
A multiplicidade de papéis da mulher e a saúde mental 

 

 

Nesse mês de março em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o 
Espaço PsicoRett propõe uma reflexão sobre a diversidade de papéis 
femininos e a relação destes com a saúde mental, uma vez que essas 
questões são muitas vezes determinantes para o aparecimento do estresse 
crônico e de transtornos mentais, sendo os mais prevalentes a ansiedade e a 
depressão. 

O dia 08 de março simboliza a luta das mulheres não apenas contra a 
desigualdade salarial, melhores condições de trabalho que teve início no século 
XIX, mas também contra os diversos tipos de violência (física, psicológica, 
moral, sexual e patrimonial) e a sobrecarga na qual a mulher é submetida pelo 
acúmulo de papéis, quando precisa conciliar o trabalho com a função de 
“cuidadora”. 

Antigamente, as funções de gênero eram bem definidas: o homem era o 
provedor e a mulher cuidava da casa e filhos. Como resultado de lutas, as 
mulheres também foram se inserindo gradativamente no mercado de trabalho. 
Algumas apenas pela satisfação pessoal da carreira profissional e outras, para 
complementarem a renda familiar, mas ainda seguindo responsáveis pelo 
cuidado com a casa e filhos. Na sociedade moderna, ainda cabe à mulher 



acumular outros papéis como por exemplo, o cuidado de idosos com doenças 
que causam dependência. Outra situação muito comum, é o da mãe provedora 
quando se trata da “mãe solteira”, separada e/ou abandonada que administra o 
lar e a educação dos filhos sem a presença e/ou auxílio financeiro da figura 
paterna. Além disso, a sobrecarga da mulher pode se agravar ainda mais 
quando ela é surpreendida por uma maternidade que resulta em um filho com 
doenças neurológicas/motoras com alto grau de comprometimento e 
dependência, trazendo impactos que se prolongam ao longo de uma vida toda. 

Sabemos que alguns papéis femininos são decorrentes de construções 
culturais e sociais revestidos pela função materna, mas são também 
especialmente reforçados por relações biológicas de membros integrantes do 
próprio núcleo familiar. Nesse sentido, as relações entre maternidade, 
deficiência e o cuidado em tempo integral, precisam ser rediscutidas em 
diferentes espaços, tais como no âmbito social, nas instituições e associações 
que acolhem e assistem as demandas dessas famílias, nas redes sociais de 
apoio, mas principalmente nos núcleos familiares através do diálogo, 
conscientização e da redefinição de tarefas de cada membro que mantém 
laços de parentalidade e de afeto com a pessoa deficiente.  

Historicamente, observamos alguns avanços nas conquistas femininas em 
algumas áreas, como a participação na política e em cargos de liderança em 
algumas profissões, mas infelizmente em outras áreas as mulheres seguem 
sendo pouco valorizadas e apoiadas. Mudanças positivas sobre a 
multiplicidade de papéis podem advir de uma conscientização e da 
ressignificação das construções sociais daquilo que são funções femininas e 
masculinas considerando as desigualdades de gênero, a garantia de direitos, a 
ocupação por mulheres em mais espaços valorizados no mercado de trabalho 
e o empenho das autoridades competentes e da sociedade no combate às 
várias formas de violência doméstica.  

Por último, a “mulher cuidadora” precisa de total apoio social e familiar tanto 
para realizar o seu autocuidado diário, mas também para direito de ser 
cuidada. São questões fundamentais e que dizem respeito à saúde mental e 
física da mulher, o que significa prevenir doenças e promover qualidade de 
vida. 

Terminamos essa reflexão parabenizando cada uma de “vocês mulheres” que 
merecem aplausos em todos os 365 dias do ano, lembrando que a mulher 
carrega em si a força, a resiliência e a delicadeza que a torna única e especial!  
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