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RESUMO 
 

O desafio das mulheres de equilibrar múltiplos papéis – como mãe, profissional, dona 

de casa – é algo bastante discutido pela literatura. Porém, com a pandemia da COVID-

19, esse desafio ficou ainda mais escancarado. Há, portanto, oportunidade para o 

entendimento de como essa situação sem precedentes foi impactando a vida das 

mulheres. O objetivo desse estudo  foi entender como a rotina de executivas mães foi 

mudando durante a pandemia da COVID-19. Esse estudo se faz relevante dado que, 

se a sensação de não estar dando conta de todas as demandas faz com que muitas 

mulheres optem por diminuir sua dedicação ao trabalho, com a pandemia, esse risco 

se torna ainda maior. Entender, portanto, como a rotina das executivas foi se alterando 

ao longo da pandemia pode ajudar as empresas a criarem melhores políticas de 

retenção e suporte para esse público. Partindo da perspectiva de que as adaptações 

das executivas a suas rotinas variariam ao longo tempo, selecionei o método 

qualitativo longitudinal, realizando entrevistas semanais com sete mulheres – que 

eram mães e executivas – entre 30 de março e 12 de julho 2020. Usando a análise 

temática, elaborei um quadro de temas, demonstrando como categorias (como 

Sentimentos, Trabalho, Distribuição de Tempo) variaram ao longo tempo. Este estudo 

promoveu algumas contribuições à literatura. Primeiramente, enquanto a maioria dos 

estudos sobre COVID-19 está focada nos impactos de curto prazo nos indivíduos, 

este estudo permitiu visualizar as adaptações feitas pelas mulheres em suas rotinas 

ao longo do tempo. Em segundo lugar, ainda que a pandemia impactasse a vida das 

mulheres em diferentes esferas, a maioria das pesquisas acabava se aprofundando 

em uma tema mais estreito. Este estudo conseguiu apontar a inter-relação de 

diferentes tópicos da literatura (como home office, múltiplos papéis, ciclo de mudança) 

que impactaram a vida das mulheres durante a pandemia. Adicionalmente, este 

estudo contribui para a literatura de home office, ilustrando a realidade do home office 

para mulheres, com filhos, durante a pandemia. E, por fim, este estudo proporciona 

sugestões para o aprimoramento do modelo de “Estágios de Recuperação de Crise” 

de Wa-Mbaleka e Costa (2020), apoiando o entendimento de como as pessoas vão 

mudando de sentimentos e atitudes ao longo de uma crise como a da COVID-19. 

 
Palavras-chave: COVID. Mulheres. Teletrabalho. Conflito trabalho-familia. Múltiplos 

papéis. Impacto psicológico. 



 

 
 

ABSTRACT 
 

Women’s challenge of balancing multiple roles – such as mother, professional, 

housekeeper - is a well discussed topic in literature. However, with the COVID-19 

pandemic, this challenge became even more evident. There is, therefore, an 

opportunity for understanding how this unprecedented situation impacted women’s 

lives. The objective of this study was to understand how the routine of women 

executives who were also mothers changed throughout the COVID-19 pandemic. This 

study is relevant since, if before the pandemic women already reduced their dedication 

to their work for feeling they could not handle so many demands, with the pandemic, 

this risk is even greater. So, understanding how women’s routine changed throughout 

the pandemic can help companies to create better retention and support politics. 

Considering that the way women adapted to the pandemic would evolve over time, I 

chose to do a qualitative longitudinal research, weekly interviewing 7 women – who 

were mothers and executives – from March 30th to July 12th, 2020. Using thematic 

analysis, I demonstrated how categories such as Feelings, Work, Time Distribution 

varied through time. This study contributed to the literature in various manners. Firstly, 

while most studies about COVID-19 are focused on its short term impacts, this study 

provided insight into the adaptations women made in their routines as the time went 

by. Secondly, even though the pandemic affected women in various manners, most 

studies ended up focusing in one theme at a time. This study was able to show the 

inter-relation of different topics in the literature (including home office, multiple roles, 

change cycles) which impacted women’s lives during the pandemic. Additionally, this 

study contributed to the home office literature, illustrating the reality of the telework 

model for women, with children, during the pandemic. And, finally, this study provides 

suggestions for complementing Wa-Mbaleka & Costa’s (2020) “Crisis Recuperation 

Stages”, supporting the understanding of how people change their feelings and 

attitudes during a crisis, such as the COVID-19 pandemic. 

Keywords: COVID. women. telework. Work-Family conflict. multiple roles. 

psychological impact. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Ser mulher não é fácil, não. E não sou eu que estou falando isso... Diversos estudos 

evidenciam tal afirmação. Globalmente, as mulheres são responsáveis por 75% do 

trabalho não remunerado, que inclui cuidados com a casa e com os filhos (Moreira da 

Silva, 2019). Mulheres sofrem mais interferência de questões familiares no trabalho 

do que homens (ALLEN; FINKELSTEIN, 2014; HAMMER et al., 2005; MINNOTTE, 

2012). Mulheres sofrem mais de depressão (DUARTE el al., 2020; ROXBURGH, 

2004) e de estresse (BILODEAU et al., 2020; HARTH; MITTE, 2020; KNEAVEL, 2020; 

REDONDO-FLÓREZ et al., 2020). Mulheres ganham salário menor (GREAT PLACE 

TO WORK, 2020; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 

[IBGE], 2018) e têm menos cargos de liderança (CEPELLOS, 2016). Mulheres têm 

jornada dupla e, às vezes, tripla (FERREIRA DE SOUSA et al., 2011). 

 

Lidar com os elementos previamente citados por si só é um desafio. Mas e num 

contexto de uma pandemia, onde, devido à orientação para isolamento social 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020), a maioria das estruturas de apoio (como escola, 

suporte dos avós, babás etc.) dessas mulheres – tão cruciais para gestão de seus 

múltiplos papéis – foi eliminada (BOCA et al., 2020)? E onde – praticamente de um 

dia para o outro – as pessoas deixaram de trabalhar em escritórios (CHO, 2020) e 

passaram a trabalhar de casa, junto aos filhos e família (BOCA et al., 2020), sem 

estrutura adequada (MORETTI et al., 2020)? 

 

Grint (2020) afirmou que o mundo como o conhecemos virou de ponta-cabeça e que 

não há perspectivas de retornar ao antigo status quo num curto prazo. Portanto, 

devido a estarmos vivendo uma “crise global sem precedentes” (KARABAG, 2020, p. 

1), não foi possível encontrar na literatura como essas mulheres, que já tinham dupla 

jornada, fizeram para lidar com o novo contexto, o que gerou uma oportunidade para 

pesquisa. Ainda que alguns autores já tenham escrito sobre os impactos da pandemia, 

pelo fato de ela estar ainda ocorrendo, tais estudos ainda são limitados e focados no 

curto prazo (VOS, 2020), muitos evidenciando o impacto psicológico da quarentena, 

como stress, depressão, medo (BENKE et al., 2020; GLASER; LEWANDOWSKI; 

DÜSING, 2015; HARTH; MITTE, 2020; SILVA et al., 2020). Porém, será que esses 

sentimentos se mantiveram os mesmos ao longo do tempo? Os tradicionais modelos 
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de mudança sugeririam que não (ELROD; TIPPETT, 2002), mas, até o momento, não 

há estudos sobre o assunto. Assim, existe uma lacuna teórica tanto sobre entender o 

impacto da pandemia na rotina das mulheres como, mais especificamente, entender 

como essas mulheres foram se adaptando ao longo do tempo a esse evento tão 

dramático. 

 

E por que entender como as mulheres lidaram com esse contexto é importante? A 

pandemia deixou os desafios que essas mulheres enfrentam escancarados. Se, antes 

dela, a sensação de não estar conseguindo dar conta das diversas demandas da casa 

e do trabalho, especialmente quando há filhos pequenos envolvidos (YOUNG; 

SCHIEMAN, 2018), já fazia com que muitas mulheres optassem por reduzir sua 

dedicação ao trabalho (acentuando a desigualdade de gênero no trabalho e na casa, 

de acordo com BIANCHI; RALEY, 2005), com a pandemia, o risco de essa 

desigualdade ocorrer aumenta ainda mais. Assim, entender como a pandemia foi 

impactando a rotina das mulheres pode ser um relevante auxílio para empresas 

criarem políticas de retenção e suporte para esse público. Afinal, política de home 

office para homem solteiro talvez deva ser diferente daquela para mãe solo que terá 

de parar várias vezes para apoiar filhos no homeschooling.  

 

Para estudar as adaptações feitas pelas mulheres durante esse contexto, elaborei a 

seguinte pergunta de pesquisa: “Como a rotina das executivas mães foi mudando 

durante a pandemia da COVID-19 no Brasil?”. Meu objetivo com essa pergunta era 

entender os seguintes aspectos: 

 

a) investigar sobre a rotina diária antes da pandemia e ao longo dela; 

b) investigar a dedicação, desafios e alegrias da gestão de diversos papéis (mãe, 

profissional, dona de casa, esposa etc.); 

c) investigar o desdobramento dos sentimentos semana a semana, em relação 

ao contexto pessoal, organizacional e do país; 

d) entender como a percepção das entrevistadas em relação ao trabalho de casa 

foi mudando; 

e) identificar as mudanças de comportamentos e valores ao longo das semanas. 
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O desenho do estudo escolhido foi uma pesquisa longitudinal, de frequência semanal. 

O início da pesquisa deu-se em 30 de março de 2020, que foi uma semana depois do 

início da quarentena oficial em São Paulo (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

2020a), e seu final foi em 12 de julho de 2020. O formato longitudinal permite entender 

a evolução dinâmica na vida das pessoas, em tempo real (NEALE, 2018), o que é 

perfeito para compreender como a rotina dessas mulheres foi mudando. Por questões 

diversas (a serem explicitadas na seção sobre a Metodologia), acabei selecionando 

para esse trabalho quatro semanas para análise temática, estabelecendo um 

espaçamento de um mês entre uma entrevista e outra. 

 

Um forte motivo para eu ter escolhido me aprofundar no impacto da pandemia na 

rotina das executivas e mães foi que uma delas sou eu. (Tentar) Conciliar casa, filhos, 

trabalho, família, mestrado com uma reduzidíssima rede de apoio está sendo a minha 

realidade e meu desafio. Não foi (nem está sendo) fácil. E sei que isso não aconteceu 

só comigo. Ao entender como outras mulheres como eu, que têm essa gama de 

papéis, estão lidando com essa situação, espero ter contribuído não só para a 

Administração como também para registrar e evidenciar a loucura que foi ser mulher, 

mãe e profissional durante a pandemia.  

 

O que torna este trabalho especial foi ter capturado desde o começo, e de maneira 

intensiva, o dia a dia das executivas durante os primeiros dias e meses da pandemia, 

demonstrando a rapidez com que as mudanças foram ocorrendo em suas rotinas. 

Mais do que um olhar para o impacto pontual de uma crise, acredito que o que 

passamos nos marcará para sempre. O intuito deste trabalho é nos dar pistas sobre 

o “como”. 

 

A seguir, apresentarei como foi organizado o presente estudo. Após esta primeira 

seção (onde faço esta introdução), veremos, na Seção 2, o referencial teórico. Nela, 

elaborei os conceitos de teletrabalho, múltiplos papéis e impactos psicológicos de 

crises. Pesquisei esses três conceitos de maneira geral, como também identifiquei os 

estudos que relacionassem tais conceitos com a pandemia da COVID-19. 

 

Na Seção 3, falarei sobre a abordagem metodológica da pesquisa, explicando os 

motivos para escolha do formato da pesquisa, explicitando os desafios e 
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considerações éticas a respeito dela. Termino explicando em detalhes como foi feita 

a análise temática.  

 

Na Seção 4, apresentarei os dados encontrados na pesquisa, comparando-os com a 

literatura exposta na Seção 2. A ideia foi não só apresentar como os resultados se 

comparavam aos diferentes temas literários (como home office ou conflito trabalho-

família, por exemplo), mas como eles foram mudando ao longo das semanas. Para 

isso, foram criados quadros temáticos representando a mudança das categorias e 

subcategorias ao longo do tempo. 

 

Na Seção 5, elaborarei as contribuições teóricas trazidas por este estudo. Na Seção 

6, explicitarei as limitações deste estudo, assim como sugestões para futuras 

pesquisas.  

 

Por fim, na Seção 7, faço minhas considerações finais, fechando com chave de ouro 

este estudo que, para sempre, marcará minha vida.     

 

Objetivo do estudo: o objetivo desta pesquisa é entender como a rotina de 

executivas mães foi mudando durante a pandemia da COVID-19.  

Metodologia: pesquisa qualitativa longitudinal ao longo de três meses, desde 31 de 

março até 29 de junho de 2020.  

Palavras-chave: COVID, mulheres, teletrabalho, conflito trabalho-família, múltiplos 

papéis, impacto psicológico. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Breve panorama da pandemia da COVID-19 
 
No dia 1 de janeiro de 2020, havia no mundo um caso de COVID-19 reportado 

oficialmente (WA-MBALEKA; COSTA, 2020). No dia 30 do mesmo mês, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a proliferação da COVID-19 como 

uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION [WHO], 2020a). Dois meses depois, em 11 de março de 2020, a 

mesma instituição promoveu-a ao status de pandemia (WHO, 2020b). Karabag (2020, 

p. 1) descreve a atual situação provocada pela proliferação da COVID-19 como uma 

“crise global sem precedentes”. Considerando que, na entrega deste trabalho, em 

março de 2021, o número de casos no mundo está em mais de 141 milhões (WHO, 

2020c), pode-se deduzir que Karabag não estava exagerando. 

 

A descoberta de que o vírus é principalmente transmitido por partículas no ar (VAN 

DOREMALEN et al., 2020) e de que a transmissão por pessoas sem sintomas é 

possível (BAI et al., 2020) motivou diversos governos a adotarem medidas de restrição 

de contato social, como quarentena e lockdown (BENKE et al., 2020; STEFFENS, 

2020). No caso do Brasil, cujo primeiro caso foi registrado em 25 de fevereiro de 2020 

(LIMA et al., 2020), foram estabelecidas orientações para distanciamento social 

ampliado, incentivando as pessoas a ficarem em casa como forma de evitar o 

aumento do contágio (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). “Distanciamento social é a 

prática de aumentar o espaço entre as pessoas visando diminuir a chance de espalhar 

a doença” (SEN-CROWE; MCKENNEY; ELKBULI, 2020, p. 1519). A orientação para 

o distanciamento social foi especialmente assertiva em relação a pessoas idosas, 

dado que a mortalidade nessa faixa etária é mais alta (EUROSURVEILLANCE 

EDITORIAL TEAM, 2020; MACHADO et al., 2020).   

 

A pandemia da COVID-19 é considerada uma crise na saúde, na economia e no 

campo social (BOCA et al., 2020).   

 

Em relação à economia, serviços não essenciais (incluindo boa parte do comércio) 

foram fechados, e atividades que promoviam aglomerações (como escolas, 



 16 

academias, shoppings, eventos) foram proibidas (PEREIRA et al., 2020; SILVA et al., 

2020). Ainda que tenham existido divergências sobre quais seriam essas atividades 

essenciais e sobre qual deveria ser a duração das medidas de isolamento, com 

diferentes esferas do governo dando informações contraditórias entre si (SILVA et al., 

2020), o impacto negativo econômico é inquestionável (DUARTE et al., 2020), com 

agravação do desemprego e precarização do trabalho (DA COSTA LEMOS; DE 

OLIVEIRA BARBOSA; PINHEIRO MONZATO, 2020; FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 

[FIOCRUZ], 2020). Como referência, um levantamento feito pela Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) em maio de 2020 mostrou que quatro em cada 10 

brasileiros tiveram suas rendas reduzidas (BARBOSA, 2020).  

 

Em relação à saúde, no Brasil, até a entrega deste trabalho, contamos com mais de 

13,9 milhões de infectados e mais de 373 mil óbitos (WHO, 2020c). É também 

relevante a preocupação de que o aumento da doença sobrecarregue a capacidade 

de tratamento dos hospitais (SEN-CROWE; MCKENNEY; ELKBULI, 2020), assim 

como o desafio para ter uma vacina confiável e disponível (SHARMA et al., 2020). 

Adicionalmente, o rápido avanço da doença, junto à falta de clareza e excesso de 

informações noticiadas, impacta a saúde psicológica das pessoas, gerando 

sensações de medo e stress (BROOKS et al., 2020; GLASER; LEWANDOWSKI; 

DÜSING, 2015; SILVA et al., 2020). Esse ambiente de incerteza é acentuado ainda 

mais com a presença de fake news, fenômeno recorrente durante a pandemia de 

COVID-19 (BENKE et al., 2020; WANG et al., 2020). O resultado desse cenário de 

incerteza, junto ao panorama econômico negativo (DUARTE et al., 2020), foi que a 

saúde física e mental das pessoas piorou (CHAO et al., 2020; HARTH; MITTE, 2020; 

KO et al., 2020) e suas relações sociais foram impactadas (SILVA et al., 2020). 

 

Por fim, a pandemia da COVID-19 alterou a vida das pessoas profundamente, criando 

uma série de desafios no escopo social (PIETROMONACO; OVERALL, 2020). Para 

começar, com a orientação para que as pessoas – quando possível – trabalhassem 

desde casa, as fronteiras entre a vida pessoal e profissional foram transformadas, 

impactando a dinâmica entre ambas (CHO, 2020). Ainda que as mudanças 

provocadas pela pandemia tenham afetado psicologicamente todas as pessoas, esse 

impacto foi percebido de maneira distinta por diferentes pessoas (AMERICAN 

PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, 2020; BENKE et al., 2020; DUARTE el al., 2020, 



 17 

HAMEL; SALGANICOFF, 2020; ZHANG et al., 2020). Para algumas, as restrições 

para sair de casa significaram mais tempo livre e consequente sensação de 

relaxamento e diminuição de ritmo (HARTH; MITTE, 2020). Porém, para os pais que 

– com o fechamento das escolas – passaram a ter que conciliar seu trabalho com o 

cuidado dos filhos e da casa, tal situação representou um enorme desafio e fonte de 

conflito (BOCA et al., 2020). Considerando que, no Brasil, receber ajuda de avós, 

babás e escolas é uma prática bastante comum para que as mulheres consigam 

trabalhar (SEIDL-DE-MOURA; CARVALHO; VIEIRA, 2013), o afastamento dessas 

estruturas de apoio imposto pela pandemia dificultou ainda mais o desenvolvimento 

das responsabilidades profissionais desse grupo (CHO, 2020). 

