíveis de forma gratuita na integra.



Os dados colhidos foram interpretados por meio da análise de conteúdo, que

de acordo com Bardin (2006) segue etapas como a organização do material

encontrado onde realiza-se leitura exploratória, escolhe-se os documentos, define-se

os objetivos e os indicadores de interpretação.

Após a organização, faz-se a exploração e análise dos achados e a última

etapa consiste na interpretação dos resultados encontrados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente foram encontrados 52 artigos. Entretanto, 38 desses artigos não

se enquadraram nos critérios de inclusão desta pesquisa. Para construção da

discussão foram utilizados os 14 artigos restantes. Destes, 12 se trata de pesquisa

de campo e 2 revisões integrativas de literatura.

Sete artigos foram publicados em 2018, quatro em 2019, dois em 2020 e um

em 2021, todos conduzidos no Brasil. Os artigos incluídos nesta revisão estão

organizados na tabela 1, distribuídos a partir das seguintes informações,

identificação em número e título, indexador, autores, periódico e as considerações

sobre a temática de cada artigo encontrado.

Quadro 1 - Distribuição dos artigos em indexador, título, autores e temas.

N°
do
ar-
tigo

Inde-
xador

Título do
artigo

Autores Periódico (vol., no,
pág, ano)

Considera-
ções /
Temática

1 Scielo Entre Voltas e
(Re)voltas: um
Estudo sobre
Mães que
abandonam a
Carreira
Profissional

Thassia
Souza
Emidio,
Matheus
Fernan-
des de
Castro.

Psicologia: Ciência
e Profissão 2021 v.
41, e221744, 1-16.

Abandono de
carreira por
conta dos
filhos/
Maternidade/tr
abalho/
dificuldades
enfrentadas
nesse
processo.

2 Scielo Mobilidades
no labirinto:
tensionando
as fronteiras
nas carreiras
de mulheres

Aline
Mendon-
ça Fraga,
Sidinei
Rocha-
de-
Oliveira

Cad. EBAPE.BR, v.
18, Edição
Especial, Rio de
Janeiro, Nov. 2020,
ISSN 1679-3951,
757-769

Mulheres/
Carreira/
Genero



3 Google
Acadê-
mico

Conciliando
maternidade e
carreira
profissional:
percepções de
professoras do
Ensino
Superior

Michele
Apareci-
da Silva,
Michele
Morais
Oliveira
Pereira,
Luiz
Guilher-
me
Rodri-
gues
Antunes,
Francielih
Dorneles
Silva,
Michelle
Cristina
Ferreira
Castelari

Revista Vianna
Sapiens, v.10, n.2,
Juiz de Fora,
Jul/Dez 2019,
ISSN:2177 3726

Maternidade,
trabalho,
realização
pessoal,
conciliação de
funções.

4 Google
Acadê-
mico

MATERNIDA-
DE E
CARREIRA:
DESAFIOS
DA MULHER
NO
MERCADO
DE
TRABALHO
APÓS A
LICENÇA
MATERNIDA-
DE

ARIAN-
NE
RIBEIRO
THIAGO
DE
OLIVEI-
RA

UNIVERSIDADE
FEDERAL
FLUMINENSE,NI-
TERÓI,
Junho/2018.

Maternidade.
Trabalho.
Carreira.
Licença
maternidade

5 Google
Acadê-
mico

DESAFIOS
DA MULHER
NO
AMBIENTE
EMPRESARI-
AL: Fatores
influenciado-
res na carreira
feminina

ISIS
MONTEI-
RO
SANTOS

FACULDADE DE
TECNOLOGIA E
CIÊNCIAS
SOCIAIS
APLICADAS –
FATECS, Brasília,
2018

Carreira,
mercado de
trabalho,
mulher

6 Google
Acadê-
mico

O PAPEL
SOCIAL DA
MULHER
PROFISSIO-
NAL EM
CONTRAPAR-
TIDA COM A

Suzilara
MALA-
QUIAS ;
Hemily
Carolina
SANTOS

Anais da IV
JENPEX – Jornada
de Ensino,
Pesquisa e
Extensão do
Instituto Federal de
Mato Grosso IFMT -

