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Dia 8 de março comemoraremos o dia internacional da mulher. A ideia de celebrar 
este dia se difundiu no início do século XX, com a entrada expressiva de mulheres no 
mercado de trabalho, no contexto das lutas por melhores condições de vida e 
trabalho, bem como pelo direito de voto. 

Esta data nos convida a refletir sobre o ser mulher nos dias de hoje. Nas ruas, no 
trabalho, nos nossos círculos sociais, no consultório, não é difícil perceber o quanto 
boa parte das mulheres andam infelizes e descontentes com suas vidas.Há mulheres 
que falam 2 ou 3 línguas, mas que não conseguem conversar com o próprio filho. 
Algumas, na ânsia por direitos iguais aos dos homens, masculinizam-se, esquecendo-se 
que muitas vezes o que torna as relações ricas são justamente as diferenças no modo 
de agir e pensar. Apesar das importantes conquistas sociais, que as colocaram mais 
próximas da igualdade de direitos com os homens, há algumas coisas que ainda 
escravizam as mulheres, em pleno século XXI.  Os seus sonhos não são seus, mas os 
vendidos pelas revistas e mídia em geral. Seu corpo e suas características pessoais, 
também, muitas vezes, são causa de infelicidade e sofrimento na medida em que 
destoam dos modelos estéticos, profissionais e de consumo veiculados e valorizados 
na sociedade do efêmero e superficial. 

A mulher precisa ser boa mãe, boa mulher, boa profissional, precisa estar bonita, estar 
na moda e feliz o tempo todo. Em certa medida, há sim uma escravidão em todas 
essas exigências. Há quem tente sustentar esta imagem, de uma mulher que não falha, 
especialmente na mídia e nas redes sociais, onde às vezes a impressão que dá é que as 
pessoas fazem propagandas de suas próprias vidas, na tentativa de fazer com que os 
outros – e ela mesmo – acreditem que ali há uma vida perfeita. Ao meu ver, esta pode 
ser uma forma de escravidão quase tão terrível quanto aquela abolida pela lei Áurea, 
em 1888. 

Nós, simples mortais, sabemos que não é possível atender a todas estas exigências o 
tempo todo. Se desejamos viver melhor, é preciso entender isto e nos permitir errar, 
acertar, falhar, aprender. Isto não significa que não devamos buscar ser melhor a cada 
dia, pelo contrário, o aperfeiçoamento e aprendizado diário, fundamentado em nossos 
valores e experiências, é o que constrói uma existência mais sábia e feliz.  
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