 

Visando aprofundar as diferentes maneiras como a rotina das executivas mães foi 

afetada pela pandemia, iniciarei discutindo o conceito de teletrabalho, depois falarei 

dos desafios de gerir as múltiplas demandas do trabalho e vida pessoal, e, por fim, 

falarei sobre os impactos psicológicos ao lidar com situações de crise. Em seguida, 

apresentarei o que os estudos mostram sobre como cada uma dessas esferas está 

sendo impactada pela pandemia.  

 
2.2 Teletrabalho 
 

O modelo de trabalho em localidade flexível e fora do escritório central pode ser 

chamado de diferentes maneiras, entre elas teletrabalho e trabalho remoto (ALLEN; 

GOLDEN; SHOCKLEY, 2015). No Brasil, usa-se bastante a expressão home office 

(DA COSTA LEMOS; DE OLIVEIRA BARBOSA; PINHEIRO MONZATO, 2020). 

Morgan (2004) fala sobre um tipo de arranjo de trabalho que pode incluir flexibilidade 

de localização, horário ou contrato. Outros autores, como Rosenfield e Alves (2011) e 

Bailey e Kurland (2002), ressaltam a importância das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) como facilitadoras de um trabalho que possa ser realizado de 

qualquer lugar e que, ainda assim, gere resultados. Em sua revisão bibliográfica, 

Allen, Golden e Shockley (2015, p. 44) compõem a seguinte definição para 

teletrabalho: 

 

“Teletrabalho é uma prática de trabalho que envolve membros de uma organização 

substituindo uma porção de suas horas típicas de trabalho (variando desde algumas 
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horas por semana até praticamente tempo integral) para trabalhar longe um local de 

trabalho central – típica e principalmente desde casa – usando tecnologia para 

interagir com outros conforme necessário para conduzir tarefas de trabalho.”  

 

Ainda que o teletrabalho venha se tornando cada vez mais presente, os dados sobre 

a real implementação desse modelo, todavia, ainda são bastante divergentes 

dependendo da pesquisa (ALLEN; GOLDEN; SHOCKLEY, 2015). Por exemplo, 

enquanto Bloom et al. (2015) identificaram que 20% dos gerentes no Brasil teriam 

acesso a pelo menos um dia de home office por semana, a última pesquisa da SAP 

divulgada pela Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades (SOBRATT, 

2018), mostrou que 45% das empresas investigadas praticavam o home office em 

algum grau. Por outro lado, nos dados mais recentes do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA, 2020), o home office estaria atingindo 11,7% da população 

da população ativa, mais do que dobrando sua presença em dois anos (SILVEIRA, 

2019). Um dos motivos para tais divergências é que diferentes pesquisas usam 

diferentes conceitos de teletrabalho, diferentes tipos de amostragem, diferentes focos 

(pequenas empresas versus empresas grandes, por exemplo) (ALLEN; GOLDEN; 

SHOCKLEY, 2015). 

 

Historicamente, não são todas as pessoas que se adaptam ao home office ou que têm 

acesso a ele (DA COSTA LEMOS; DE OLIVEIRA BARBOSA; PINHEIRO MONZATO, 

2020). Para começar, esses arranjos flexíveis são mais comuns para trabalhadores 

com posições mais elevadas na empresa (CHANDOLA et al., 2019). O motivo é que 

pessoas em cargos mais altos geralmente recebem um maior alto grau de confiança 

da liderança da empresa, necessitam de menor supervisão direta de suas tarefas e, 

consequentemente, entregam melhor produtividade (do que pessoas de menor 

senioridade) nesse tipo de arranjo (BAILEY; KURLAND, 2002; KOSSEK; OZEKI, 

1998; THOMPSON; BEAUVAIS; LYNESS, 1999). Quiçá paradoxalmente, pessoas 

que têm responsabilidades de cuidados do lar e de crianças são as mais interessadas 

nesse tipo de arranjo, por sua flexibilidade inerente (CHANDOLA et al., 2019; KELLY; 

KALEV, 2006), possivelmente por acreditarem que – ao economizarem o tempo de 

deslocamento – terão mais tempo para aproveitar a família (MENDES; TELLECHEA; 

FILHO, 2020). Bailey e Kurland (2002), por outro lado, mostraram, em sua pesquisa, 

como casais sem filhos têm mais interesse em arranjos de teletrabalho do que os com 
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filhos, devido às dificuldades desses últimos para equilibrarem as demandas pessoas 

e profissionais trabalhando dentro de casa. Por fim, o home office requer uma certa 

disciplina, autonomia e organização que nem todo profissional tem (HAUBRICH; 

FROEHLICH, 2020).  

 

Ao trazer o trabalho para o espaço físico da casa, o teletrabalho abrandou as fronteiras 

entre o que é considerado pessoal e o que é profissional, tornando difícil a distinção 

entre uma esfera e outra (FONNER; STACHE, 2012). Fronteiras – espaciais, 

temporais, psicológicas – são artifícios criados pelos indivíduos para melhor gerir os 

múltiplos papéis (ASHFORTH; KREINER; FUGATE, 2000; CLARK, 2000). Ou seja, 

para cada papel que um indivíduo exerce, ele cria determinadas fronteiras ao seu 

redor, indicando o escopo daquele papel específico (FONNER; STACHE, 2012). A 

força de uma fronteira é principalmente determinada por dois fatores: permeabilidade 

e flexibilidade (QIU; FAN, 2015). Flexibilidade é o quanto a fronteira expande ou reduz 

dependendo da necessidade; por exemplo, se posso escolher meus horários de 

trabalho e quantas horas de trabalho por dia, pode-se considerar que há alta 

flexibilidade (CLARK, 2000). Permeabilidade, por sua vez, é quanto uma esfera pode 

interferir na outra; por exemplo, quanto eu interrompo meu jantar com os filhos para 

atender um telefonema do trabalho (FONNER; STACHE, 2012). Quanto maiores a 

permeabilidade e a flexibilidade, maior a integração e menor a fronteira entre trabalho 

e família (CLARK, 2000). Cada pessoa tem uma preferência sobre quão segregadas 

ou integradas são suas vidas pessoal e profissional (CHO, 2020), e conseguir ter sua 

vida alinhada com essas preferências é um fator que influencia o bem-estar pessoal 

e profissional (KREINER, 2006).  

 

De qualquer maneira, os benefícios relatados pelo trabalho remoto são muitos 

(BARROS; SILVA, 2010; TREMBLAY, 2002). Um dos mais citados é o aumento da 

flexibilidade na gestão do tempo dos colaboradores (BARROS; SILVA, 2010; 

TOMBARI; SPINKS, 1999; TREMBLAY, 2002). Essa flexibilidade permitiria que 

trabalhadores equilibrassem melhor as demandas da casa e do trabalho 

(GAJENDRAN; HARRISON, 2007, TOMBARI; SPINKS, 1999), levando a melhores 

relações na família, sentimento de qualidade de vida (BARROS; SILVA, 2010) e 

liberdade para realizar atividades de interesse individual (BARROS; SILVA, 2010). O 

fato de essa maior flexibilidade levar a menos conflitos entre as esferas pessoal e 
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profissional é também amplamente registrado (LU et al., 2009; MATTHEWS; 

BARNES-FARRELL, 2010; VOYDANOFF, 2005), porém esse assunto será mais 

aprofundado na Seção 2.3, quando falarei sobre a gestão de múltiplos papéis.   

 

Adicionalmente, o trabalho remoto também levaria a uma maior produtividade 

(BAILEY; KURLAND, 2002; BLOOM et al., 2015; MARTIN; MACDONNELL, 2012; 

TOMBARI; SPINKS, 1999). Entre os motivos para essa maior produtividade, estão 

uma redução nas distrações e interrupções, um ambiente que permita maior 

concentração e uma redução de absenteísmo (MARTIN; MACDONNELL, 2012). Mais 

ainda, o teletrabalho levaria a uma melhor performance (GAJENDRAN; HARRISON, 

2007), redução no tempo de traslado (BLOOM et al., 2015; TREMBLAY, 2002) e 

aumento na satisfação com o trabalho (BLOOM et al., 2015, GAJENDRAN; 

HARRISON, 2007). Vale ressaltar, todavia, que essa maior satisfação, em geral, está 

mais associada a pessoas que praticam teletrabalho numa frequência moderada, ao 

redor de 2,5 dias/semana (GOLDEN, 2006). Pessoas que o praticam muito pouco – o 

que, de acordo com a revisão de literatura de Bailey e Kurland (2002), é a maioria – 

ou com uma alta frequência têm satisfação menor (GOLDEN, 2006). Um motivo para 

a redução na satisfação a partir de 15 horas/semana é a sensação de isolamento ao 

trabalhar muito de casa, com as pessoas temendo serem esquecidas por seus 

colegas e sentindo falta das “conversas de corredor” (ALLEN; GOLDEN; SHOCKLEY, 

2015; BAILEY; KURLAND, 2002). Alguns autores, por fim, demonstraram que mais 

apreciado do que trabalhar de casa é poder escolher onde e como trabalhar (BLOOM 

et al., 2015; PRYCE; ALBERTSEN; NIELSEN, 2006). 

 

Concomitante e quiçá paradoxalmente à relatada melhor qualidade de vida (BARROS; 

SILVA, 2010), práticas de trabalho flexíveis podem aumentar a carga de trabalho 

(BURCHELL; FAGAN, 2004; KELLIHER; ANDERSON, 2008), com a carga de 

pessoas em home office variando de 10-20% a mais do que para as pessoas que 

continuam desde o escritório (TREMBLAY, 2002). Além disso, diferentemente do 

encontrado por Martin e MacDonnell (2012), com as separações entre vida pessoal e 

profissional mais brandas, as jornadas de trabalho passam a ter mais interrupções 

(ALLEN; GOLDEN; SHOCKLEY, 2015) e a ficar mais intensas (BLAIR-LOY, 2009; 

SCHIEMAN, 2013). Adicionalmente, as tecnologias de informação que fazem parte da 

definição do teletrabalho tanto requerem quanto permitem que indivíduos trabalhem e 
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acessem e-mails a qualquer hora, frequentemente fora do expediente (ALLEN; 

GOLDEN; SHOCKLEY, 2015; TIETZE, 2005). Diversos autores também reportam 

como uma maior permeabilidade entre trabalho e casa/família leva a uma maior 

dificuldade de lidar com as diferentes demandas do trabalho e família, gerando mais 

conflitos (BULGER; MATTHEWS; HOFFMAN, 2007; KOSSEK et al., 2012; JOSTELL; 

HEMLIN, 2018). Dessa forma, mesmo com os indivíduos estando mais tempo em 

casa, existe a sensação de que não estão conseguindo gerenciar bem as demandas 

do trabalho e da família (BARROS; SILVA, 2010). Por fim, Mendes, Tellechea e Filho 

(2020) ressaltam como o modelo do teletrabalho traz alguns desafios inerentes, como 

a necessidade de adaptação a um novo tipo de rotina e a novos hábitos, a mudança 

na relação com o trabalho e dificuldades na autoidentificação. 

 

Até o momento, apresentei o conceito de teletrabalho e seus prós e contras. A seguir, 

detalharei como essa modalidade vem sendo impactada pela pandemia do novo 

coronavírus.   

 

2.2.1 O impacto da pandemia no teletrabalho 
 

Entre as medidas adotadas para evitar o contágio do coronavírus, existiram, no espaço 

comunitário, o fechamento de vários escritórios e empresas e, no campo individual, a 

orientação para que, quando possível, as pessoas trabalhassem de casa e evitassem 

o uso de transporte público (SEN-CROWE; MCKENNEY; ELKBULI, 2020). Posto isso, 

muitas empresas passaram a orientar seus funcionários a operarem no modelo de 

home office (DA COSTA LEMOS; DE OLIVEIRA BARBOSA; PINHEIRO MONZATO, 

2020), estratégia que foi adotada por 8,4 milhões de brasileiros (IPEA, 2020).   

 

A súbita adoção do home office devido à pandemia da COVID-19 provocou mudanças 

na vida das pessoas em diferentes esferas (MORETTI et al., 2020). Nicholas Bloom, 

economista considerado um dos maiores defensores do teletrabalho, descreve o 

momento como: “estamos em casa, trabalhando ao lado de nossas crianças, em 

espaços não adaptados, sem escolha e sem dias dentro do escritório” (GORLICK, 

2020, p. 1).   
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Mendes, Tellechea e Filho (2020), em sua pesquisa com 2.839 participantes, 

identificaram que as pessoas que adotaram home office sentiram aumento 

significativo de carga de trabalho e também do tempo dedicado ao trabalho. De 

maneira similar, uma pesquisa do Linkedin reforça que quase 70% dos pesquisados 

estão trabalhando ao menos uma hora adicional por dia, tendo 21% relatado estarem 

trabalhando até quatro horas a mais (TOBIAS, 2020). Esse tempo adicional, todavia, 

não ocorreu na faixa etária entre 31-40 anos, que, contrariamente, teve redução de 

seu tempo para dedicar ao trabalho, possivelmente por ter que cuidar de crianças com 

idade abaixo de 12 anos (MENDES; TELLECHEA; FILHO, 2020). Cho (2020) reitera 

como atender as demandas da casa e do homeschooling torna a dedicação ao 

trabalho um desafio, especialmente para mulheres (QUEISSER; ADEMA; CLARKE, 

2020). Essa mesma faixa etária foi também a que mais piorou sua organização de 

tempo de trabalho e sua concentração; a hipótese dos autores, novamente, é que o 

fato de terem filhos novos geraria uma série de demandas e interrupções, levando a 

essa maior desorganização (MENDES; TELLECHEA; FILHO, 2020).  

 

Em relação à produtividade, Mendes, Tellechea e Filho (2020) identificaram, em sua 

pesquisa, uma pequena queda em relação ao período anterior ao home office. Essa 

queda foi maior no grupo que exercia o home office antes da pandemia, e os autores 

acreditam que isso possa ter ocorrido pela adição das demandas domésticas e 

redução na estrutura de apoio para cuidar de tais responsabilidades. Porém, no grupo 

que continuou se locomovendo para o escritório, o contrário ocorreu: a produtividade 

aumentou. Os autores conjeturaram que isso possa ter ocorrido pela economia de 

tempo no traslado e pela redução de reuniões internas e externas. Moretti et al. (2020), 

por sua vez, em sua pesquisa com italianos, demonstraram que, enquanto 31,4% das 

pessoas consideraram que a produtividade permaneceu igual aos tempos anteriores 

ao home office, 39,2% acreditaram que sua produtividade piorou. Segundo os autores, 

o motivo para essa piora seria o aumento de distrações domésticas, assim como uma 

pior interação com os colegas de trabalho.  

 

Quanto à saúde física, houve uma piora na postura corporal das pessoas (MENDES; 

TELLECHEA; FILHO, 2020), pois 70,5% das pessoas em home office sentiram algum 

tipo de dor, principalmente nas costas e pescoço (MORETTI et al., 2020). Segundo 

Moretti et al. (2020), um fator que pode ter contribuído para isso é que a maioria 
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desses pesquisados usava equipamentos não adequados para trabalhar, como 

cadeiras de cozinha comuns, sem qualquer tipo de ajuste na altura ou nas costas.   

 

Por fim, Mendes, Tellechea e Filho (2020) ressaltaram como o trabalho de home office 

levou as pessoas a desenvolverem novas habilidades e aumentarem sua 

familiaridade com tecnologias de informação.  

 

Em suma, trabalhar de casa é uma coisa e trabalhar de casa durante a pandemia é 

outra coisa (GORLICK, 2020). Vê-se, assim, que a pandemia mudou 

significativamente a dinâmica da vida pessoal e profissional das pessoas, abrandando 

as divisórias entre elas (CHO, 2020). A seguir, me aprofundarei no impacto disso. 

 

2.3 Equilibrando os múltiplos papéis 
 
O conceito de papéis tem a ver com comportamentos que são característicos das 

pessoas em um dado contexto; portanto, uma pessoa que tem múltiplos papéis tem 

também expectativas, posições e comportamentos referentes a esses diferentes 

contextos (BIDDLE, 1979; WHARTON; ERICKSON , 1993). Antigamente, os homens 

tinham como principal papel o de ganhador de pão e trabalhador, e as mulheres, como 

cuidadora e esposa; porém, no modelo de família atual, há novas possibilidades de 

papéis para ambos os sexos (EAGLY; WOOD, 2012; NUNES LOPES; LOVATO 

DELLAZZANA-ZANON; GONÇALVES BOECKEL, 2014).  

 

Com o aumento da quantidade de mulheres no mercado de trabalho (NUNES LOPES; 

LOVATO DELLAZZANA-ZANON; GONÇALVES BOECKEL, 2014), o interesse em 

como estas lidam com os múltiplos papéis também cresceu (RUDERMAN et al., 

2002). Isso porque, mesmo trabalhando mais fora de casa, as mulheres continuam 

exercendo outros papéis, como mãe, professora, dona de casa, cuidadora de idosos, 

esposa, entre outros (SINHA, 2017), exercendo não só uma dupla – mas, às vezes, 

tripla – jornada de trabalho (FERREIRA DE SOUSA et al., 2011). 

 

Ter múltiplos papéis pode fazer com que a pessoa fique sobrecarregada de 

expectativas e responsabilidades conflitantes (BIDDLE, 1979), além de gerar 

“insatisfação e dúvidas sobre qual faceta da vida priorizar – trabalho ou família” 
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(FERREIRA DE SOUSA et al., 2011, p. 48). Por causa disso, muito dos autores que 

falam sobre o assunto acabam focando seus estudos nas dificuldades de lidar com as 

demandas dos diferentes papéis, ou seja, nos conflitos entre papéis (RUDERMAN et 

al., 2002). Dado que, para a maioria dos adultos, trabalho e família são as duas 

dimensões mais importantes da vida (ANDREWS; WITHEY, 1976) e que 70% dos 

americanos relatam algum tipo de conflito entre esses dois papéis (SCHIEMAN; 

MILKIE; GLAVIN, 2009), focarei, a seguir, em falar sobre o desafios de equilibrar os 

papéis desses dois contextos. 

 

Os “desafios encontrados para gerenciar as demandas do trabalho e da casa, assim 

como a sensação de que o tempo para família é inadequado ou reduzido”, são 

chamados na literatura como conflitos trabalho-família (KELLY et al., 2014, p. 487). 

Quanto maior é a percepção de interferência de uma esfera na outra, menor a 

satisfação em relação à vida pessoal, à vida familiar e aos relacionamentos 

românticos (ANDRADE; OLIVEIRA; HATFIELC, 2017).   