Maternidade;
Gênero;
Família;
Mulher
Profissional;
Sociedade



MATERNIDA-
DE

Campus Avançado
Tangará da Serra –
– 29 de agosto a 31
de agosto de 2018
– ISSN 2448-0592

7 Google
Acadê-
mico

TRABALHO,
CARREIRA E
MATERNIDA-
DE:
PERSPECTI-
VAS E
DILEMAS DE
MUL?HERES
PROFISSIO-
NAIS
CONTEMPO-
RÂNEAS

VIVIANE
COR
DEIRO
DE
ALMEI-
DA,
CAROLI-
NA M AR
IA
MOTA-
SA
NTOS

ADMINISTRAÇÃO:
ENSINO E
PESQUISA RIO DE
JANEIRO V. 19 No
3 P. 583–605 SET-
DEZ 2018

Carreira
feminina,
Maternidade, 
Tripla jornada,
Mulheres
contemporâ-
neas

8 Google
Acadê-
mico

MATERNIDA-
DE X
CARREIRA:
AS
DIFICULDA-
DES
ENCONTRA-
DAS POR
MULHERES
NA
CONCILIA-
ÇÃO ENTRE
VIDA
PESSOAL E
PROFISSIO-
NAL

FRAN-
CISCA
EDMARA
DOS
SANTOS
ALMEI-
DA

CENTRO
UNIVERSITÁRIO
FAMETRO,
FORTALEZA-CE,
2020

Carreira.
Maternidade.
Mulher.
Trabalho.

9 Google
Acadê-
mico

Implicações
do retorno ao
trabalho após
licença-
maternidade
na rotina e no
trabalho da
mulher

Carla
Fernan-
des
Garcia,
Juliane
Viecili

Revista de
Psicologia, v. 30, n.
2, p. 271-280, maio-
ago. 2018. doi:
https://doi.org/10.22
409/1984-
0292/v30i2/5541

função
materna;
licença
maternidade;
trabalho
feminino

10 Google
Acadê-
mico

A
MATERNIDA-
DE PARA UM
CUIDADO DE
SI: DESAFIOS
PARA A
CONSTRU-
ÇÃO DA

Silvana
Maria
BITEN-
COURT

Estud. sociol.
Araraquara v.24
n.47 p.261-281
jul.-dez. 2019

Maternidade.
Cuidado.
Desigualdade
de gênero.
Equidade de
gênero.



EQUIDADE
DE GÊNERO

11 Google
Acadê-
mico

MULHERES
GESTORAS E
MÃES
SOZINHAS:
Desafios e
estratégias na
conciliação
entre carreira
e maternidade

Andréia
de
Oliveira
Coelho

Universidade
Fernando Pessoa,
Porto, 2019

Gênero,
Maternidade,
Mulheres
gestoras,
Liderança,
Discriminação

12 Google
Acadê-
mico

A
REINSERÇÃO
DA MULHER
NO
MERCADO
DE
TRABALHO
NO PERÍODO
DA PÓS-
MATERNIDA-
DE

RAQUEL
ALLE-
GRETTI
MACHA-
DO

Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul,
PORTO ALEGRE
2018.

Mercado de
trabalho;
Reinserção;
Pós-
maternidade;
Discriminação

13 Google
Acadê-
mico

A mulher
contemporâ-
nea e a
maternidade:
como a vida
profissional e
a escolaridade
influenciam no
desejo de ser
mãe?

