
e um lado, mulheres responsáveis pelo bom anda-

mento da casa e da boa criação dos filhos. De outro, 

homens responsáveis pelos proventos e pe lo confor to 

financeiro do lar. O quadro, típico das décadas passadas, 

ficou para trás. Hoje as tarefas se confundem e já não se 

pode eleger um dos gêneros como provedor. Sob essa pers-

pectiva, a discussão hoje gira em torno das diferenças nos 

tipos de liderança, a quem devem ser atribuídos os cargos 

de confiança, o reflexo das conquistas das mulheres na 

política e nas companhias. 

E nesse caminho de igualdades perante os homens, as 

mulheres colocam em pauta um outro prisma: o nível de es-

tresse e desgaste em relação as responsabilidades. Segundo 

dados da revista Exame, no ranking "Melhores e Maiores 

2010", entre as 100 maiores empresas do país apenas 5% pos-

suem mulheres no comando. Ainda que não representem 

maioria em cargos de alto escalão, as mulheres estão sobre-

carregadas de trabalho (até mesmo pela dupla jornada) e 

essa é a principal causa do estresse que atinge 94% das 

profissionais, como aponta pesquisa realizada pela ISMA-BR 

(International Stress Manegement Association). Tendo em 

vista essa realidade, qual a diferença entre os dois gêneros? 

Por que os homens resistem melhor às pressões e o que elas 

podem aprender com eles? 

De acordo com Giselle Guimarães Ramos, business de-
velopment da Enable, não deveriam existir diferenças entre 

homens e mulheres quanto ao gerenciamento de seu nível de 

estresse. "As mulheres abrem mão de muita coisa e acabam 

não chegando ao alto escalão com tanta facilidade quanto os 

homens, já que eles não precisam se dividir entre trabalho e a 

maternidade, por exemplo. A mulher tende a ficar sobrecar-

regada e eventualmente deixa de fazer muita coisa, assim os 

homens ocupam este espaço", completa Giselle. 

A profissional ressalta que é complicado as mulheres se 

desligarem da sua vida por dez horas diárias. "Já que durante 

oito horas você está no trabalho, outras duas horas no trânsito 

e mais oito você passa dormindo. Ou seja, sobram quatro ho-

ras para se dedicar a casa e à família praticamente", explica. 

Mas será impossível se desvencilhar? "Eu sempre separei mui-

to bem as duas coisas e o que recebi foram feedbacks nega-

tivos dos diretores das empresas em que trabalhei", conta. 

Gerenciar a carreira e manter a vida pessoal saudável é 

tarefa das mais difíceis quando a profissional tem filhos. "Eu 

não tenho filhos então o processo é muito mais simples pra 



mim. O que eu vejo é que cada vez mais é que os homens 

também assumem um papel que antigamente era só para 

mulheres. Fazer o jantar, lavar a louça, lavar a roupa, cuidar 

dos filhos. Por que a mulher é responsável por tudo isso 

quando também trabalha fora? Hoje não há mais espaço para 

todo esse volume de trabalho para uma mulher que trabalha 

e vejo cada vez mais homens dividindo as tarefas, até porque 

enxergam a necessidade desta divisão", afirma Giselle. 

A profissional defende a divisão de tarefas entre as mu-

lheres e os seus parceiros para evitar os altos índices de 

estresse e para manter o comprometimento com todas as 

áreas da vida. "Já não há espaço para movimentos retrógra-

dos, como a dona de casa que faz almoço e jantar enquanto o 

marido assiste o futebol. Sem contar que as mulheres tam-

bém precisam encontrar um tempo só pra elas, esquecer um 

pouco da família e do trabalho. Assim como os homens de-

vem fazer o mesmo", defende. 

Individualidade soa como um sonho de consumo longín-

quo e muito próximo ao mesmo tempo. Se por um lado é 

impossível manter-se sozinho em determinadas circunstân-

cias, por outro lado há uma dificuldade também em manter 

uma vida social ativa e saudável. Sendo assim, as mulheres 

podem prorrogar a decisão de constituir uma família, tendo 

filhos, por conta dos altos índices de estresse originado pelo 

trabalho e dessa falta de tempo? Giselle acredita que sim, já 

que o velho molde de mãe e dona de casa já não faz mais par-

te do ideário dela e nem das amigas que tem a mesma idade. 

"Eu tenho 31 anos e grande parte das minhas amigas tem a 

mesma idade. Pouquíssimas tem filhos e não trabalham. Eu 

não me vejo perdendo emprego ou me afastando muito 

tempo do trabalho para ter um filho e, ao mesmo tempo, não 

enxergo espaço no meu trabalho para me ausentar", diz. 

Se antes as competências financeiras ficavam à cargo dos 

homens, hoje as mulheres já não admitem esse modelo e 

colocam-se em situação igual frente às responsabilidades. 

"Talvez eu nem me preocupe com o estresse em si, e sim, à 

responsabilidade que eu tenho de ter com uma criança para 

qual não terei tempo de me dedicar", conta Giselle. 