 

Stress e tensão no ambiente familiar ou no profissional podem dificultar o desempenho 

do papel do outro âmbito (AGUIAR; BASTOS, 2013). Essa interferência entre papéis 

pode ocorrer por dois vieses (GUTEK; SEARLE; KLEPA, 1991; JOSTELL; HEMLIN, 

2018). O primeiro é a interferência do trabalho na família (também chamada de TIF) 

e o segundo é a interferência da família no trabalho (também chamada de FIT) 

(ANDRADE; OLIVEIRA; HATFIELC, 2017).   

 

Há duas explicações principais para a ocorrência desses conflitos, a racional e a de 

gênero (KELLY et al., 2014).   

 

A explicação chamada de racional (GUTEK; SEARLE; KLEPA, 1991; KEITH; 

SCHAFER, 1984; SAYER 2005) relaciona conflitos com o tempo gasto entre trabalho 

e família. O princípio aqui é que existe um número limitado de horas e energia no dia, 

então, ao dedicar mais tempo para um dos papéis, você estaria tirando tempo 

disponível de outro, tornando o conflito entre papéis algo inevitável (RUDERMAN et 

al., 2002). Portanto, tanto a quantidade de horas trabalhadas como a rigidez da 

organização dessas levaria a mais conflito (DA COSTA LEMOS; DE OLIVEIRA 

BARBOSA; PINHEIRO MONZATO, 2020). 
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A segunda explicação para a presença de conflito trabalho-família é relacionada a 

gênero (GUTEK; SEARLE; KLEPA, 1991). Segundo o autor, essa perspectiva relata 

que o conflito trabalho-família é maior quando a pessoa está dedicando tempo para a 

esfera que é menos relacionada à sua expectativa de gênero; portanto, se uma mulher 

passa a dedicar mais tempo ao trabalho (atividade essa não associada à sua 

expectativa de gênero), isso geraria mais conflito do que se ela estivesse dedicando 

mais tempo à família. O autor afirma que isso fica claro com o uso dos chavões de 

que o “homem ajuda em casa” ou de que a “mulher ajuda financeiramente”. Ferreira 

de Sousa et al. (2011) reiteraram o ponto do “homem que ajuda”, mostrando em sua 

pesquisa como, mesmo quando a participação dos homens em afazeres domésticos 

era restrita a uma única tarefa, a mulher ainda se sentia privilegiada. De fato, 

pesquisas mais recentes mostram que, mesmo quando homens e mulheres têm renda 

e dedicação ao trabalho similares – e até mesmo quando mulheres trabalham mais 

do que seus parceiros –, as mulheres tendem a dedicar mais tempo a cuidados do lar 

e da família, como se fosse para neutralizar seu desvio dos papéis de gênero 

esperados (BLOFIELD et al., 2018). Mais ainda, essas expectativas de gênero na 

família são reforçadas quando as mulheres passam a ter filhos (BLOFIELD et al., 

2018). Isso pode explicar por que mães geralmente relatam maiores níveis de conflito 

trabalho-família do que pais (ALLEN; FINKELSTEIN, 2014; MINNOTTE, 2012).  

 

Ainda que o acúmulo de papéis gere, sim, algum desgaste nas relações familiares e 

de trabalho (ou seja, conflito entre os diferentes papéis), para alguns autores, como 

Ruderman et al. (2002), Possatti e Dias Rique (2002), e Losada e Rocha-Coutinho 

(2007), o saldo em exercer diferentes papéis é positivo. Se antes conciliar o papel de 

mãe com o de trabalhadora poderia ser visto como algo antagônico, hoje esse “nicho 

de convivência” entre o crescimento profissional, a liberdade individual e a 

maternidade é algo altamente visado (LOSADA; ROCHA-COUTINHO, 2007, p. 501). 

Comprometer-se com diferentes papéis pode ser algo que gere ainda mais energia 

para as pessoas, proporcionando múltiplas oportunidades de satisfação pessoal e 

profissional (NUNES LOPES; LOVATO DELLAZZANA-ZANON; GONÇALVES 

BOECKEL, 2014), tornando-se, assim, um contribuinte para a saúde psicológica 

(MARKS, 1977). Na visão do autor, ter múltiplos papéis ajuda a mulher a gerar energia 

e recursos adicionais para lidar com as diversas demandas do ambiente, mesmo que 
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seu tempo para lidar com cada uma seja mais escasso. Um dos motivos para isso é 

que, ao exercer diferentes papéis, a mulher teria mais recursos psicológicos, por ter 

mais oportunidades de se sentir potente e realizada, o que, por sua vez, impacta 

positivamente como exerce os múltiplos papéis (RUDERMAN et al., 2002).  

 

Vale ressaltar que diferentes papéis têm diferentes valor social, obrigações e 

privilégios (POSSATTI; DIAS RIQUE, 2002). Por exemplo, ao comparar o bem-estar 

psicológico de mulheres que trabalham fora de casa com o de mulheres que não 

exercem esse papel, Sinha (2017) identificou maior bem-estar psicológico nas 

primeiras. Um dos motivos para isso é que o papel profissional da mulher gera uma 

série de satisfações, incluindo a sensação de autonomia, status (NUNES LOPES; 

LOVATO DELLAZZANA-ZANON; GONÇALVES BOECKEL, 2014), poder, valor 

pessoal e sucesso Sinha (2017). Adicionalmente, ao ter vários papéis, a mulher 

acabaria desenvolvendo mais recursos relacionados a uma maior rede de suporte, 

podendo ter amigos dando conselhos relativos à esfera de trabalho, por exemplo 

(RUDERMAN et al., 2002). Sinha (2017), porém, contesta esse último argumento, 

mostrando em sua pesquisa que mulheres que trabalham fora de casa sentem menor 

suporte social do que as que não exercem também esse papel. A autora acredita que 

o motivo para isso é que mulheres que trabalham teriam menos tempo para contatos 

sociais do que as que não trabalham. Por fim, ao ter vários papéis, pode-se usar o 

conhecimento de uma esfera em outra, por exemplo, usando o maior 

autoconhecimento e paciência que desenvolveu ao ser mãe para ser uma melhor 

gestora no trabalho (MORRISON; WHITE; VAN VELSOR, 1992; RUDERMAN et al., 

2002).  

 

Há três motivos para o aumento da dificuldade de gerenciar as demandas das esferas 

pessoais e profissionais nos últimos anos (KELLY et al., 2014). Primeiro, o aumento 

das mulheres na força de trabalho faz com que elas tenham menos tempo para cuidar 

da casa e da família (BIANCHI; ROBINSON; MILKIE, 2006; FERREIRA DE SOUSA 

et al., 2011; HILL; FERRISS; MARTINSON, 2003; SEIDL-DE-MOURA; CARVALHO; 

VIEIRA, 2013). Segundo, o aumento das expectativas em relação à participação 

paterna na educação dos filhos (BIANCHI; ROBINSON; MILKIE, 2006; NOMAGUCHI, 

2009) faz com que os homens também sofram mais pressão para equilibrar as 

demandas familiares e profissionais (HILL; FERRISS; MARTINSON, 2003). Terceiro, 
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ainda que as empresas estejam entendendo a crescente necessidade dos 

colaboradores de atenderem a essa dupla jornada (HILL; FERRISS; MARTINSON, 

2003), a expectativa dos empregadores em relação à dedicação ao trabalho não 

reduziu (BLAIR-LOY, 2003; MOEN; ROEHLING, 2005). As três tendências 

demonstram uma maior demanda de tempo tanto para esfera pessoal como para 

esfera profissional, resultando, assim, em mais dificuldade para equilíbrio entre os 

diferentes papéis (KELLY et al., 2014). 

 

Um ponto ainda sem explicação consensual é que, ainda que pesquisas demonstrem 

o aumento de horas de trabalho das mulheres e também indiquem o aumento de horas 

dedicadas a assuntos da casa pelos homens, a diferença entre os gêneros de tempo 

alocado entre as demandas profissionais e da casa ainda permanece (BIANCHI; 

MILKIE, 2010; BLOFIELD et al., 2018). De fato, globalmente, as mulheres ainda são 

responsáveis por 75% do trabalho não remunerado (MOREIRA DA SILVA, 2019), 

enquanto no Brasil a proporção da divisão entre os sexos é dois para um, com 

brasileiras gastando 21,4 horas/semana para essas tarefas, e brasileiros gastando 11 

horas/semana nas mesmas tarefas (IBGE, 2019). A explicação racional enfatiza que 

essa divisão do tempo desigual entre os sexos é motivada por decisões racionais e 

por disponibilidade de tempo (GUTEK; SEARLE; KLEPA, 1991; SAYER, 2005). A 

expectativa de gênero, por outro lado, reforça que esse gap ocorre tanto porque 

homens resistem a fazer tarefas consideradas femininas, preferindo direcionar seu 

foco a ser o provedor da casa (BIANCHI; MILKIE, 2010; BITTMAN et al., 2003), como 

porque algumas mães resistem em delegar atividades que consideram maternas 

(GAUNT, 2008).   

 

Vale ressaltar, todavia, que a distinção de papéis entre gêneros é menor em famílias 

com grau de educação mais alta, pois estas têm tanto uma maior possibilidade 

financeira de terceirizar os serviços domésticos como uma maior abertura dos homens 

para dividir as tarefas (BLOFIELD et al., 2018; FOLBRE, 2006). De fato, o grau da 

divisão de trabalho não remunerado entre os sexos varia conforme uma série de 

fatores, entre eles o desenvolvimento do país e a classe social das pessoas 

(RAWORTH, 2017). Como referência, na América Latina, enquanto as 20% mulheres 

mais ricas gastam 251 minutos por dia em trabalho não remunerado, as 20% mais 

pobres gastam 354 minutos, ou seja, 41% a mais (UNITED NATIONS, 2020). É 
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relevante notar, porém, que, ainda que também exista uma diferença entre a 

dedicação dos homens mais ricos (131 minutos) em relação aos mais pobres (149 

minutos), a dedicação dos homens a serviços domésticos varia pouco conforme a 

renda (BLOFIELD et al., 2018). 

 

Um outro fator que permeia a gestão das demandas do trabalho e da família é o gap 

de lazer entre homens e mulheres (BIANCHI; MILKIE, 2010). Para conseguir ter tempo 

com os filhos e, ainda, dar conta do trabalho e tarefas de casa, muitas mulheres 

acabam incluindo seus filhos no seu tempo de lazer (BIANCHI ; ROBINSON; MILKIE, 

2006; FERREIRA DE SOUSA et al., 2011). Essa interferência do cuidado com o filho 

em seu tempo de lazer leva as mulheres a reportarem que sentem menos qualidade 

nele do que os homens (BITTMAN; WAJCMAN, 2000; SAYER, 2005). Além dessa 

menor qualidade no lazer, para dar conta das múltiplas demandas, as mulheres 

reduziram o tempo para cuidados pessoais, lazer e sono (FERREIRA DE SOUSA et 

al., 2011; FOLBRE, 2006). A dificuldade de ter tempo para gerir as responsabilidades 

pessoais e profissionais está especialmente relacionada a ter filhos mais novos (na 

idade pré-escolar) (ALLEN; FINKELSTEIN, 2014) ou vários filhos morando em casa 

(BELLAVIA; FRONE, 2005; STEVENS et al., 2007). Porém, Barnett e Gareis (2006) 

reforçam que ter filhos em idades mais avançadas também traz desafios, pela 

necessidade de ter que coordenar as diferentes agendas (profissional, escolar e 

familiar).   

 

Delegar algumas responsabilidades domésticas – seja para avós, babás, escolas, 

empregadas domésticas (BLOFIELD et al., 2018; SEIDL-DE-MOURA; CARVALHO; 

VIEIRA, 2012) –, por sua vez, reduz a quantidade de conflito trabalho-família (BLAIR-

LOY, 2001). Ferreira de Sousa et al. (2011) pontuam, porém, que mesmo mulheres 

que tenham o apoio de uma empregada doméstica, ainda assim, têm o trabalho de 

administrar a elaboração de cardápios, dar orientações, fazer as compras da casa etc. 

De qualquer modo, algumas mães relataram que “se não fosse a possibilidade de 

deixar os filhos na creche, não os teriam tido”, demonstrando o papel fundamental do 

apoio de estruturas de apoio – como as instituições de ensino infantil – para conciliar 

família e trabalho (FERREIRA DE SOUSA et al., 2011, p. 57). Os avós – cujo apoio 

pode ocorrer de maneira eventual, em alguns períodos por semana ou integralmente 

– também são de extrema importância para ajudar no cuidado dos netos, seja pela 
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proximidade física, pela indisponibilidade dos pais para cuidarem dos filhos, por 

trabalharem período integral, ou para ajudar a lidar com contextos difíceis (como 

dificuldades financeiras, divórcio etc.) (CARDOSO; BRITO, 2014; COELHO; DIAS, 

2016).  

 

Outro elemento que permeia a relação trabalho-família é a sensação de não estar 

conseguindo dedicar tempo suficiente aos filhos (BIANCHI; MILKIE, 2010). Ainda que 

homens que trabalham fora de casa sejam o grupo que mais relate essa insuficiência 

(MILKIE et al., 2004), são as mulheres que têm seu bem-estar mais impactado 

(NOMAGUCHI; MILKIE; BIANCHI, 2005). Blair-Loy (2003) afirma que um motivo para 

que o bem-estar emocional das mulheres seja mais impactado são as expectativas de 

gênero, dado que, de acordo com essas, as mães deveriam dedicar-se mais à família. 

De fato, Roxburgh (2004) demonstrou em sua pesquisa, apropriadamente nomeada 

“Simplesmente não há horas suficientes no dia” (tradução da autora), que essa 

sensação de falta de tempo é um dos maiores motivos de depressão entre as 

mulheres que trabalham, em comparação com homens. Adicionalmente, essa 

sensação de não dar conta das crescentes demandas da casa e do trabalho, 

principalmente presente nos ambientes de trabalho bem-remunerados (BLAIR-LOY, 

2003), faz com que muitas mães optem por reduzir sua dedicação ao trabalho, fato 

que acentua a desigualdade de gênero no trabalho e na casa (BIANCHI; RALEY, 

2005).   

 

Bianchi, Robinson e Milkie (2006), porém, rebatem essa percepção de que as 

mulheres estariam passando menos tempo com seus filhos. Em seu estudo 

comparando anotações em diários sobre um dia típico das mulheres americanas 

durante quatro décadas, os autores demonstraram que elas dedicavam 

aproximadamente o mesmo tempo a seus filhos do que nos anos 1960, quando o 

modelo predominante para mulheres era ser somente dona de casa. Isso era possível 

por meio de uma série de estratégias, como incluir filhos em seu tempo de lazer, fazer 

mais de uma tarefa ao mesmo tempo e delegar tarefas (BIANCHI; ROBINSON; 

MILKIE, 2006). Além disso, com a valorização recente da socialização e 

desenvolvimento como pontos focais da organização da rotina dos filhos, a inclusão 

de atividades extracurriculares tornou-se um sinal de bons cuidados com os filhos 

(SEIDL-DE-MOURA; CARVALHO; VIEIRA, 2013). Assim, de acordo com Seidl-de-
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Moura, Carvalho e Vieira (2013), pais dedicarem menos tempo aos filhos não significa 

que estejam cuidando mal das crianças, mas sim que estão apoiando seus filhos em 

suas trajetórias de socialização por meio de atividades planejadas.   

 

Por fim, além dos fatores acima citados – sensação de falta de tempo com filhos 

(BIANCHI; MILKIE, 2010; NOMAGUCHI; MILKIE; BIANCHI, 2005; ROXBURGH, 

2004), falta de lazer (BIANCHI; MILKIE, 2010; BIANCHI; ROBINSON; MILKIE, 2006; 

FERREIRA DE SOUSA et al., 2011), gap de tempo gasto nos cuidados da família 

(BIANCHI; MILKIE, 2010; BLOFIELD et al., 2018; MOREIRA DA SILVA, 2019), alta 

demanda no trabalho (BLAIR-LOY, 2003) –, outro elemento que acentua a dificuldade 

da gestão dos diferentes papéis, impactando negativamente o relacionamento do 

casal, saúde das pessoas e qualidade do cuidado com os filhos, são dificuldades ou 

incertezas financeiras como desemprego, redução de receita e falta de visibilidade 

sobre o futuro (CONGER et al., 2002).   

 

Até o momento, foi mencionada uma série de fatores que permeiam as relações entre 

os diferentes papéis e que dificultam a sua gestão. Há, porém, alguns fatores que 

ajudam a suavizar esses desafios. Dos mais citados, são a flexibilidade no trabalho 

(de tempo e espaço) e o apoio dos gestores no trabalho (BYRON, 2005; GALINSKY; 

SAKAI; WIGTON, 2011; KOSSEK et al., 2012; SCHIEMAN; MILKIE; GLAVIN, 2009). 

Em suma, o que muitas pesquisas mostram é que quanto mais flexibilidade no 

trabalho, menos conflitos (LU et al., 2009; MATTHEWS; BARNES-FARRELL, 2010; 

VOYDANOFF, 2005). Similarmente, quanto maior flexibilidade na família, menor 

frequência de conflitos (QIU; FAN, 2015). Todavia, na visão de Allen, Golden e 

Shockley (2015), os resultados dessas pesquisas são inconsistentes. Isso porque, ao 

mesmo tempo que Bianchi e Milkie (2010) reportam que a falta de flexibilidade na 

agenda do trabalho leva a maiores conflitos na vida familiar, Hammer et al. (2005), por 

outro lado, afirmam que pessoas que têm essa flexibilidade – ao trabalhar de casa – 

podem acabar sendo penalizadas devido à expectativa de seus pares de que, ao 

estarem mais em casa, teriam mais tempo para exercer atividades de cuidados com 

o lar. De fato, a maioria das pesquisas que falam de teletrabalho considera que as 

horas que eram gastas no escritório – ou no trânsito – são agora gastas em casa 

(JOSTELL; HEMLIN, 2018). Porém, muitas vezes, o indivíduo que trabalha de casa 

acaba assumindo mais responsabilidades no lar (HAMMER et al., 2005). Ao mesmo 
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tempo, curiosamente, ainda que o trabalho remoto não seja associado a aumento de 

conflitos FIT ou TIF para homens, este é, sim, associado a um aumento de conflito 

FIT para mulheres (HAMMER et al., 2005). Dessa forma, a prática do teletrabalho 

poderia reforçar ainda mais a diferença dos gêneros na divisão de tarefas (SULLIVAN; 

LEWIS, 2001). Chung e Van der Lippe (2018) reforçam como essa maior flexibilidade, 

para mulheres, traduz-se em mais horas de trabalho doméstico e não remunerado, 

enquanto para homens a maior flexibilidade traduz-se frequentemente em mais horas 

dedicadas ao emprego.  