Bruna
Corrêa
Martins,
Julia
Gonçal-
ves de
Biten-
court,
Sendy
Pisoni de
Souza
Teixera,
Bruna
Martins
dos
Santos,
Maúcha
Sifuentes

XIII MOSTRA DE
INICIAÇÃO
CIENTÍFICA DA
FACULDADE
CESUCA – NOV. /
2019 ISSN – 2317-
5915

Planejamento
da
maternidade;
Adiamento da
maternidade;
Estabilidade
financeira

14 Google
Acadê-
mico

DESAFIOS E
CONFLITOS
DA MULHER
NA BUSCA
DA
ASCENSÃO
NA
CARREIRA

Thomp-
son
Augusto
Reis,
Aline
Souza
Dias,
Elenice

ReCaPe | Vol. 8 |
Nº. 3 | Ano 2018 |
set./dez. | p. 399

Mulher;
Desigualdade
de Gênero;
Desafios;
Conflitos;
Preconceito



PROFISSIO-
NAL

Oliveira
Oliveira,
Jeanne
Alves
Costa,
Graziela
Oste
Cremo-
nezi,
Valéria
Rueda
Elias
Spers

Para melhor visualização e compreensão acerca dos assuntos dos artigos,

foram criadas três categorias de análise a partir dos temas em comum encontrados

nos estudos, objetivando apresentá-los e discuti-los brevemente. As categorias e os

respectivos artigos estão apresentados no quadro 2.

Quadro 2 - Distribuição dos artigos de acordo com as categorias de análise.

Categorias N° do artigo
Dificuldades enfrentadas na inserção da

mulher no mercado de trabalho

1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 e 14.

Impactos psicológicos provocados pelos

múltiplos papéis

1,3,4,9,10,11 e 12.

Estratégias de organização para

administrar as múltiplas funções

4, 11 e 12.

1 - Dificuldades enfrentadas na inserção da mulher no mercado de trabalho

Emídio e Castro (2021) e Malaquias e Santos (2018) apontam que o trabalho

se apresenta como um grande feito para a mulher, após um longo período de luta e

tentativas de conquista de sua autonomia, sendo muito importante para sua vida ao

gerar satisfação e proporcionar independência financeira e possibilidade de

ascensão social, porém, é um lugar instável, resistente, desvalorizado, desigual e

injusto.

Além disso, discorrem que o mercado de trabalho é marcado também por

desigualdades nas relações de gênero, evidenciando um processo lento e tardio das



conquistas da mulher, dificultando sua construção de carreira, em detrimento dos

homens. Os autores caracterizam o mercado de trabalho como um lugar pouco

acolhedor e de alienação para a mulher, colocando-a num lugar passivo (EMÍDIO E

CASTRO, 2021; MALAQUIAS E SANTOS, 2018). Os autores Reis et. al. (2018),

Machado (2018), Coelho (2019), Almeida (2020), Almeida e Mota-Santos (2018) vão

ao encontro a essa ideia.

Outra grande questão levantada por Silva, et a. (2019), é a desigualdade

salarial entre homens e mulheres, onde os homens recebem mais de 25% que as

mulheres, e o desafio é tentar reverter esse quadro (SILVA, ET A., 2019). Oliveira

(2018) e Santos (2018), corroboram com a ideia, apontando que além de receberem

menos que os homens financeiramente, as mulheres ainda enfrentam outros

problemas, possuem pouca voz para tomadas de decisão e ainda, àquelas que

possuem outras responsabilidades, como a maternidade e vida doméstica,

enfrentando dupla jornada de trabalho (OLIVEIRA, 2018; SANTOS, 2018).

A maternidade é outro grande desafio enfrentado pela mulher, uma vez que

ela se vê dividida entre funções muito importantes, que demandam muito tempo e

trabalho. Além disso, Almeida (2020) aponta que o mercado de trabalho não é

favorável à mulher-mãe, a ponto de propiciar oportunidades de equilíbrio entre essas

funções, trazendo consigo limitações e a necessidade de mudanças na rotina. Os

autores Silva et. al. (2019), Emídio e Castro (2021), Oliveira (2018), Malaquias e

Santos (2018), Almeida e Mota-Santos (2018), Almeida (2018), Garcia e Viecili

(2018), Bitencourt (2019), Coelho (2019) e Machado (2018) corroboram com a ideia.

2 - Impactos psicológicos provocados pelos múltiplos papéis

Ao se inserir no mercado de trabalho, a mulher agrega para sua vida novas

funções e responsabilidades, mas acaba mantendo outras antigas, como a vida

doméstica, o casamento, a maternidade e por consequência, grandes sofrimentos

surgem, uma vez que, atrelado a isso, está a tentativa de conciliação dessas tarefas.