Toda a lista de pressão exercida sobre as mulheres, a 

responsabilidade frente a família e ainda a busca pelo suces-

so profissional nos faz pensar se os homens são mais resis-

tentes f rente à esse quadro ou eles não sofrem tantas 

cobranças. 

Segundo Giselle, cobrança é inerente aos cargos superio-

res e de responsabilidade, independente de sexo. "O es-

tresse é próprio da vida das pessoas que tem milhões de 

coisas para fazer e precisam gerenciar sua vida e o tempo 

para fazer cada uma delas. Com o tempo consegui gerenciar 

todos os desafios e meu nível de estresse baixou, já que eu 

soube colocar todos os projetos e idéias em uma fila priori-

zando em ordem de urgência. Caso contrário, eu conheceria 

mais de perto o que é a Síndrome de Burnout', explica fa-

zendo menção à um tipo muito grave de estresse, que pode 

levar ao uso de medicação e acompanhamento médico. 

Outras cobranças em pauta 

O que pode agravar ainda mais os níveis de estresse entre 

as mulheres são, além das exigências profissionais e fami-

liares, as exigências sociais. Há um padrão de beleza exigido 

que as forçam a se submeter a tratamentos estéticos com fre-

qüência, estarem sempre impecáveis e dentro dos padrões 

estéticos. Segundo matéria publicada pelo portal ÍG, executi-

vas e outras profissionais de áreas variadas admitem esse tipo 

de cobrança no ambiente de trabalho. Por outro lado, a pu-

blicação defende que as mulheres não devem deixar de lado 

a feminilidade e não ter a intenção de competir com um ho-

mem de igual para igual. Equilíbrio entre força e gênero é o 

segredo para se sail' bem na disputa. 

O que dizem os acadêmicos 

Segundo Leila A. Perez Sanchez, socióloga e professora 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul, a questão 

não é a separação da vida pessoal da vida profissional e sim 

as questões relacionadas à nossa cultura em relação à for-



i ci ú d e 

mação familiar na cultura brasileira. "A interferência dos 

modelos sociais em cada geração é o fator decisivo para a 

mudança do paradigma: 'cuidar da casa ou trabalhar fora?'. 

Ou ainda: 'trabalhar fora de casa e terceirizar o trabalho da 

casa?' São pensamentos que norteiam a população feminina 

de forma intensa e variável com o passar do tempo. Diferen-

ciando o trabalho doméstico como algo menos importante 

para uma outra pessoa que encarará o mesmo trabalho como 

algo profissional. Estas questões estão culturalmente ligadas 

a opção feminina para trabalho, pois o h o m e m não tem 

sequer a preocupação com quem vai fazer o trabalho do-

méstico", explana. 

Sanchez ainda explica que, na nossa sociedade, assim 

como nas demais, a situação é a mesma: as mulheres são res-

ponsáveis pelo trabalho doméstico. "E creia, direta ou indire-

tamente. Portanto, não existe a separação de uma coisa ou 

outra, pessoal ou profissional. A mulher organiza sua vida 

Em busca do autocontrole 

como um todo para que consiga adequadamente ter suces-

so, e n q u a n t o os h o m e n s se p r e o c u p a m em ter sucesso 

profissional, pois o restante é conseqüência", diz. 

Ainda tendo como base o processo de socialização, a so-

cióloga acredita que os homens resistem melhor às pressões 

por uma questão cultural. "Eles aprendem que devem ser 

mais fortes, mais racionais do que emotivos, e isto se solidifica 

ao longo da vida. "É importante lembrar que este aprendiza-

do tem origem no passado, através das mães que reforçavam 

os valores sociais vigentes. Já para a geração Y, homens e mu-

lheres crescem sob os mesmos ensinamentos", opina. 

Mas para quem pensa que o antes denominado sexo 

frágil não tem nada para ensinar, engana-se. Os homens 

podem aprender com as mulheres à medida em que elas são 

mais flexíveis e conseguem realizar várias tarefas ao mesmo 

tempo. "Além de conseguir demonstrar suas emoções mais 

facilmente sem perder o respeito ou o mérito profissional no 

ambien te em que trabalham", 

lembra a acadêmica. E completa: 

"O que de fato podemos afirmar 

é que as mulheres hoje represen-

tam mais de 50% da força de tra-

balho, que também estão" em nú-

mero significativo nas universi-

dades em busca de especializa-

ção para o mercado de trabalho. 

Porém, ainda não superamos os 

danos causados pelas gerações 

anteriores que desvalorizavam o 

t rabalho da mulher e que blo-

queavam a participação em al-

guns segmentos profissionais". 

Porém, a socióloga defende 

que há um avanço bastante sig-

nificativo nesta direção e talvez 

os 5% de mulheres que estão em 

p o s i ç õ e s d e c o m a n d o e m 

grandes empresas seja um nú-

mero importante para iniciar a 

progressão geométrica do cres-

cimento. "Assim como aconte-

ceu no século passado em re-

lação a outras posições de traba-

lho", finaliza. 
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