 

Dado que arranjos flexíveis de trabalho são mais comuns em classes sociais mais 

privilegiadas (CHANDOLA et al., 2019), em geral trata-se de pessoas que são bem-

remuneradas o suficiente para terem suporte nos afazeres da casa, seja por meio de 

um parceiro que não trabalha ou de uma empregada doméstica (WEEDEN, 2005). 

Por esse ponto de vista, a redução de conflito previamente citada (LU et al., 2009; 

MATTHEWS; BARNES-FARRELL, 2010; VOYDANOFF, 2005) não necessariamente 

viria de uma maior flexibilidade, mas sim de uma maior rede de apoio em casa 

(ALLEN; GOLDEN; SHOCKLEY, 2015). Schieman, Milkie e Glavin (2009), por outro 

lado, argumentam que essas pessoas que têm empregos bem-remunerados em 

empresas reconhecidas como boas empregadoras geralmente sofrem de alta 

demanda por resultados e de grande pressão, fatores que aumentam a interferência 

das horas trabalhadas nas horas dedicadas aos cuidados dos filhos e da casa, 

levando a um aumento na quantidade de conflitos trabalho-família.  

 

Em resumo, muitas mulheres exercem múltiplos papéis em sua rotina, desde mãe, 

executiva, esposa, dona de casa, entre outros (BLOFIELD et al., 2018; FERREIRA 

DE SOUSA et al., 2011; POSSATTI; DIAS RIQUE, 2002; SINHA, 2017). Ainda que 

alguns autores, tais como Ruderman et al. (2002) e Sinha (2017), falem dos benefícios 

desses vários papéis, grande parte da literatura sobre o assunto é focada na 

dificuldade de gerir as muitas demandas, ou seja, nos chamados conflitos trabalho-

família (CONGER et al., 2002; DA COSTA LEMOS; DE OLIVEIRA BARBOSA; 

PINHEIRO MONZATO, 2020; HAMMER et al., 2005). Há uma série de fatores que 

levam a esses conflitos – como a falta de tempo e as expectativas de gênero (GUTEK; 

SEARLE; KLEPA, 1991; KEITH; SCHAFER, 1984; SAYER, 2005) –, mas, além disso, 

há uma série de outros fatores que permeiam essa relação entre os diferentes papéis, 
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desde o sentimento de ter pouco tempo com os filhos até a maneira como as tarefas 

são divididas entre os sexos (BIANCHI; MILKIE, 2010; BLOFIELD et al., 2018). Um 

dos fatores mais citados para navegar os desafios dos múltiplos papéis é uma maior 

flexibilidade nas fronteiras entre eles (LU et al., 2009; MATTHEWS; BARNES-

FARRELL, 2010; QIU; FAN, 2015; VOYDANOFF, 2005). Alguns autores, porém, 

consideram que essa relação da flexibilidade com redução de conflito seja 

inconclusiva (ALLEN; GOLDEN; SHOCKLEY, 2015; SCHIEMAN; MILKIE; GLAVIN, 

2009).  

 

Feita essa breve revisão sobre a gestão de múltiplos papéis, veremos agora como a 

pandemia impactou essa dinâmica.  

 

2.3.1 Impacto da pandemia nos múltiplos papéis  
 
A pandemia, que motivou uma súbita adesão ao home office, alterou as fronteiras 

tradicionais entre os diferentes papéis das pessoas, deixando-as muito mais frágeis 

(CHO, 2020). Se, antes, os contextos físicos separados – casa e trabalho, por 

exemplo – ajudavam as pessoas a diferenciarem qual papel exercer em dado 

ambiente, em tempos de home office, onde todos os papéis ficam literalmente 

embaixo do mesmo teto, fica mais difícil saber como agir e como gerenciar as 

demandas dos diferentes papéis (HARTH; MITTE, 2020). 

 

Adicional a esse apagamento das fronteiras entre os papéis (CHO, 2020), o aumento 

de demanda de trabalho não remunerado, incluindo homeschooling (SILVA et al., 

2020), cuidados com casa e filhos (HARTH; MITTE, 2020), e cuidados com idosos 

(POWER, 2020), tornou a gestão dos diferentes papéis ainda mais desafiadora 

(HARTH; MITTE, 2020). Como exemplo, uma pesquisa da consultoria BCG (2020) 

com 3.055 respondentes em cinco países (EUA, França, Inglaterra, Alemanha e Itália) 

demonstrou que o número de horas para trabalhos não remunerados praticamente 

dobrou, somando mais 27 horas por semana. No Brasil, com a pandemia, 66,9% das 

mulheres relataram aumento na sua carga com atividades domésticas (FIOCRUZ, 

2020). Na mesma pesquisa, quatro em cada 10 mulheres relataram sentir dificuldades 

para dar conta das atividades de rotina e trabalho. Isso sem falar na carga mental de 

garantir e se preocupar com o bem-estar emocional dos filhos, pais e familiares 
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(POWER, 2020) e com a responsabilidade de manter financeiramente a casa 

(HARTH; MITTE, 2020). 

 

A teoria de papéis sociais (EAGLY; WOOD, 2012) é uma possível explicação para 

esse aumento na carga de trabalho não remunerado das mulheres durante a 

pandemia (HARTH; MITTE, 2020). Conforme mencionado na seção anterior, a 

expectativa de gênero tradicional diz que as mulheres são as cuidadoras da casa e 

da família, enquanto os homens são provedores (EAGLY; WOOD, 2012). Apesar de, 

nos últimos anos, as mulheres terem incorporado novos papéis – principalmente o de 

profissional (NUNES LOPES; LOVATO DELLAZZANA-ZANON; GONÇALVES 

BOECKEL, 2014) –, quando os recursos temporais e mentais estão escassos e os 

papéis sociais não ficam explícitos no dado contexto, a tendência é que as 

expectativas tradicionais de gênero sejam reativadas (HARTH; MITTE, 2020). Ou 

seja, no contexto de pandemia, onde a distinção entre os papéis fica confusa (CHO, 

2020) e há um aumento da carga de trabalho não remunerado (POWER, 2020; SILVA 

et al., 2020), é a mulher que acaba assumindo mais essas tarefas que ficaram sem 

dono por se associarem aos estereótipos de gênero (HARTH; MITTE, 2020).  

 

Apesar da carga adicional de trabalho não remunerado (BCG, 2020; BOCA et al., 

2020; FIOCRUZ, 2020), alguns estudos mostram impactos positivos advindos do 

momento (POWER, 2020). Tobias (2020) mostrou, em sua pesquisa com brasileiros, 

que, apesar das diversas dificuldades sofridas na pandemia, 59% das pessoas 

sentem que estão tendo mais tempo de qualidade com a família. Similarmente, uma 

enquete no Reino Unido com 2.000 pais mostrou que 80% destes reportaram 

sentirem-se mais próximos a sua família devido ao aumento de convivência causado 

pelo lockdown (ROSHGADOL, 2020). Na mesma pesquisa, foi encontrado que 60% 

dos respondentes consideravam que a relação com seu parceiro estava melhor do 

que antes da pandemia. Essa melhoria no relacionamento torna-se algo quase 

surpreendente, considerando que desemprego, redução de receita e falta de 

visibilidade sobre futuro – elementos que impactam o relacionamento do casal 

(PIETROMONACO; OVERALL, 2020; PROBST, 2005) – foram todos observados na 

pandemia (FIOCRUZ, 2020). Especificamente, mais de 40% dos brasileiros tiveram 

redução de renda familiar, 3% perderam o emprego e 18% ficaram sem trabalhar, 
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sendo o grupo mais atingido por ficar sem trabalhar o dos que trabalhavam por conta 

própria (FIOCRUZ, 2020).  

 

Até agora, discuti como a esfera pessoal/familiar é impactada pelo trabalho e pelas 

expectativas de gênero. A seguir, mostrarei como a quarentena impacta 

psicologicamente as pessoas.  

 

2.4  Lidando com situações estressantes  
 

Eventos altamente estressantes ou traumáticos podem levar a uma série de 

mudanças nos comportamentos e a impactos psicológicos (RAMOS; LEAL, 2013). 

Impacto psicológico é “qualquer mudança na vida emocional das pessoas, stress 

psicológico e psicopatologia como a ansiedade, depressão e síndrome de stress pós-

traumático” (VOS, 2020, p. 6). A existência de sofrimento psicológico decorrente de 

guerras, perdas, desastres e violência é algo bem documentado (HORESH; BROWN, 

2020). Similarmente, a comunicação sobre riscos de uma doença potencialmente letal 

também gera impacto psicológico (VOS, 2016).  

 

Ainda que esse tipo de condição extrema ambiental produza stress em quase todas 

as pessoas, não se pode restringir o entendimento do stress a partir apenas de 

condições externas (KNEAVEL, 2020; LAZARUS; FOLKMAN, 1984). Isso porque, 

quando analisamos eventos mais ambíguos (ou seja, não tão obviamente terríveis 

como as condições extremas previamente citadas), as reações das pessoas variam 

fortemente, dando indícios de que, para analisar stress, é necessário não só 

considerar fatores externos como internos também (LAZARUS; FOLKMAN, 1984). 

Portanto, dependendo de como a pessoa avalia a situação e de suas reações 

emocionais (RESICK, 2001), um mesmo fator ambiental pode ser avaliado por 

diferentes pessoas de maneiras muito distintas, uma se sentindo desafiada, outra com 

medo, outra grata, por exemplo (LAZARUS; FOLKMAN, 1984). 

 

Stress são reações negativas – que incluem comportamentos, reações físicas, 

pensamentos e emoções – que ocorrem em relação a estressores ambientais 

(RESICK, 2001). Stress psicológico, por sua vez, é uma relação entre a pessoa e o 

ambiente com o qual ela avalia não ter recursos suficientes para lidar, e essa relação 



 35 

fará mal para seu bem-estar (LAZARUS; FOLKMAN, 1984). Esses recursos podem 

ser comportamentais, emocionais, sociais e cognitivos (KNEAVEL, 2020). Portanto, 

para entender como o stress impacta as diferentes pessoas, os autores ressaltam que 

não basta entender a natureza do estressor, mas sim faz-se necessário entender 

como cada pessoa avalia a situação considerada estressante e depois entender como 

a pessoa lidará com as demandas dessa relação ambiente-indivíduo (LAZARUS; 

FOLKMAN, 1984). 

 

Há três tipos principais de estressores (LAZARUS; COHEN, 1977; RESICK, 2001). O 

primeiro são as grandes mudanças que afetam muitas pessoas, colocando suas vidas 

em risco, como guerras e desastres naturais (LAZARUS; COHEN, 1977; RESICK, 

2001). Esses eventos traumáticos envolvem perigo ou o risco de perigo para si mesmo 

ou para outros (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2000), sendo 

geralmente “súbitos, inesperados e ameaçadores” (RESICK, 2001, p. 4). Ter sido 

infectado por SARS, por exemplo, pode ser considerado um evento traumático por 

envolver uma alta taxa de mortalidade, rápido contágio, necessidade de isolamento 

social e consequente afastamento de família e amigos (CHENG et al., 2006). O 

segundo tipo de evento que causa o stress são grandes mudanças de cunho 

individual, como o divórcio ou a morte de uma pessoa querida (LAZARUS; COHEN, 

1977). Por fim, chateações do dia a dia – como sentir-se sobrecarregado de tarefas 

ou discutir com o vizinho – são também consideradas estressores (KNEAVEL, 2020; 

LAZARUS; COHEN, 1977; RESICK, 2001).  

 

Ruderman et al. (2002) consideram que o modelo de stress de Lazarus e Folkman 

(1984) funciona como uma boa base teórica para entender os impactos psicológicos 

de múltiplos papéis, sejam eles positivos ou negativos. No caso, emoções positivas 

relativas a múltiplos papéis ocorrem quando uma pessoa acredita que consegue lidar 

com as demandas de seus ambientes, enquanto stress ocorre quando essa pessoa 

acredita não ser capaz de lidar com tais demandas (RUDERMAN et al., 2002).  

 

A sobrecarga frequentemente associada à gestão dos múltiplos papéis gera, além de 

impactos físicos, como a exaustão (DA COSTA LEMOS; DE OLIVEIRA BARBOSA; 

PINHEIRO MONZATO, 2020; HARTH; MITTE, 2020), uma série de impactos 

psicológicos negativos, como o stress, ansiedade e depressão (FRONE, 2000; 



 36 

FRONE; RUSSELL; BARNES, 1996). Esses impactos negativos – tanto do trabalho 

na vida pessoal como da vida pessoal no trabalho (FRONE; RUSSELL; BARNES, 

1996) – ocorrem quando a autoimagem que a pessoa lutou para criar e manter é 

ameaçada ou danificada (BURKE, 1991). Portanto, quando as demandas do trabalho 

de uma pessoa atrapalham sua autoimagem desejada relativa à esfera familiar (uma 

autoimagem de ser uma ótima mãe, por exemplo) ou quando as demandas da família 

interferem na autoimagem desejada dessa pessoa em relação a seu trabalho (uma 

autoimagem de ser uma ótima funcionária, por exemplo), há ameaças à autoimagem 

e, portanto, o stress é sentido (FRONE, 2000).  

 

Diversos autores reportam como as mulheres são mais acometidas por stress do que 

homens (BILODEAU et al., 2020; HARTH; MITTE, 2020; KNEAVEL, 2020; 

REDONDO-FLÓREZ et al., 2020). Um dos motivos para isso é que as mulheres têm 

mais acesso a estressores (BILODEAU et al., 2020), principalmente relacionados 

àqueles pequenos stress de dia a dia (MATUD, 2004). De fato, não é de surpreender 

que um típico estressor mais relacionado a mulheres são os previamente 

mencionados conflitos entre trabalho-família decorrentes do desafio de conciliar as 

demandas do trabalho com as demandas de cuidar de sua família (CHANDOLA, 

2019). A diferença entre gêneros permeia também o tipo de estressor sentido por cada 

sexo e a percepção sobre esses estressores (KNEAVEL, 2020). As mulheres, por 

exemplo, consideram os estressores do dia a dia mais negativos e menos controláveis 

do que os homens (MATUD, 2004).  

 

Há diferentes modelos para explicar como as pessoas respondem a mudanças, desde 

teorias de gerenciamento de stress a teorias de luto (ELROD; TIPPETT, 2002). Um 

dos primeiros esforços nesse sentido foi feito por Kurt Lewin (1952), ao decompor o 

processo de lidar com mudanças em três passos: 1) descongelar; 2) mover; 3) 

congelar. Depois, a Dra. Elisabeth Kubler-Ross (1969) escreveu sobre como lidar com 

a maior crise de todas, a morte, identificando cinco estágios nesse processo: negação, 

raiva, barganha, depressão, aceitação. Oito anos mais tarde, Adams, Hayes e Hobson  

(1976), inspirados em modelos anteriores, criaram um modelo geral de como as 

pessoas agem em qualquer tipo de transição, desde mudança de lugar geográfico a 

mudanças de emprego. Em seu modelo, as pessoas iniciam: 1) sentindo a disrupção 

e se sentindo imobilizadas por elas; 2) depois minimizam a mudança; em seguida 3) 
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sentem a depressão da mudança; 4) finalmente aceitam a realidade, abrindo mão de 

rejeitar o que ocorreu/está ocorrendo; 5) testam um novo jeito de ser; 6) buscam 

significado e, finalmente; 7) internalizam a mudança, incorporando novos 

comportamentos. 

 

Entre 15 modelos de mudança analisados, Elrod e Tippett (2002) encontraram duas 

similaridades. A primeira é que maioria dos modelos de mudança inicia como um 

estado de normalidade que passa por um processo de disrupção e, posteriormente, 

atinge uma nova definição de normalidade. A segunda é que, durante o estado 

intermediário dos modelos, em geral existe uma degradação das habilidades das 

pessoas, chamada pelos autores de “Vale da Morte da Mudança”. No caso de 

mudanças individuais, essa degradação pode ser chamada de depressão (ADAMS; 

HAYES; HOBSON, 1976; KUBLER-ROSS, 1969) e, nos processos organizacionais, 

de queda na produtividade (ELROD; TIPPETT, 1999).  

 

É muito comum que, após as pessoas passarem por estados negativos ou traumáticos, 

elas sintam efeitos positivos (KESSLER, 2019; LANCASTER et al., 2013). Esses 

resultados positivos são chamados de diferentes maneiras, entre elas resiliência, criar 

significado e crescimento pós-traumático (ou PTG) (KESSLER, 2019; PARK; 

HELGESON, 2006; RAMOS; LEAL, 2013; TEDESCHI; CALHOUN, 2004). 

 

Resiliência é a habilidade de se obterem resultados psicológicos positivos apesar de 

uma exposição a situações de alto risco (RUTTER, 2006). A resiliência pode ser 

emergente (quando as respostas positivas surgem progressivamente decorrentes de 

situações cronicamente negativas, como pobreza, desastres naturais ou guerra civil) 

ou de mínimo impacto (quando derivada de uma adversidade pontual como uma perda 

ou um trauma) (BONANNO; DIMINICH, 2013). Os autores ressaltam que não se trata 

de um conceito binário (ou você é resiliente, ou você não é), mas sim um contínuo de 

diferentes níveis de respostas das pessoas a eventos potencialmente traumáticos. 
 

No caso do PTG, vale ressaltar que não é necessário que o evento gerador do 

crescimento seja diagnosticado oficialmente como trauma; basta ser algo considerado 

estressante ou difícil (LANCASTER et al., 2013). Para Tedeschi e Calhoun (1996), 

esse crescimento se enquadra em cinco dimensões que serão detalhadas no Quadro 
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1, abaixo. Silverstein et al. (2018) argumentam, porém, que existe uma alta 

sobreposição e correlação entre as diferentes dimensões, não sendo possível 

comprovar a distinção entre uma e outra. Abaixo, segue uma breve revisão das 

dimensões do PTG: 

  

Quadro 1 – Dimensões do crescimento pós-traumático (PTG) 

Melhoria na 
relação com 
outros 

Ao recorrer aos outros durante o período de stress da crise e, 

ao mesmo tempo, ao proporcionar mais suporte aos outros, a 

pessoa acaba tornando as relações mais próximas e mais 

íntimas. Isso pode levar a reflexões sobre a qualidade dos 

relacionamentos, o que levará ao fortalecimento de alguns e 

enfraquecimento de outros. 