Diante disso, Emídio e Castro (2021) discorrem que atualmente a mulher se

vê em um contexto complexo de grandes demandas e exigências, ocasionando uma

sobrecarga na construção de sua identidade. Os autores destacam a desigualdade

de gênero como um grande fator responsável por essas dificuldades, uma vez que, a



mulher sofre altas cobranças e desvalorização, por ainda existir na sociedade uma

fixação da ideia de que existe uma divisão sexual de responsabilidades entre

homens e mulheres, como já discutido anteriormente (EMÍDIO; CASTRO, 2021).

A mulher contemporânea busca por independência e autonomia, trabalhando

fora de casa para conquistar e realizar tais desejos, mas também almejam construir

família e ter filhos. Isso pode ocasionar em grandes impasses, como a decisão de

dedicar-se mais a uma coisa do que outra, e a necessidade de renunciar a uma

dessas escolhas, uma vez que são funções que demandam muito tempo

(OLIVEIRA, 2018; GARCIA E VIECILI, 2018).

A maternidade é uma função que necessita de muita dedicação , nesse

sentido discorrem Silva et. al. (2019) e Oliveira (2018), Garcia e Viecili (2018),

Bitencourt (2019), Machado (2018), acaba sendo um grande desafio para esta

mulher profissional, uma vez que diante da sobrecarga e sofrimento que vivencia

após a chegada do filho, questiona-se sobre o fim de sua carreira para dedicar-se à

família mais de perto. Por outro lado, tem dificuldade em abandonar sua carreira e

sua liberdade, ficando em grande angústia e tristeza pela sobrecarga e preocupação

ao mesmo tempo (SILVA et. al. 2019; OLIVEIRA, 2018; GARCIA E VIECILI, 2018).

Além disso, Coelho (2019) acrescenta que a sociedade impõe a  maternidade

à mulher como uma obrigação de todas, mas não oferece nenhum suporte ou apoio,

de ajuda e auxílio para aquela que deseja de fato desempenhar esses múltiplos

papéis (COELHO, 2019).

3 - Estratégias de organização para administrar as múltiplas funções.

Oliveira (2018) pontua que, de modo particular, de acordo com sua vivência e

experiência, cada mulher acaba criando estratégias próprias de manejo das

atividades, visando não a solução das dificuldades, mas como uma tentativa de

amenizar a sobrecarga e o sofrimento (OLIVEIRA, 2018).

Oliveira (2018) ainda pontua algumas estratégias que, a partir de suas

pesquisas, se mostraram existentes e cabíveis. Estas aparecem como mudança no

horário de trabalho, dedicação aos filhos ainda que nas pequenas atividades, não

levar o trabalho para casa pela falta de tempo, otimização do tempo, colaboração

dos colegas no trabalho, auxílio de familiares em casa, algumas conseguem ter um



bom relacionamento com o chefe na empresa a ponto de conseguir flexibilidade,

trabalho em home-office, entre outros. Algumas mulheres, criam negócio próprio a

fim de poder organizar de acordo com seus demais afazeres e não se distanciar do

lar e dos filhos. Entretanto, apesar de serem opções acessíveis, vale ressaltar que

nem toda estratégia se adequa e cabe à todas (OLIVEIRA, 2018).

Contribuindo com essas ideias, Coelho (2019) aponta outras alternativas para

lidar melhor com os desafios das múltiplas tarefas, como estabelecer um limite entre

as fronteiras do trabalho, a vida pessoal e familiar, organização de rotina, foco nas

atividades em que exerce a cada momento, delegar funções de cuidado.

Entretanto, a autora pontua que, quando a mulher delega funções de cuidado,

seja com os filhos ou com o lar, ainda permanece sobre si uma responsabilidade, de

modo que esta não consegue se ausentar completamente. Faz-se necessário

considerar o quanto o peso das funções recai sobre a mulher, ficando o homem em

um lugar de poucas atitudes frente a essas tarefas que deveriam ser compartilhadas.

Nesse sentido, a mulher não viveria tamanha sobrecarga se as funções

destinadas apenas a ela fossem melhores distribuídas com o companheiro. Fica

evidente que falta no homem atitudes de se empenhar e cumprir com as

responsabilidades, sobretudo no lar, não como um auxílio à mulher, mas como

cumprimento de um papel que também é dele (COELHO, 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho objetivou compreender os desafios que a mulher enfrenta ao

realizar as múltiplas funções que exerce socialmente. Dentre essas funções estão,

casamento, maternidade, carreira profissional, dentre outras. Foi possível perceber o

quanto a mulher, ao longo do tempo, enfrentou dificuldades para conquistar sua

autonomia de vida e seu desenvolvimento profissional uma vez que, historicamente,

os homens possuem um lugar de autoridade e visibilidade e a mulher é colocada

num lugar passivo.

Após anos de luta, com a saída da mulher do ambiente doméstico e sua

inserção no mercado de trabalho, muitas dificuldades ainda são vividas, pois ao

adentrar no mercado de trabalho, enfrenta-se a divisão sexual do trabalho onde os

homens obtêm mais direitos, melhores salários e melhores reconhecimentos.



Outros desafios se voltam para a tentativa de gestão e conciliação das

funções, que além de profissional possui outros encargos como mãe, esposa, do lar,

etc., necessitando dedicar seu tempo de qualidade a todas essas atividades, então,

emergem grandes sofrimentos e impactos psicológicos, posto que o exercício

dessas múltiplas funções gera grande sobrecarga e ocasiona em dificuldades de se

organizar para dedicar tempo a todas as tarefas.

A maternidade é uma obrigação que recai sobre a mulher com um grande

peso, uma vez que lhe é exigido um cuidado integral, tudo isso por consequência

histórica de uma sociedade que não atribuía vez e lugar à mulher, fato que ainda

hoje continua acontecendo.

Como tentativa de solucionar os conflitos, pode-se destacar a priorização de

atividades colocando aquelas que têm maior necessidade e/ou importância a ser

executada primeiro. Para as mulheres que se interessam, a tecnologia pode ser uma

grande aliada, tendo em vista que pode executar o trabalho, inclusive em casa,

próxima da família e dos filhos. Além disso, pode ser um meio de resolver diversas

atividades e problemas com maior facilidade, se organizar de modo que as tarefas

não se acumulem, dedicar momentos de qualidade com a família, com os filhos, a

fim de poder se distanciar com maior tranquilidade, manter os limites do trabalho

bem estabelecidos para que consiga dedicar-se a outras tarefas fora dele, valorizar o

tempo a cada tarefa, enfim, muitas estratégias podem ser viáveis e cada mulher

poderá se adaptar de acordo à sua realidade.

Diversas abordagens se mostram possíveis, como as colocadas no corpo

deste trabalho, entretanto, poucas são as mulheres que possuem acesso à

flexibilidade em seu trabalho para exercício de outras atividades. As estratégias são

bem colocadas teoricamente, mas na prática, não se aplicam, não se efetivam. A

maioria das empresas não estão dispostas a atender esta mulher múltipla, porque

existem outras tantas esperando por aquela vaga de emprego, o que acaba na

maioria das vezes motivando a abandonarem suas carreiras.

É necessário que se reforcem movimentos de conscientização empresarial,

de modo a atender as mulheres em seus direitos que ainda são anulados, de modo

a criar técnicas que se efetivem de fato, atendendo a todas, em suas

particularidades, e promova uma reflexão acerca da necessidade de valorização da

mulher na sociedade.



Ainda assim, faz-se necessário movimentos que se direcionem aos homens,

no sentido de reeducá-los para a vida contemporânea, onde precisam se empenhar

ativamente, sobretudo dentro do lar, compartilhando as atividades a fim de que a

sobrecarga não recaia sobre a mulher, mas cada um cumprindo com um papel, com

uma responsabilidade.
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