Novas 
possibilidades 

Ao lidar com situação traumática, a pessoa passa a vislumbrar 

novas possibilidades baseadas em nova filosofia de vida. 

Maior percepção 
de força pessoal 

Por ter conseguido lidar com evento traumático, a pessoa 

passa a considerar-se mais forte, inclusive para lidar com 

desafios futuros. 

Desenvolvimento 
espiritual 

A percepção de crescimento pessoal após trauma pode levar 

a um sentimento de crescimento espiritual também. Além 

disso, o aumento de conexão espiritual pode contribuir para a 

pessoa que passou por um trauma encontrar um significado no 

que passou. Vale ressaltar que o desenvolvimento espiritual 

varia com a relação espiritual da pessoa antes do trauma, 

assim como com o motivo do trauma. 

Maior apreciação 
da vida e 
mudança no 
senso de 
prioridades 

Após passar por evento traumático, a pessoa percebe que não 

pode controlar ou prever todas as coisas e, ao perceber sua 

vulnerabilidade, passa a valorizar mais coisas a que talvez 

antes não desse tanta importância. Isso leva a uma mudança 

nas prioridades e também a uma maior apreciação da vida. 
Fonte: A autora, baseado em Ramos e Leal (2013). 

 

Há uma série de elementos que influenciam a presença do PTG, incluindo a 

intensidade do stress sentido, a reflexão e avaliação sobre o evento, as estratégias 

usadas para lidar com a situação, o apoio externo recebido e as predisposições de 
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personalidade (LANCASTER et al., 2013). Por outro lado, o tipo de evento traumático 

não diretamente influencia a existência de PTG (PARK; COHEN; MURCH, 1996). 

Refletir sobre o que ocorreu pode levar ao crescimento após eventos traumáticos 

(LINLEY; JOSEPH, 2004). Ehlers e Clark (2000), por outro lado, argumentam que 

pessoas que passaram por um evento traumático têm uma avaliação negativa sobre 

o ocorrido; nesse caso, a reflexão sobre a experiência não levaria a PTG, mas sim à 

manutenção de sintomas de PSTD (síndrome de stress pós-traumático). De fato, a 

maneira como as pessoas elaboram – por meio de narrativas –um evento traumático 

impacta não só o stress percebido como também o crescimento sentido a partir do 

evento (TEDESCHI; CALHOUN, 2004). Essa narrativa pode impactar não só o 

indivíduo como toda uma sociedade, por exemplo, quando os americanos sentiram, 

após a Grande Depressão, um grande senso de solidariedade e responsabilidade 

cívica (NEIMEYER, 2006). 

 

David Kessler (2019) acredita que o crescimento pós-traumático é mais frequente do 

que o stress pós-traumático, e a maneira como podemos transformar tragédias em 

oportunidades para crescimento é criando significado no ocorrido. Criar significado, 

para Kessler (2019), é o sexto passo do ciclo de luto – que iniciou com os previamente 

mencionados estágios para lidar com a morte (KÜBLER-ROSS; KESSLER, 2005). De 

maneira sucinta, segue o significado de cada fase (KESSLER, 2019; KÜBLER-ROSS; 

KESSLER, 2005): 

 

Quadro 2 – Ciclo do luto 

Negação Fase de choque inicial mediante o fato que gerou o luto, em que a 

pessoa tem dificuldade de acreditar e de processar o que ocorreu. 

Raiva Raiva é uma forma de dor, é uma reação à sensação de injustiça 

da perda. Às vezes, pode ser direcionada a você mesmo, em 

forma de culpa. 

Barganha Tentativa de negociação para tentar evitar a dor. A pessoa passa 

a refletir sobre o que poderia ter sido feito diferente para evitar o 

ocorrido ou sobre o que prometeria fazer se a dor da perda 

passasse ou a pessoa voltasse. 
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Depressão Quando a realização da perda acomete a pessoa, e o estado 

depressivo acontece. Trata-se de um momento de intensa dor e 

tristeza, onde há uma sensação de que nada faz muito sentido. 

Aceitação Depois de se permitir viver os sentimentos relativos ao trauma, a 

pessoa pode recuperar o controle por meio da aceitação, dado que 

não mais está batalhando com o ocorrido. 

Significado Encontrar um significado na perda ajuda a mitigar a dor sentida, 

transformando a perda em algo que ajude as pessoas a seguirem 

adiante. Esse significado pode vir em formato de gratidão, de 

valorização de vida, de mudança de direcionamento, entre outros. 
Fonte: A autora, com base em Kübler-Ross e Kessler (2005) e Kessler (2019). 

 

Kessler (2019) ressalta que uma pessoa não passa necessariamente por todas as 

etapas, nem são as etapas consecutivas. Para o autor, o valor das fases seria ajudar 

as pessoas a identificarem o que estão sentindo para, então, conseguir lidar melhor 

com o sentimento específico. 

 

Nesta seção, foram abordadas diferentes maneiras como as pessoas lidam com 

situações desafiadoras, falando de conceitos como impacto psicológico (VOS, 2020), 

stress (LAZARUS; COHEN, 1977; RESICK, 2001) e trauma (ASSOCIAÇÃO 

AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2000). Em seguida, falou-se da relação de múltiplos 

papéis com stress (CHANDOLA, 2019; FRONE, 2000; FRONE; RUSSELL; BARNES, 

1996). Por fim, elaborou-se sobre alguns dos principais modelos de como lidar com 

mudanças (ELROD; TIPPETT, 2002), abordando principalmente os conceitos de 

crescimento pós-traumático (LANCASTER, 2013, RAMOS; LEAL, 2013; TEDESCHI; 

CALHOUN, 1996,) e ciclo do luto (KESSLER, 2019; KÜBLER-ROSS; KESSLER, 

2005). Em seguida, falarei sobre como a pandemia vem impactando o estado 

psicológico das pessoas.  

 

2.4.1 Impacto psicológico da COVID 
 
Desde o início da pandemia, uma série de pesquisas tem sido desenvolvida para 

avaliar seu impacto psicológico nas pessoas (VOS, 2020). Afinal, a pandemia da 

COVID-19 criou um nível de disrupção social, econômica e pessoal sem precedentes, 
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com considerável incerteza, duração desconhecida e múltiplos estressores 

simultâneos (PIETROMONACO; OVERALL, 2020; RAMIREZ ORTIZ et al., 2020). De 

fato, na China, considerada o berço da pandemia, mais da metade de sua população 

sofreu impactos psicológicos devido a ela (WANG et al., 2020). Horesh e Brown (2020) 

argumentam que a pandemia deveria ser reconhecida como um evento traumático, 

com impactos psicológicos de gravidade similar a guerras e desastres naturais. Vale 

ressaltar, todavia, que, por ainda estarmos no meio da pandemia, ainda há poucos 

artigos revisados por pares sobre os impactos da COVID-19, e os que existem 

acabam focando os impactos psicológicos de curto prazo (VOS, 2020). Assim, revisar 

a bilbliografia de maneira ampla, acessando o que se sabe sobre o impacto 

psicologico decorrente de outras situações de crise, faz-se necessário 

(PIETROMONACO; OVERALL, 2020; VOS, 2020). 

  

Em sua breve revisão bibliográfica, Brooks et al. (2020) reportam os impactos 

psicológicos da implementação de quarentenas, que foi um dos tipos de medida de 

restrição social adotados na pandemia da COVID-19 (BENKE et al, 2020; STEFFENS, 

2020). Stress agudo, exaustão, insônia, irritabilidade, baixa concentração, stress pós-

traumático foram alguns dos sintomas mais encontrados pelos autores. Eles relatam 

que uma série de fatores eleva o grau de stress na quarentena. Entre eles, a duração 

da quarentena (quanto mais longa, mais stress e raiva), o medo da infecção (de estar 

infectado, de infectar outros, de que sintomas que estão sentindo signifiquem que 

estejam contaminados), a frustração e o tédio (causados pela perda da rotina, pelo 

confinamento, pela falta de contato físico e social), e falta de recursos (BROOKS et 

al., 2020; RAMÍREZ-ORTIZ et al., 2020). Hossain, Sultana e Purohit (2020) 

corroboram como a sensação de isolamento social mobiliza sentimentos negativos – 

angústia, insegurança e medo – que, inclusive, podem continuar até depois do 

controle do vírus. Silva et al. (2020), por fim, apontam como medidas de isolamento 

social levam a um aumento na convivência familiar, reduzindo o tempo individual e o 

tempo para lazer das pessoas, o que, por sua vez, leva a um aumento de stress nos 

membros da família (FIOCRUZ, 2020).  

 

No Brasil, em uma pesquisa com 44.062 participantes, a Fiocruz demonstrou que – 

frequentemente ou sempre – 40,4% da população se sentiu deprimida e 52,7% se 

sentiu ansiosa durante a pandemia (FIOCRUZ, 2020). Em um levantamento do 
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Linkedin de abril de 2020, o impacto psicológico também ficou evidente, com 62% das 

pessoas se sentindo estressadas em relação ao trabalho (DA COSTA LEMOS; DE 

OLIVEIRA BARBOSA; PINHEIRO MONZATO,  2020), 

 

Alguns grupos de pessoas são mais acometidos por esses impactos psicológicos do 

que outros (AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, 2020; BENKE et al., 

2020; DUARTE et al., 2020; HAMEL; SALGANICOFF, 2020; ZHANG et al., 2020). 

Duarte et al. (2020) identificaram que o fator que mais influenciava o grau de presença 

de problemas mentais (como as anteriormente citadas depressão e ansiedade) era o 

gênero; mais especificamente, mulheres apresentaram três vezes mais chance de 

serem acometidas por esse tipo de problema que os homens (DUARTE et al., 2020). 

Os autores também identificaram que estar no grupo de risco para COVID-19, ter tido 

sua renda reduzida devido à pandemia ou estar acompanhando de maneira próxima 

as notícias de óbito aumentaram em 62%, 42% e 10% as chances de ter algum 

problema psicológico (DUARTE et al., 2020). Outro grupo especialmente suscetível a 

impactos psicológicos são as pessoas que não estavam trabalhando durante o 

período de pandemia, demonstrando piores índices de saúde e de stress (BENKE et 

al., 2020; ZHANG et al., 2020).  

 

Pessoas com filhos estão sofrendo muito mais stress (AMERICAN PSYCHOLOGICAL 

ASSOCIATION, 2020) do que pessoas sem filhos, além de estarem passando por 

mais conflitos entre papéis, sentindo mais exaustão física e emocional (HARTH; 

MITTE, 2020). Além disso, mulheres com crianças novas em casa são um dos grupos 

mais acometidos por sintomas depressivos derivados da restrição de contato social 

(BENKE et al., 2020). De fato, a pesquisa de Hamel e Salganicoff (2020) demonstrou 

que 66% das pessoas com filhos menores de 18 anos relataram que suas vidas foram 

afetadas devido ao fechamento das escolas e creches. Similarmente, Hamel e 

Salganicoff (2020) demonstraram que 57% das mães relataram estarem com pior 

saúde mental por causa pandemia, enquanto a porcentagem de pais que sentem o 

mesmo é 32%, sugerindo que a carga sentida pelas mães é mais alta.  

 

Por outro lado, quando se comparam homens e mulheres sem filhos, o grau de fadiga 

é similar durante a pandemia, deixando claro que os maiores “perdedores emocionais 

da crise” não foram nem os homem nem as mulheres, mas sim os pais (HARTH; 
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MITTE, 2020). Por fim, pessoas com transtornos mentais prévios, pessoas que foram 

acometidas pela doença ou tiveram pessoas próximas contaminadas e profissionais 

da saúde são mais intensamente impactados (RAMÍREZ-ORTIZ et al., 2020, p. 9). 

 

Um dos elemento que intensificam o stress decorrente de uma quarentena é a 

presença de informação inadequada, pouco transparente ou dúbia (BROOKS et al., 

2020). Diversos estudos demonstram como as informações incompletas e falsas (fake 

news) (WANG et al., 2020) em relação à COVID-19 estavam associadas a pior saúde 

física e mental das pessoas (KO et al., 2020). No caso do Brasil, a incerteza foi 

reforçada pelas informações divergentes dadas pelos governos federal e estaduais 

(SILVA et al., 2020). Horesh e Brown (2020) reforçam a característica única desta 

crise, dado que em nenhuma crise anterior havia tanta troca de informação via 

smartphones e mídias sociais. Um dos motivos para o aumento de stress gerado pela 

pandemia é o estado de incerteza causado por e pela quantidade – e qualidade 

duvidosa – de informações (BENKE et al., 2020) e também pela dúvida de quando ela 

terminará (FONTES et al., 2020). A sensação de incerteza generalizada, junto com as 

limitações impostas pelo isolamento social, dispensa de empregos, impossibilidade 

de manter planos futuros sustentáveis, perdas simbólicas como as mudanças nos 

hábitos de vida e afastamento das pessoas queridas, acaba fazendo da pandemia um 

contexto perfeito para aumento de ansiedade e stress (FONTES et al., 2020; XIANG 

et al., 2020).  

 

Um ponto ainda inconclusivo é se o grande stress gerado pela crise do coronavírus 

está mais enraizado em motivos médicos (ausência de uma cura, por exemplo) ou em 

outras circunstâncias (como o fechamento dos estabelecimentos, a solidão causada 

pelo isolamento social ou problemas financeiros) (HORESH; BROWN, 2020). Porém, 

independentemente de qual o maior motivador do stress, essas preocupações com os 

familiares e incertezas sobre o futuro decorrentes da pandemia podem levar a uma 

sensação de luto antecipado, em que as pessoas sofrem de maneira antecipada pela 

potencial perda de um ente querido (FONTES et al., 2020; KESSLER, 2020). 

 

David Kessler (2020), o coautor dos cinco estágios do luto mencionados na seção 

anterior, comparou como as pessoas reagiram à crise da pandemia com como elas 

reagiriam a um terremoto: algumas entrando em pânico, outras seguindo as 
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recomendações das autoridades e outras querendo seguir a vida como se nada 

tivesse ocorrido. O autor reforça como o ciclo de luto pode apoiar o entendimento e a 

gestão dos diferentes sentimentos que surgiram pelo trauma da pandemia. Para o 

autor, há três tipos de pessoas na pandemia: 

 

Quadro 3 – Tipos de reações à pandemia do COVID-19 

Preocupados Pessoas saudáveis, sem grandes perdas a seu redor, mas 

que estão preocupadas e sentindo o luto por perdas como: 

viagens, rotina, oportunidades, encontros com pessoas 

queridas. Dentro desse grupo, há os que minimizam a 

situação (negando a severidade da situação atual, 

esperando o melhor) e os que a maximizam (temendo pelo 

pior, com alto grau de ansiedade). 

Afetados Pessoas que ficaram doentes ou tiveram pessoas próximas 

que ficaram doentes, mas se recuperaram. Pessoas desse 

grupo não só temem passar por um trauma como o grupo 

anterior, mas de fato passaram por um.  

Enlutados Pessoas que perderam alguém e estão passando por algum 

dos estágios do ciclo do luto. 
Fonte: A autora, baseada no artigo de Kessler (2020). 

 

Para Kessler (2020), entender o momento da pessoa em relação à pandemia ajuda a 

saber como se relacionar com ela e como melhor apoiá-la. O autor ainda reforça como 

muitas pessoas buscarão significado (o sexto estágio do ciclo do luto) na pandemia 

como uma ferramenta para ajudar a seguir em frente. Mais ainda, ele crê que as 

pessoas encontrarão esse significado mais rapidamente do que em comparação com 

outros eventos traumáticos devido à longa extensão e abrangência da pandemia, o 

que aceleraria alcançar esse estágio. 

 

Outra categorização criada para ajudar avaliar os sentimentos das pessoas na 

pandemia é o modelo de “Estágios de Recuperação de Crise” criado por Wa-Mbaleka 

e Costa (2020). Na primeira fase, as pessoas estão completamente impactadas pela 

crise, cheias de stress e preocupação, e pouquíssimo funcionais. Em geral, as 

pessoas não param de ver noticias, o que torna a situação ainda pior. Na fase dois, 
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há um abrandamento dos sentimentos de pânico da fase um, com um certo 

aceitamento da crise como um fato. O mote dessas duas primeiras fases é sobreviver. 

Na fase 3, a vida começa a voltar a ter contornos de normalidade, e as pessoas 

passam a retomar algumas atividades que haviam deixado para trás. Na 4, por fim, é 

quando as pessoas voltam a ser mais funcionais, conseguindo olhar além da crise, 

inclusive criando planos e novas rotinas. Abaixo, um quadro com o modelo adaptado. 

 

Quadro 4 – Estágios de Recuperação de Crise 
Fase 1 – Medo Fase 2 – Aceitação Fase 3 – Adaptações Fase 4 – 

Produtividade 

- Medo 

- Frustração 

- Stress 

- Doença 

- Insônia 

- Contínuo 
acompanhamento 

das notícias da crise 

- Pânico 

- Paranoia 

- Aceitação da crise 

como um fato da 

vida 

- Início das 

adaptações 

- Frequente 
monitoramento da 

crise 

- Desenvolvimento 

de estratégias para 

lidar com crise 

- Pânico ocasional 

- Desenvolvimento 

de alguns planos de 

médio prazo 

- Início de novas 

rotinas 

- Monitoramento 
seletivo de crise 

- Medo controlado 

- Pânico raro 

- Foco no positivo 

- Planos de saúde 

- Criação de planos 

de produtividade 

- Vida ativa dentro do 

“novo normal” 

- Rotinas produtivas 

consolidadas 
- Monitoramento 

seletivo de crise 

- Ausência de medo 

- Determinação 

- Planos de longo 

prazo 

- Fortes planos de 

saúde 
- Foco no positivo 

Fonte: A autora, baseada no modelo de Wa-Mbaleka e Costa (2020). 

 

Em suma, a pandemia impactou profundamente o estado psicológico das pessoas 

(BROOKS et al., 2020; PIETROMONACO; OVERALL, 2020; RAMIREZ ORTIZ et al., 

2020). Alguns fatores intensificaram esse impacto, como a incerteza gerada pelo 

excesso e baixa qualidade de informações (BROOKS et al., 2020; SILVA et al., 2020; 

WANG et al., 2020), a dificuldade de gerir as diferentes demandas, especialmente 

para as mulheres (BENKE et al., 2020; HAMEL; SALGANICOFF, 2020), entre outros. 

Para ajudar a entender o que está ocorrendo nesse momento com as pessoas, 

visando ajudá-las a lidar melhor com a situação, alguns autores criaram modelos para 

entendimento dos sentimentos durante a pandemia (KESSLER, 2020; WA-MBALEKA; 

COSTA, 2020).  
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Na próxima seção, falarei da minha pesquisa propriamente dita, explicando qual a 

abordagem teórico-metodológica que usei, descrevendo como conduzi a pesquisa, 

apresentando os dados coletados e analisados. 
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3 METODOLOGIA 
 
Nesta seção, se apresentará a metodologia selecionada para responder à pergunta 

da presente pesquisa: Como a rotina das executivas mães foi mudando durante a 

pandemia da COVID-10 no Brasil?  

 

Iniciarei explicando o racional para a escolha do método qualitativo longitudinal para 

a pesquisa. Depois falarei sobre a duração da pesquisa e os critérios para seleção 

das participantes. Em seguida, serão abordadas as considerações éticas e os 

desafios desse tipo de pesquisa. Logo, se falará sobre o roteiro de perguntas, seguido 

pela análise de dados.  

 

3.1 Por que qualitativa 
 
Para entender o fenômeno acima mencionado, usei o paradigma de pesquisa 

interpretativista. Tal concepção visa entender o mundo a partir da subjetividade e 

consciência individual, em que um fenômeno pode ser percebido de maneiras 

diferentes por diferentes pessoas (BURRELL; MORGAN, 1979). Nesse contexto, a 

realidade social não é única nem existe concretamente, pois deriva da interação de 

cada pessoa com seu meio (BURRELL; MORGAN, 1979). Além disso, dado que 

pesquisadores desse método reconhecem que sua própria história e contexto 

influenciam a interpretação dos contextos (CRESWELL, 2007), entendo que, dessa 

forma, minha interpretação dos relatos das entrevistadas é um produto de minhas 

experiências pessoais, culturais e históricas. Devido a essa variedade de significados 

possíveis para uma realidade, o trabalho do pesquisador acaba sendo encontrar a 

multiplicidade e complexidade de diferentes perspectivas, o que torna a concepção 

aderente a métodos qualitativos de pesquisa (CRESWELL, 2007).  

 

De fato, a escolha do método qualitativo tem a ver com a intenção de explorar a 

temática de maneira abrangente com os entrevistados (CRESWELL, 2007), trazendo 

à tona diferentes perspectivas (LANKA et al., 2021).  

 

Usar a estratégia qualitativa tem como objetivo capturar de maneira ampla a 

experiência dos entrevistados em relação a um fenômeno (DENZIN; LINCOLN, 2011). 
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No caso da presente pesquisa, isso significa conseguir capturar a perspectiva das 

executivas sobre o que está acontecendo em suas rotinas, durante este período de 

pandemia. Wa-Mbaleka e Costa (2020) reforçam como a pesquisa qualitativa pode 

ser uma grande aliada para explorar problemas complexos, citando de maneira 

específica sua adequação à pandemia da COVID-19.  

 

Dentro dos diferentes métodos qualitativos, selecionou-se fazer entrevistas, pois estas 

permitem a investigação em profundidade de comportamentos humanos, a captação 

de expressões corporais e tonalidade de voz, e a flexibilização das perguntas ao longo 

do processo (GIL, 2008). As entrevistas foram feitas de maneira profunda e 

semiestruturada, com intuito de gerar insights detalhados e específicos sobre como 

executivas brasileiras estão modificando seu dia a dia para se ajustar à nova realidade 

de trabalhar de casa, misturando sua vida pessoal e profissional, num contexto de 

apreensão generalizada promovido pela COVID-19. A estratégia de investigação 

usada foi pesquisa narrativa, pois esta permite que o pesquisador estude a vida de 

indivíduos a partir de como eles contam as suas histórias (CRESWELL, 2007). Nesse 

tipo de pesquisa, o resultado final é uma narrativa colaborativa entre as visões de vida 

do pesquisador e do entrevistado (CRESWELL, 2007). 

 

3.2 Por que longitudinal 
 
Dentro do universo das pesquisas qualitativas, pesquisas longitudinais permitem a 

observação da evolução de um fenômeno ou população ao longo de um período para 

fins descritivos ou explicativos (BALLINGER, 2004). Enquanto pesquisas longitudinais 

quantitativas são eficazes para determinar perguntas de “o que”, pesquisas 

longitudinais qualitativas são apropriadas para responder a perguntas de “como” e 

“por que” (HOLLAND; THOMSON; HENDERSON, 2006; NEALE; FLOWERDEW, 

2003). Trata-se de um processo rico para entender a evolução dinâmica na vida das 

pessoas, em tempo real (NEALE, 2018). 

 

“Estudos qualitativos são especialmente apropriados para examinar processos 

através da atenção ao contexto e às particularidades” (HOLLAND; THOMSON; 

HENDERSON, 2006, p. 4), sendo que estudos qualitativos longitudinais mostram esse 

processo ao longo do tempo. Similarmente, Henwoood e Lang (2003) afirmam que, 
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devido à sua sensibilidade ao contexto, pesquisas qualitativas longitudinais permitem 

combinar um olhar para os processos sociais macro e micro. O fato de essa pesquisa 

buscar entender como um processo externo (o avanço da pandemia da COVID-19) 

está impactando a rotina (tanto pessoal como profissional) das entrevistadas faz com 

que esse modelo de pesquisa seja o mais adequado. 

 

Algumas disciplinas que tradicionalmente usam pesquisas qualitativas longitudinais 

são a antropologia, educação, psicologia, estudo de políticas públicas, histórias de 

vida, entre outras (HOLLAND; THOMSON; HENDERSON, 2006). Os autores afirmam 

que, entre os assuntos bastante pesquisados nessa metodologia, estão gênero, 

família, transições de vida, empregabilidade. O tema “mudança na rotina das 

executivas durante a pandemia da COVID-19” se enquadra tanto na disciplina de 

histórias de vida como nos assuntos de transição de vida, família, gênero e 

empregabilidade. 

 

Pesquisas longitudinais são adequadas para mostrar a inter-relação entre o ambiente 

macro e um olhar micro (HENWOOOD; LANG, 2003; HOLLAND; THOMSON; 

HENDERSON, 2006; NEALE, 2018). Na pergunta de pesquisa “Como a rotina das 

executivas mães foi mudando durante a pandemia da COVID-19 no Brasil?”, o 

ambiente macro foi tido pela pandemia da COVID-19 e o nível micro, pela rotina das 

executivas. Visando explorar a relação entre o macro e o micro, o roteiro das 

entrevistas contemplou perguntas referentes ao contexto social-econômico (macro), 

à organização em que as entrevistadas trabalham (macro e micro) e à vida pessoal 

(micro). O motivo para o uso dessas diferentes dimensões é que todas podem ter 

impacto na rotina das executivas entrevistadas. Uma mudança no contexto social, 

como o aumento de restrições ao acesso de espaços públicos, por exemplo, fez com 

que as executivas não pudessem deixar seus filhos usarem o parquinho do prédio. O 

que pode levar a uma criança com energia sobrando dentro de casa. O que, por 

consequência, pode afetar o trabalho da entrevistada. E por aí vai. A abordagem de 

usar diferentes níveis de análise (macro e micro) foi utilizada por diversos 

pesquisadores, como Haveren, em 1982, Neale et al., em 2012, Molloy et al., em 2002, 

entre outros (apud NEALE, 2018). 
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3.3 Duração da pesquisa 
 
Não há consenso em relação à duração ou à frequência de coleta de dados correta 

ou de uma pesquisa longitudinal. Young, Savola e Phelps (1991), por exemplo, 

sugerem que a pesquisa deve durar pelo menos um ano, com duas ou três ondas de 

coleta de dados. Kelly e McGrath (1988) afirmam que a pesquisa deve ter uma 

duração substancial de meses ou anos. Epstein (2002), por sua vez, indica três 

alternativas. A primeira é estudar um mesmo grupo durante vários anos. A segunda é 

estudar um grupo em intervalos periódicos (mas sem especificar o tempo entre 

intervalos ou duração total). E a terceira é fazer uma pesquisa inicial e, após um 

período predeterminado, fazer uma nova pesquisa. Saldana (2003), por sua vez, 

afirma que não há um método mais apropriado que o outro e que o desenho da 

pesquisa deve ser adequado ao contexto. No caso do acompanhamento da mudança 

na rotina das executivas durante a pandemia da COVID-19, a pesquisadora desenhou 

a pesquisa para ter uma frequência semanal com a duração máxima de três meses.  

 

Ainda que o mundo ideal para pesquisadores longitudinais seja que a pesquisa tenha 

“a maior escala e duração possível”, a realidade dos projetos propostos é muito 

menor, pois depende de limitações do tempo e de recursos do pesquisador 

(HOLLAND; THOMSON; HENDERSON, 2006, p. 22). No caso desta pesquisa, havia 

uma limitação de três meses, pois se tratava do período máximo disponível para que 

fosse feita análise dos dados dentro do prazo de conclusão do mestrado. Pesquisas 

qualitativas longitudinais são pouco frequentes devido a seu alto custo e baixa 

disponibilidade de tempo do pesquisador (HOLLAND; THOMSON; HENDERSON, 

2006), ambos os critérios influenciando a determinação da data final dessa pesquisa. 

Adicionalmente, dado que, no momento do desenho do projeto de pesquisa (e até 

hoje, na realidade), não havia uma data previsível para o final da pandemia ou para 

quando as coisas voltassem ao “normal”, foi estipulado o prazo previamente 

mencionado para dar uma visibilidade do comprometimento necessário para as 

entrevistadas. Por fim, os impactos da quarentena são intensos e transformações 

acontecem rapidamente, no contexto socioeconômico, organizacional e individual. 

Dessa maneira, poder estudar o impacto da pandemia da COVID-19 na rotina de 

executivas brasileira durante três meses permitirá atingir os objetivos específicos da 

pesquisa.  
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Vale ressaltar, todavia, que, no momento do desenho da pesquisa, acreditei que a 

duração de três meses seria suficiente para acompanhar toda a quarentena, inclusive 

acompanhando o retorno ao trabalho “normal”, fora do home office. Infelizmente, ao 

final do período predeterminado, o retorno às atividades “normais” não havia ocorrido.  

A data inicial de uma pesquisa qualitativa é frequentemente um marco pessoal 

importante (por exemplo, quando a pessoa vira pai), histórico ou simbólico (NEALE, 

2018). Levando isso em consideração, uma boa data inicial poderia ter sido o início 

da quarentena oficial em SP (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2020b), em 

23 de março, por se tratar de um marco simbólico e histórico. A data de início oficial 

foi 30 de março, bem próxima ao marco previamente citado. Por sua vez, a data final 

foi 12 de julho de 2020.  

 

3.4 Seleção da amostra de pesquisa 
 

Pesquisas qualitativas longitudinais são extremamente desafiadoras para 

pesquisadores individuais pela alta de demanda tempo e recursos requerida, o que 

leva ao tamanho da amostra nesse caso ser frequentemente pequena (LANKA et al., 

2021; NEALE, 2018). Uma quantidade de amostra pequena, porém, não significa uma 

quantidade de dados pequena (LANKA et al., 2021), uma vez que a riqueza de dados 

qualitativos faz com que mesmo uma amostra limitada possa gerar uma fartura de 

dados (CRESWELL, 1998). Pela necessidade do comprometimento semanal para 

dedicar às entrevistas e às análises, a pesquisadora estabeleceu um teto de sete 

mulheres a serem entrevistadas. O racional para esse número foi que, caso ao longo 

do processo 20% das entrevistadas desistissem do comprometimento, a 

pesquisadora ainda contaria com a evolução de cinco pessoas. Há uma grande 

variabilidade (de 5% a 30%) no que é considerado aceitável em relação ao grau dessa 

desistência, também chamada de atrito da amostra (NEALE, 2018). Para contornar 

essas perdas, pode-se adaptar tanto o tamanho da amostra como o espaçamento 

maior entre as entrevistas, caso se faça necessário ou adequado (NEALE, 2018; 

RITCHIE; LEWIS, 2003). No caso dessa pesquisa, usou-se de ambas as estratégias. 

Ainda que não intencionalmente, devido a circunstâncias pessoais das entrevistadas 

(falta de disponibilidade por problemas familiares, cancelamento em cima da hora), 

em algumas situações, não foi possível manter o contato semanal. Nesses casos, 

minha estratégia foi restabelecer o contato o quanto antes.  
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O público-alvo desejado para essa pesquisa eram mulheres, casadas, empregadas, 

gestoras de ao menos uma pessoa e que fossem mães. O primeiro motivo para tal 

escopo de amostra é, primeiramente, pessoal. Eu sou essa pessoa e, da mesma 

forma que estava vendo minha rotina virar de ponta-cabeça com a pandemia, queria 

entender como minhas “colegas de momento de vida” estavam lidando com o mesmo 

desafio. Em segundo lugar, escolhi esse perfil por seus múltiplos papéis (mãe, esposa, 

gestora, dona de casa), o que, na minha opinião, geraria insights interessantes sobre 

como lidar com diferentes responsabilidades e objetivos no contexto da COVID-19.  

 

Uma vez definido o perfil desejado, os critérios de seleção para entrevistadas foram a 

acessibilidade, a conveniência e, principalmente, o tempo. Pelo caráter de urgência 

de iniciar a pesquisa o quanto antes (para melhor capturar a evolução da rotina dessas 

executivas mediante as rápidas mudanças provocadas pela pandemia), foram 

selecionadas as primeiras sete entrevistadas que se adequaram positivamente a 

todos os critérios.  

 

Então, assim que o tema foi definido, acessei profissionais de minha rede de contatos 

que se dispusessem a responder à minha pesquisa e/ou a pedirem ajuda para me 

indicar outras profissionais que se enquadrassem no perfil desejado. Usei, portanto, 

a estratégia de bola de neve para convocar respondentes à minha pesquisa, prática 

que permite que o entrevistador acesse pessoas fora de seu círculo direto de contato 

a partir de um número inicial reduzido de contatos de fácil acesso (MARCUS et al., 

2017). Para manter algum distanciamento das entrevistadas, houve o 

comprometimento de não entrevistar qualquer pessoa que eu pessoalmente tenha 

atendido como coach.  

 

Abaixo, um quadro com algumas características demográficas das entrevistadas. 

 

Quadro 5 – Perfil demográfico das entrevistadas  
Nome Idade Setor 

Empresa 
Equipe Formação Cargo # Filhos 

(idade) 
Estado 

Atleta 31 Banco 12 MBA Coordenadora de 

Projetos 

1 filho (1) SP 
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Banqueira 40 Banco 75 Pós-

Graduação 

Superintendente 

Comercial 

1 filha (4) SP 

Chef 42 Farmacêutica 2 MBA Gerente de 

Marketing 

1 filha 

(1,5) 

SP 

Comunicadora 44 Serviços 20 MBA Diretora de 

Marketing 

2 filhos 

(9, 6) 

SP 

Guerreira 39 Restaurante 1 MBA Gerente de 

Marketing 

1 filho (2) SP 

Mineira 42 Banco 1 Graduação Gerente 

Comercial 

2 filhas 

(13, 8) 

SC 

Moderna 33 Bens de 

Consumo 

3 MBA Gerente de 

Marketing 

1 filha (2) 

+ 2 

enteados 

(13, 10) 

SP 

Fonte: A autora. 

Das sete entrevistadas, seis moravam (originalmente) em São Paulo e uma, em Santa 

Cantarina. Ao longo das semanas, uma das entrevistadas mudou-se para a Bahia. A 

idade média das entrevistadas é 38,7 anos, tendo a mais nova 31 e a mais velha 44. 

Cinco das sete entrevistadas tinham um filho e duas, dois filhos. Quase todas as 

entrevistadas trabalhavam nas áreas de Marketing e Comercial, mas uma trabalhava 

em TI, como coordenadora de projetos.  

 

3.5 Considerações éticas 
 
Em relação à adequação aos critérios éticos vigentes, este estudo obteve aprovação 

pela comissão ética da universidade e segue padrões éticos como anonimização dos 

nomes e dados pessoais das entrevistadas (THOMSON, 2007).  

 

Em termos de processo, as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas. 

Foi solicitado a cada entrevistada que assinasse um termo de consentimento de 

gravação e de utilização do material para trabalho acadêmico. Todas o assinaram. 

Devido à quarentena vigente, as entrevistas foram conduzidas em sua totalidade via 

Zoom.  

 

Mais além da adequação da pesquisa aos padrões éticos acima mencionados, 

pesquisas qualitativas longitudinais têm algumas particularidades que fazem com que 

considerações éticas adicionais sejam feitas. Uma dessas particularidades é que, 

como o entrevistador passa a acompanhar o dia a dia do entrevistado, entrando (ainda 
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que virtualmente) em seu espaço pessoal, diz-se que o entrevistador passa a ser um 

colega de jornada do entrevistado (NEALE; FLOWERDEW, 2003). Essa relação pode 

levar a uma mudança no papel do entrevistador (principalmente em pesquisas 

etnográficas mais longas), em que o pesquisador deixa de ser só observador e pode 

passar a ser um parceiro, um defensor ou um influenciador (NEALE, 2018; 

PETERSON ROYCE; KEMPER, 2002).  

 

3.6 Desafios da pesquisa longitudinal 
 

Conforme mencionado previamente, a limitação de tempo para um projeto e de 

recursos para realizá-lo é frequente limitante para pesquisas longitudinais. Porém, 

adicionalmente, ao entrevistar pesquisadores de pesquisas longitudinais, Holland, 

Thomson e Henderson (2006) relataram que o processo de uma pesquisa longitudinal 

pode ser uma tarefa extremamente árdua para pessoas que tenham outros 

compromissos em suas vidas. Esse é o meu caso, dado que, ao mesmo tempo que 

está dedicando semanalmente horas para realizar as entrevistas e analisar seus 

resultados, está também tendo que equilibrar essas demandas com seu trabalho, 

cuidados da casa, família, saúde, e, só para completar, cuidar de uma filha de dois 

anos. Isso tudo sem suporte de babá, escola ou faxineira, pois, afinal, também estou 

na pandemia, para exemplificar como as pesquisas longitudinais são impactadas não 

só pelas mudanças na vida dos entrevistados, mas também pelas mudanças na vida 

do entrevistador (HOLLAND; THOMSON; HENDERSON, 2006).  

 

Devido à relativa longa duração de uma pesquisa longitudinal, a retenção dos 

participantes durante o processo torna-se um desafio. De acordo com Neale (2013), 

a arte de uma pesquisa longitudinal é transformar a manutenção de amostras em 

manutenção de relacionamentos. A ausência de algumas entrevistadas foi, de fato, 

algo que ocorreu nessa pesquisa, sendo a ausência máxima de três semanas. Outro 

elemento que impactou a qualidade e quantidade das entrevistas dadas foi a limitação 

de tempo de algumas das entrevistadas. Em mais de uma situação, foi necessário 

fazer a entrevista “correndo”, em menos tempo do que o originalmente previsto, por 

uma necessidade de a entrevistada entrar em outro compromisso ou por atraso. Em 

uma célebre situação, uma entrevistada inclusive respondeu à pesquisa ao mesmo 

tempo que andava de bicicleta com sua família. 
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Outro desafio de pesquisas longitudinais é a gestão de uma base de dados complexa 

e crescente (SALDANA, 2003). O perigo de asfixia por excesso de dados foi relatado 

por Neale et al. (2016). Pode-se, com tranquilidade, dizer que eu não tinha ideia dos 

desafios que passaria quando se encantou com o tema de pesquisa. Caso tivesse 

maior ciência do nível de trabalho requerido para a análise de dados, do tempo 

necessário para conduzir as entrevistas e análises, das negociações com o marido 

que teria que fazer para conseguir essa disponibilidade, das horas de sono perdidas, 

eu possivelmente teria optado por outra abordagem. De fato, a frequência semanal 

das entrevistas gerou uma quantidade de informações tão grande que – ao finalizar 

todas as transcrições – percebi que não teria tempo hábil para codificar todos os 

temas e analisá-los antes do prazo final do mestrado. No total, foram 84 entrevistas, 

durante 15 semanas, com duração de 50 horas e 33 minutos. Essa limitação de tempo 

para analisar todos os dados coletados fez com que eu acabasse selecionando quatro 

semanas – num total de 28 entrevistas – para a realização deste trabalho. As semanas 

selecionadas para análise foram 1, 5, 9 e 14, visando exibir uma periodicidade mensal. 

No caso de uma entrevistada não ter participado da entrevista na semana 

selecionada, usei a entrevista da semana subsequente. 

 

A decisão de escolher quatro semanas para analisar somente após ter concluído 84 

entrevistas espalhadas em 14 semanas fez com que algumas informações relevantes 

(como a transferência de domicilio da Chef para Salvador ou a demissão da 

Banqueira, por exemplo) não ficassem explícitas na entrevistas selecionadas, pois 

fizeram parte de conversas de semanas não selecionadas. Outro impacto da seleção 

a posteriori das semanas é que, se a pesquisadora soubesse de antemão que faria 

somente uma entrevista por mês, as perguntas da entrevista teriam sido referentes ao 

que ocorreu no mês anterior, e não ao que ocorreu na semana anterior, como foi o 

caso. 

 

As entrevistas da semana inicial e da final tiveram duração de aproximadamente uma 

hora, enquanto as entrevistas intermediárias tiveram duração aproximada de 30 

minutos. Mais detalhes sobre as perguntas das entrevistas poderão ser vistas na 

seção a seguir.  
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3.7 Roteiros de entrevista 
 
Ao longo do processo de entrevistas qualitativas longitudinais, é possível que algumas 

perguntas fiquem obsoletas e que sejam necessários alguns ajustes devido ao 

contexto atual (HOLLAND; THOMSON; HENDERSON, 2006; NEALE, 2018). De 

acordo com Grandia (2015), isso permite que haja flexibilidade nas entrevistas e que 

o entrevistador permita que o acaso molde a entrevista. De fato, ao longo dos meses, 

tive a necessidade e/ou interesse de fazer algumas mudanças em perguntas, levando 

à criação de três roteiros. No Apêndice A, se encontrará o roteiro para a entrevista 

inicial (Semana 1), no B, para as intermediárias (Semana 5 e 9), e no C, para a final 

(Semana 14). 

 
3.8 Análise de dados 
 
Ainda que não exista “um único jeito correto para analisar dados qualitativos” 

(COFFEY; ATIKINSON, 1996), um dos métodos mais utilizados é a análise temática 

(NEALE, 2018). A análise qualitativa permite que o pesquisador entenda processos 

sociais do nível mais macro até o mais granular (SALDANA, 2003), requerendo, para 

tanto, que o pesquisador se movimente entre diferentes níveis de abstração. 

Ferramentas como gráficos, tabelas, quadros e diagramas ajudam no processo de 

organização dessa informação, permitindo uma melhor visualização da informação 

como um todo e de sua evolução (CRESWELL, 2007; NEALE, 2018). Adicionalmente, 

no caso de análises temáticas, softwares de análise de NVivo ou Dedoose auxiliam 

bastante o processo de nomeação e agrupamento de códigos (NEALE, 2018). Optei 

pelo Nvivo, dado que esse software permite o mapeamento de códigos ao longo de 

períodos (LEWIS, 2007). Adicionalmente ao Nvivo, usei também planilhas de Excel e 

anotações feitas em documentos Word para auxiliar o processo de análise de dados. 

 

Abaixo, segue quadro que visa demonstrar como fiz o processo para a análise dos 

dados. Ainda que a descrição das etapas pareça sequencial, a realidade é que houve 

muitas idas e vindas ao longo do processo. O fato de a análise de dados qualitativos 

ser frequentemente descrita como um processo não linear, interativo e até um pouco 

desorganizado (LESTER; CHO; LOCHMILLER, 2020) deu grande alento à 
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pesquisadora, que frequentemente se sentiu andando em círculos e estagnada 

mesmo.  

 

Quadro 6 – Fases da análise de dados 

1. Transcrição das entrevistas 

2. Revisão das transcrições 

3. Alteração dos dados pessoais das transcrições 

4.  Organização das entrevistas em semanas (de 1 a 15)  

5.  Codificação linha a linha de cada entrevista em temas 

6.  Criação de categorias e subcategorias 

7. Identificação de temas mais relevantes dentro das categorias, semana 

a semana 

8. Desenho de quadro temático 

Fonte: A autora. 

 

1. Primeira etapa do processo de análise de temas: Transcrição das entrevistas 

 

Ainda que Lester, Cho e Lochmiller (2020) afirmem que realizar a própria transcrição 

das gravações seja uma boa oportunidade para o pesquisador se aproximar dos 

dados, optei por enviar as gravações das entrevistas para um serviço terceirizado.  

 

2. Segunda etapa do processo de análise de temas: Revisão das transcrições 

 

Escutei as 50 horas e 33 minutos referentes às 84 entrevistas gravadas, ao mesmo 

tempo que lia as transcrições para validar se estas estavam corretas. Quando havia 

algum erro na transcrição, fiz as alterações necessárias. Essa revisão das 

transcrições também permitiu que a pesquisadora fizesse uma primeira análise 

superficial de tópicos que chamaram sua atenção durante as entrevistas. À medida 

que a pesquisadora identificava assuntos que pareciam interessantes, ela criava 

anotações próprias que posteriormente serviriam como ponto de partida para uma 

reflexão mais profunda sobre temas.  
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3. Terceira etapa do processo de análise de temas: Alteração dos dados pessoais 

das transcrições 

 

Reli as transcrições para alterar nomes e dados pessoais (como nome de filho, 

marido, empresa). Previamente, havia criado codinomes para as entrevistadas para 

garantir a confidencialidade dos dados. Os codinomes foram inspirados por 

características pessoais ou interesses das entrevistadas. 

 

4. Quarta etapa do processo de análise de temas: Organização das entrevistas 

em semanas (de 1 a 15)  

 

Utilizando o software Nvivo, organizei as transcrições semana a semana, tendo 

aproximadamente sete entrevistas por semana. O mínimo de entrevistas tidas em uma 

semana foi cinco.  

 

5. Quinta etapa do processo de análise de temas: Codificação linha a linha de 

cada entrevista em temas 

 

Codificação é a atribuição de um nome ou frase curta que dá significado à informação 

da transcrição e que está ligado aos interesses do pesquisador (LESTER; CHO; 

LOCHMILLER, 2020). Num primeiro momento, essa codificação é geralmente 

bastante descritiva e tem baixo grau de inferência (LESTER; CHO; LOCHMILLER, 

2020). A pesquisadora criou 95 códigos para as transcrições. Um dos motivos para a 

grande quantidade de códigos é que, ao iniciar a codificação, não estava claro de 

antemão quais seriam os temas mais importantes nas entrevistas. Isso fez com que o 

processo de criação de códigos tivesse um certo vai e volta. Às vezes, algum 

comportamento ou fala que parecia irrelevante nas primeiras semanas tornou a 

aparecer com mais frequência nas semanas posteriores, fazendo com que um novo 

código fosse criado e que, consequentemente, a pesquisadora tivesse que revisitar a 

leitura das entrevistas anteriores, atribuindo esse código que antes não existia onde 

era devido. Lester, Cho e Lochmiller (2020) de fato argumentam que o processo de 

codificação ocorre em múltiplas fases – no mínimo três –, onde o grau de abstração 

da análise vai aumentando a cada fase.  
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Alguns pesquisadores usam a estratégia de reportar a frequência com que cada 

código aparece nas transcrições para fazer uma análise temática, sendo esse 

levantamento muitas vezes assistido por softwares de análise (LESTER; CHO; 

LOCHMILLER, 2020). Ainda que a pesquisadora não tenha realizado um 

levantamento quantitativo da frequência de cada código, empiricamente (após ler 

cada entrevista múltiplas vezes), conseguiu identificar os assuntos que apareciam de 

maneira mais relevante semana a semana. A identificação desses tópicos principais 

foi, em seguida, registrada por memorandos. 

 

6. Sexta etapa do processo de análise de temas: Criação de categorias e 

subcategorias 

 

Uma vez identificados os códigos e principais subcategorias, a pesquisadora buscou 

identificar os padrões na análise. Lester, Cho e Lochmiller (2020) explicam que, para 

gerar as categorias, o pesquisador precisa entender como os códigos se relacionam 

e se contrastam. Categorias são agrupamentos de códigos que têm relação conceitual 

ou analítica (LESTER; CHO; LOCHMILLER, 2020). Após identificar as categorias, 

parte-se para a nomeação de temas. Os temas identificados pela pesquisadora foram 

três (a serem mais bem detalhados na seção seguinte, Apresentação de Resultados): 

1. Mundo Externo, 2. Dentro de Casa, Antes Fora de Casa, 3. Mundo Interno. O 

racional para nomeação de tais temas foi, em linhas gerais, tratar-se – na visão da 

pesquisadora – das três grandes esferas em que a vida das executivas foi impactada. 

 

7. Sétima etapa do processo de análise de temas: Identificação de temas mais 

relevantes dentro das categorias, semana a semana 

 

Após ter criado a estrutura de organização de dados que incluía códigos, 

subcategorias, categorias e temas, a pesquisadora revisou suas anotações realizadas 

na quinta fase sobre os temas mais relevantes, revisou novamente os diferentes 

códigos para ter um olhar fresco sobre o material e definiu finalmente quais os temas 

de maior destaque, semana a semana.  

8. Oitava etapa do processo de análise de temas: Desenho do quadro temático 
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Por fim, selecionados os temas de maior relevância, foram organizados no quadro 

temático. Para ilustrar o processo de criação de códigos, subcategorias e categorias, 

segue a codificação feita para a Semana 1. 

 

Quadro 7 – Códigos, Subcategorias, Categorias e Temas da Semana 1 

 
                              Fonte: A autora. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

Nesta seção, apresento os resultados da pesquisa, analisando-os em relação à 

literatura. O foco da apresentação e análise é como a rotina das executivas 

entrevistadas foi se alterando durante os primeiros três meses da pandemia da 

COVID-19 no Brasil. O Quadro 8, logo abaixo, mostrará, semana a semana, quais 

foram as categorias e subcategorias elaboradas. Em seguida, analisarei como essas 

categorias foram mudando ao longo das 14 semanas da duração da pesquisa, 

comparando-as com a literatura. A trajetória para elaboração dos temas que 

permeiam a análise longitudinal passou, como descrito na Seção Metodologia, pela 

elaboração de categorias e subcategorias semana a semana. Todas as categorias e 

subcategorias de cada semana podem ser vistas no Apêndice D. Já a elaboração das 

categorias que permeiam a análise longitudinal está incluída no Apêndice E.  

 

Quadro 8 – Temas, Categorias e Subcategorias por semana 

 SEMANA 1 SEMANA 5 SEMANA 9 SEMANA 14 
4.1 Mundo Externo 

4.1.1 Relação 
com Mundo 

Externo 

Visão sobre a 
doença 

Impacto das 
notícias Impacto das notícias Impacto das notícias 

Relato sobre início 
quarentena 

Estranhamento ao 
sair de casa 

Retorno atividades 
normais Consumo 

Impacto quarentena 
Impacto 

coronavírus nas 
empresas 

Mudança de espaço 
físico  

4.1.2 Estrutura 
de Apoio Redução de apoio  Retorno de apoio Importância de apoio 

4.2 Dentro de Casa, Antes Fora de Casa 
4.2.1 

Distribuição de 
Tempo 

Cuidados com a 
casa Diversão  Conciliação de 

multipapéis 
Papel mãe Filhos ajudando 

em casa  
Valorização de 

cuidados com filhos e 
casa 

4.2.2 Trabalho 

Home office Impacto 
coronavírus no 

trabalho 

Integração vida 
pessoal e 

profissional 

Home office 

Mistura de trabalho 
e vida pessoal 

  Volume de trabalho 

Entrega de 
resultados 

  Impacto coronavírus 
no trabalho 

4.3 Mundo Interno 

4.3.1 
Sentimentos 

Stress Cansaço Peso emocional Menor cobrança e 
expectativa 

Culpa Stress Menor cobrança e 
expectativa  

Saudades do tempo 
individual 

Menor cobrança e 
expectativa Saudades  

Cansaço    

4.3.2 Reflexões 
Questionar estilo de 

vida Incerteza Questionar estilo de 
vida 

Questionar estilo de 
vida 

 Planos frustrados  Planos futuros 
 

Fonte: A autora. 
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A apresentação e discussão de resultados será feita a partir da discussão de cada 

categoria dentro dos três temas (4.1 Mundo Externo, 4.2 Dentro de Casa, Antes Fora 

de Casa, e 4.3 Mundo Interno), conforme sequência abaixo. 

 

4.1 Mundo Externo 

4.1.1 Relação com Mundo Externo 

4.1.2 Estrutura de Apoio 

 

4.2 Dentro de Casa, Antes Fora de Casa 

4.2.1 Distribuição do Tempo 

4.2.2 Trabalho 

 

4.3  Mundo Interno 

4.3.1 Sentimentos 

4.3.2 Reflexões 

 

Dentro de cada categoria apresentada, selecionei trechos das entrevistadas para 

ilustrar as ideias encontradas. Deixei grifadas em negrito as partes mais relevantes 

desses trechos para facilitar a leitura. Agora, sem mais delongas, seguirei com a 

apresentação e discussão dos resultados do primeiro tema, o Mundo Externo. 

 

4.1 Mundo Externo 
 

Nesse tema, falei sobre como as entrevistadas estão se relacionando com o mundo 

externo. Por mundo externo, quis dizer tudo que ocorre fora da casa das 

entrevistadas. Esse tema foi subdividido em duas categorias: Relação com Mundo 

Externo e Estrutura de Apoio. A primeira inclui as percepções e fatos que chamaram 

a atenção no mundo externo (ou seja, notícias que mais foram marcantes na semana), 

impactos da quarentena no trabalho e na empresa, entre outros. A segunda fala da 

relação das entrevistadas com suas estruturas de suporte. Iniciaremos com a 

discussão sobre a Relação com Mundo Externo. 
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4.1.1 Relação com Mundo Externo 
 
A categoria Relação com Mundo Externo abordou a relação das entrevistadas com o 

que estava acontecendo fora de suas casas. A relação delas com as noticias e com a 

doença foram os grandes destaques temáticos.  

 
A relação das entrevistadas com as notícias variou bastante ao longo dos meses. Nas 

primeiras semanas, o acompanhamento dos noticiários era muito próximo, com a 

maioria das executivas acessando mais de uma vez ao dia uma série de veículos para 

se informar sobre a pandemia. Esse monitoramento muito próximo de notícias está 

alinhado com a primeira fase do modelo de Recuperação de Crise de Wa-Mbaleka e 

Costa (2020). Nessa fase, nomeada como Fase do Medo, as pessoas estão pouco 

funcionais. O foco é na sobrevivência, e sentimentos como medo, paranoia e stress 

estão à flor da pele. Sentimentos de medo e stress gerado pelo excesso de 

informações (principalmente, de notícias ruins e/ou inconclusivas) foram um 

fenômeno também identificado por Silva et al. (2020), Brooks et al. (2020) e Glaser, 

Lewandowski e Düsing (2015).  

 

Com o passar das semanas, houve uma tendência das entrevistadas de reduzirem 

seu consumo de notícias, o que está alinhado com a evolução citada no modelo de 

Wa-Mbaleka e Costa (2020), onde o monitoramento passa de “extremamente 

próximo” (Fase do Medo) para “frequente” (Fase da Aceitação) e para seletivo (Fase 

de Ajustes e Fase Produtiva).  
 

Atleta: No começo eu estava viciada, né? Estava bem viciada em ver as 
notícias, com medo, e depois, ao longo do tempo, fui deixando de ver... Eu 
comecei a ficar meio com medo de ver as notícias e ficar muito 
desesperada, mas ao mesmo tempo eu achei melhor eu não assistir porque 
tinha dias que eu não dormia, porque eu via as notícias e a ansiedade não 
me deixava dormir, o medo, pensando muito nos meus pais, tudo, na minha 
sogra e no meu sogro. Então eu era dominada pelo medo. Então eu preferi 
não ver. 
 
Comunicadora: A gente está há uns 110 dias nesses movimentos, 110, 
120 dias. Eu parei de ler a notícia, Paula, lá no dia 30. Eu simplesmente 
parei, eu não olho mais, eu não olho mais, sério. Se não for notícia do tipo 
assim... a última que eu li foi sobre a vacina de Oxford. Só. Eu só leio notícia 
assim: vai ter vacina, vai ter teste, mudou o teste, ponto. O resto eu não leio. 
Eu não leio. Tomei uma decisão, eu falei: “Eu não vou lidar com isso, eu 
simplesmente não vou ler, não vou ficar discutindo essa parada aqui 
porque não vai me levar a nada”. 
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Um ponto que se pode agregar ao modelo de Wa-Mbaleka e Costa (2020) é que, 

ainda que os autores tenham previsto que a evolução do monitoramento das notícias 

deixaria de ser contínuo e passaria a ser seletivo com o tempo, o que se viu nas 

entrevistas foi um movimento ainda mais acentuado, com as entrevistadas ativamente 

evitando notícias. Ou seja, mais do que haver uma seleção mais criteriosa, houve uma 

crescente rejeição. Dado que os próprios autores do modelo mencionaram que o 

intuito dele seria apoiar pesquisadores qualitativos a analisar a mudança das pessoas 

ao longo da recuperação de uma crise – e que esse modelo poderia ser melhorado 

no futuro –, pode-se entender que adicionar “rejeição a notícias” ao modelo original 

possa ser uma contribuição válida. 

 

Vale ressaltar, entretanto, que, desde a semana 1, já havia entrevistadas evitando 

notícias, o que poderia sugerir que a fase inicial de Wa-Mbaleka e Costa (2020) – com 

seu constante monitoramento – possivelmente ocorre muito rapidamente. 

Adicionalmente, a presente pesquisa agrega a esse modelo alguns motivos pelos 

quais as pessoas passam a evitar notícias, entre eles: (i) a ansiedade e medo gerados 

pelas notícias ruins (conforme exemplificado pela frase anterior da Atleta); (ii) a falta 

de tempo e vontade de lidar com assuntos que não têm resolução (conforme 

exemplificado pela frase anterior da Comunicadora); e (iii) o fato de as pessoas não 

estarem se preocupando muito com o mundo externo, já que “o interno já está bem 

complicado”, conforme a Mineira. 

 

Essa mudança de comportamento ao longo do tempo que foi vista em relação às 

notícias pôde ser observada também em como as entrevistadas se relacionaram com 

o mundo externo e com a doença.  

 

Juntamente ao já mencionado contexto de incerteza causado por excesso de 

informações e fake news (BENKE et al., 2020; WANG et al., 2020), as entrevistadas 

– principalmente nas entrevistas iniciais, quando ainda acompanhavam fortemente as 

notícias – tinham dificuldade em saber a real gravidade da doença e como agir, o que 

é alinhado com o relatado por Silva et al. (2020) e Brooks et al. (2020). O 

desalinhamento entre as falas dos gestores públicos relatado pela Chef e encontrado 

por Silva et al. (2020) reforçou esse clima de incerteza. 
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Chef: ...essa questão de o governo federal versus os governadores.... 
essa picuinha de presidente com ministro, e ministro com governador, 
....essa situação do governo de desencontro de pensamentos, eu acho que 
é a coisa que mais me impactou. 

 

A falta de clareza em relação à doença pode ser uma explicação para as reações tão 

diferentes ao contexto. Enquanto a Guerreira antevia algo muito sério, a Chef parecia 

não estar tão preocupada. 
Guerreira: “Você é muito catastrófica", e eu falava: "gente, sério, isso (a 
doença) é sério, isso é sério, não tem como se parar água com a mão, vai 
vazar, vai levar um mês, vai levar dois, eu não sei precisar, mas vai vazar, eu 
acho que a gente tem que pensar nisso". 
 
Chef: Eu não passei pelo medo... penso que isso pode chegar na minha 
família e nas pessoas próximas, que eu posso perder alguém, mas isso 
não me dá medo.  
 

 

Outra explicação para a variação de reações das entrevistadas à pandemia em uma 

mesma semana pode ser o modelo de stress de Lazarus e Folkamn (1984). Nele, os 

autores explicam que pessoas podem ter reações de stress diferentes a uma situação 

por dois motivos: insumos externos e recursos internos distintos. Recursos internos 

têm a ver com elementos de personalidade, estrutura de suporte, equilíbrio emocional 

etc. Recursos externos divergentes, por sua vez, podem significar que as entrevistadas 

tiveram acesso a notícias diferentes, tiveram pessoas próximas contaminadas (como 

a Atleta), entre outros. Além disso, autores reforçaram como o medo de estar infectado 

pela doença (BROOKS et al., 2020; SILVA et al., 2020) intensifica os impactos 

psicológicos negativos sentidos pelas pessoas (como medo e stress), o que está 

alinhado com a preocupação na fala da Atleta.  

 
Atleta: ...me avisaram em uma sexta-feira à noite: "Atleta, você vai entrar em 
home office porque você é do grupo de risco por ter asma... eu não 
posso sair de casa, eu estou em isolamento, cinco pessoas da minha 
equipe confirmadas com coronavírus, eu estava diretamente trabalhando 
com as cinco, eu não sabia o que fazia, então realmente já entrei em 
isolamento total durante 14 dias... Meu Deus, será que eu vou ficar 
doente, será que não vou? Marido, não sai de casa, não encosta em mim, 
não chega perto. 

 

Um elemento externo que impactou diferentemente as entrevistadas foi a crise 

econômica. Duas entrevistadas, por exemplo, falaram sobre a necessidade de demitir 

pessoas na primeira semana.  
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Comunicadora: ...é muito puxado você ter que colocar gente no mercado 
em um momento tão delicado quanto esse sabendo que a sua escolha 
é: ou você coloca esses ou você vai pôr em risco todos. 

 

Guerreira: ...eu comecei a me ver decidindo lista de demissão de funcionário, 
de operações, e para mim foi um peso muito grande isso, porque eu já lidei 
com demissões, mas nunca demissão em massa. Demissão em massa é 
play God, assim, sabe? É muito estranho, e demissão em massa em uma 
situação de pandemia é mais estranho vezes mil, porque você está 
demitindo uma pessoa que não terá outra oportunidade, então aquilo 
pesou muito em mim. 

 

 

Kessler (2020) explicaria a diferença de sentimentos das entrevistadas a partir de sua 

análise sobre como as pessoas estão reagindo à pandemia. A Atleta, tendo tido 

pessoas próximas com a doença desde a primeira semana de entrevistas, estaria no 

grupo de “Afetados”. As demais entrevistadas, por outro lado, estão mais alinhadas 

com o grupo das “Preocupadas”, que são pessoas sem grandes perdas a seu redor, 

mas que estão preocupadas e sentindo perdas de viagens, rotina, oportunidades, 

encontros com pessoas queridas. A fala da Chef é um bom exemplo do grupo dos 

“Preocupados”. 
Chef: ...hoje é o terceiro feriado seguido que a gente tem nesse tempo e a 
gente tinha um planejamento grande de viagem... Nossa viagem de férias, 
que era um cruzeiro, que não vai acontecer, então acho que essa coisa 
de falar: "Puxa, o que adianta nesse momento planos?”. 

 

De qualquer modo, independentemente de as pessoas terem percepções diferentes 

em relação à seriedade da doença (algo que pode ser visto na fala da Mineira no 

Quadro 9, semana 1), a grande maioria das entrevistadas optou por se manter 

essencialmente dentro de suas casas, evitando praticamente todas as saídas, nas 

primeiras semanas de entrevistas. De fato, em 1 de abril de 2020, o estado de São 

Paulo (onde 6 das 7 entrevistadas habitavam) refletiu sua mais alta taxa de isolamento 

social, com 59% das pessoas (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2021). 

Como referência, duas semanas antes, quando esse índice passou a ser medido, o 

isolamento estava em 28%. A alta adesão ao isolamento social fez com que, quando 

algumas se aventuraram a sair de casa, sofressem até repúdio, conforme fala da 

Mineira abaixo. 
 
Mineira: Na primeira semana, eu não estava saindo para caminhar porque 
estava respeitando ali a questão da quarentena, e aí, semana passada, eu 
comecei a surtar e então agora eu estou saindo para caminhar... é uma coisa 
que eu preciso, e aí eu resolvi que eu não ia abrir mão disso, mesmo às 
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vezes as pessoas falando: "Vai para a casa, o que está fazendo aqui?", 
gritam na rua, os carros e tudo mais, é bem desagradável. 

 

Foi nessas primeiras semanas, portanto, que a vivência das entrevistadas mais se 

aproximou do contexto relatado por autores que falaram sobre a vivência na 

quarentena, como Brooks et al. (2020), Steffens (2020) e Benke et al. (2020). De 

acordo como os autores, o isolamento social gerado pela quarentena levaria a 

sentimentos de stress agudo, exaustão, insônia, irritabilidade, baixa concentração, 

stress pós-traumático. Ainda que as entrevistadas tenham demonstrado uma série 

desses sentimentos, é difícil dizer se eles foram mais causados pelo isolamento social, 

pela falta de apoio para as maiores demandas ou por outros motivos, o que está 

alinhado com Horesh e Brown (2020), que apontam como inconclusivo o 

entendimento da causa raiz do stress motivado pela pandemia.  

 

O Quadro 9 mostra como as entrevistadas foram mudando sua relação com o mundo 

externo, ou seja, quão abertas elas estavam para sair de casa, ao longo das semanas. 

 

Quadro 9 – Relação com Mundo Externo (saída de casa) 

Semana 1 – #ficaemcasa 
Mineira: Ele (Marido) é muito obsessivo com essa questão da limpeza, aí ele sai e volta, 
fica superestressado, aí ele faz quase uma higienização do mundo para entrar em casa 
e isso me estressa um pouco, porque eu também não vejo tanta necessidade assim, mas, 
enfim, isso é o que está sendo ruim, porque ele já tem uma tendência a ser obsessivo-
compulsivo. 
 
Semana 5 – Medo de sair de casa 
Moderna: É preocupante, você fica pensando se precisaria (sair de casa para ir ao 
supermercado), se estou fazendo a coisa certa... Fui num nível super-rápido, mais 
rápido do que eu poderia fazer, tentei deixar algumas coisas ainda para trás. Não vou 
perder tempo procurando, cheguei em casa e tentei guardar tudo, higienizar, fui tomar 
banho e, observando algumas pessoas, vi uma mulher que era super do grupo de risco, 
deve ter mais de 60 anos e, nossa, ela coberta dos pés à cabeça. Ela higienizava os 
produtos na hora, antes de pôr na sacola, ela tinha um lencinho umedecido e passava em 
cada produto antes de guardar. Era uma coisa, duas máscaras. Era estranho e meio triste 
a gente se dar conta de que está passando por isso. 
 
Semana 9 – Colocando aos poucos as asinhas de fora para serviços não 
essenciais 
Comunicadora: Na quinta-feira fui fazer depilação clandestina, escrevi para as minhas 
amigas assim, falei: "Depilação é igual vida". 
 
Moderna: Eu estou de máscara porque o meu cachorro está no meu colo e está fazendo 
acupuntura. Então veio uma moça na minha casa fazer acupuntura nele. Essa semana eu 
levei minha filha na pediatra, fui fazer um exame que eu tinha que fazer, ele também foi. 
 
Semana 14 – “Deu” 
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Mineira: ...realmente não dá assim, no início a gente estava super certinho, não vamos 
levar as meninas na casa dos avós, que eles têm mais de 60 anos e tudo mais, e a gente 
estava respeitando e tal, aí chegou ali, no final de maio, a gente já não estava mais dando 
conta daquilo e aí a gente levou, e hoje eu fico olhando assim, fica todo mundo condenando, 
"Ah, porque está saindo e não está usando máscara, ah, porque as pessoas estão se 
encontrando, ah, porque tem festa clandestina, ah, por causa disso...", mas assim, cara, 
ninguém aguenta mais, chega uma hora que a pessoa não dá mais conta de ficar isolada 
dentro de casa o tempo inteiro sem viver, sem o mundo exterior, sem conviver, então 
eu acho que agora é meio ilusão a gente querer fechar todo mundo, que todo mundo continue 
fechado em casa, que as pessoas continuem sem interagir, sem fazer as coisas, que ninguém 
está mais aguentando, 15 dias ok, um mês ok, mas foi passando e ninguém mais dá conta 
disso, chega. 
 

Fonte: A autora. 
 

Enquanto a semana 1 representou o mais próximo do que as entrevistadas chegaram 

de uma quarentena, a partir da semana 5, com um maior entendimento sobre a 

doença e o número de mortes crescendo, a preocupação com as medidas de 

segurança passou a ser mais presente.  

 
Atleta: O meu hábito de passar álcool em gel... é absurdo ...é toda hora, 
involuntário. Às vezes você está sem fazer nada, pega o álcool em gel e 
passa. 

 

Mesmo assim, a fala da Comunicadora mostra que, enquanto algumas medidas de 

segurança estavam sendo adotadas, outras (como lavar as compras do 

supermercado) ainda não, por questionamento de sua necessidade.  

 
Comunicadora: Já fui ver tutorial no YouTube de como fazer máscaras 
porque essa é minha preparação para sair... mas não dou banho nas 
embalagens. 
 

A semana 5 foi também marcada pelas primeiras saídas de casa de algumas 

entrevistadas (conforme ilustrado pelo Quadro 9, semana 5), que foram usufruir dos 

tais “serviços essenciais” que ainda se mantiveram abertos (PEREIRA et al., 2020; 

SILVA et al., 2020). Sentimentos de tristeza, dúvida e medo permeiam a fala das 

entrevistadas sobre suas incursões fora de casa. É interessante notar que, ainda que 

na literatura (BENKE et al., 2020; BROOKS et al., 2020; STEFFENS, 2020), esses 

sentimentos negativos estejam associados ao isolamento provocado pela quarentena, 

eles se fazem presentes nas saídas eventuais de casa também. Por fim, a maior 

adoção de medidas de segurança, assim como as primeiras saídas de casa, está 

alinhada com o “Desenvolvimento de estratégias para lidar com crise” e “Início das 
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adaptações” abordados na Fase de Aceitação do Modelo de Recuperação de Crise 

de Wa-Mbaleka e Costa (2020).  

 

Na semana 9, as entrevistadas demonstraram estar se sentindo cada vez mais à 

vontade para testar novas atividades fora de casa, o que pode dar a entender que o 

medo delas está mais controlado e que estão prontas para começar a criar novas 

rotinas, ambos indícios de que estão na Fase de Adaptação de Wa-Mbaleka e Costa 

(2020).  

 

Por fim, na semana 14, o tom é de cansaço em relação às limitações impostas pela 

quarentena. A maioria das entrevistadas já retomou uma série de atividades que não 

faziam no início das entrevistas, como ir a shoppings, médicos, contratar personal 

trainers, visitar pais. Esse maior contato com o mundo externo das entrevistadas faz 

com que grande parte da literatura sobre a pandemia – que está focada no períodos 

iniciais da pandemia e nos períodos de quarentena (HORESH; BROWN, 2020; 

PIETROMONACO; OVERALL, 2020; RAMIREZ ORTIZ et al., 2020; WANG et al., 

2020) – não seja tão apropriada para o entendimento do momento, algo já antecipado 

por Vos (2020). Por outro lado, essa retomada de uma vida ativa dentro do “novo 

normal” estaria alinhada com o descrito por Wa-Mbaleka e Costa (2020) dentro da 

Fase de Produtividade. Porém, não é possível afirmar que as entrevistadas chegaram 

ao ponto de não ter mais medo algum, que também faria parte dessa fase. Assim, 

podemos entender que, ainda que o modelo de Wa-Mbaleka e Costa (2020) seja um 

bom aliado para entendimento da crise da COVID-19, há oportunidades de melhorias 

nele, que serão abordadas na Seção 5, quando falarei sobre a contribuição desta 

pesquisa para a literatura. 

 

4.1.2 Estrutura de Apoio 
 

Desde antes da pandemia, ter uma estrutura de apoio reforçada mostrou-se crucial 

para as entrevistadas darem conta da jornada dupla (ou tripla, como diriam 

FERREIRA DE SOUSA et al., 2011). Até março, quase metade das entrevistadas 

contava com ajuda praticamente diária dos familiares mais velhos (sogra ou mãe) para 

cuidar dos filhos, demostrando o papel crucial dos familiares na educação dos filhos, 
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o que está alinhado com o relatado por Coelho e Dias (2016), Cardoso e Brito (2014) 

e Seidl-de-Moura, Carvalho e Vieira (2012).  
 

Atleta: ...a minha sogra era o meu braço direito em tudo assim, o [Filho] 
ficava mais tempo com ela do que com a minha mãe. E muitas vezes eu saía 
“[Sogra], eu vou sair sete horas da manhã” e o (Marido) estava dando 
personal já, e ela: “Estou chegando, fica tranquila, se você não conseguir, se 
quiser deixar ele aqui, pode deixar ele aqui”, e às vezes eu chegava, meu, 
ela tinha passado todas as minhas roupas, Paula, porque ela não tinha o que 
fazer, às vezes o [Filho] dormia, então, meu, ela tinha arrumado minha casa, 
sabe assim? ...muitas vezes o [Marido] vinha almoçar, então ela já adiantava 
o almoço aqui em casa. Então ela me dava todo esse suporte, fazia as 
comidas do [Filho], tudo, ela deixava tudo pronto. Então foi um “puta 
merda, cadê a minha sogra agora? Ferrou”. 

 
Os motivos pelos quais as entrevistadas contavam com a ajuda dos avós, que 

estavam alinhados com o encontrado na literatura (CARDOSO; BRITO, 2014; 

COELHO; DIAS, 2016), incluem a proximidade física dos netos, a indisponibilidade 

dos pais para cuidarem dos filhos por trabalharem em período integral ou a vontade 

de os avós ajudarem a lidar com um contexto difícil. O que tornou o momento da 

pandemia “especial” é que, mesmo que o momento tenha sido “perfeito” para receber 

essa ajuda dos avós – com os pais trabalhando ainda mais e com um contexto 

emocional (BROOKS et al., 2020) e financeiro dificílimo (DA COSTA LEMOS, 2020; 

FIOCRUZ, 2020) –, o alto perigo de infecção dos idosos (MACHADO et al., 2020) 

atrapalhou que esse apoio fosse concretizado, pelo menos no início da pandemia, 

para a maioria das entrevistadas. A exceção foi a Moderna, que, considerando que a 

mãe “é viúva, sozinha, a gente achou que ela também já estava ficando meio em 

paranoia de ficar muito sozinha, eu sou filha única e tal, então ela veio passar a 

quarentena com a gente e aí ela ajuda muito com a minha filha”. Ou seja, nesse 

contexto inicial de pandemia, onde as pessoas estavam evitando ao máximo contato 

com pessoas fora de sua casa, para receber ajuda de alguém, você praticamente 

tinha que escolher que passaria a morar com a pessoa, pois o ir e vir passou a ser 

considerado perigoso. Por esse mesmo motivo, a mensalista da Chef optou por passar 

a morar com ela. 

  

Ao longo das semanas, houve uma mudança em como as entrevistadas usufruíam (e 

encaravam a possibilidade de usufruir) as estruturas de apoio. Novamente, o modelo 

de Wa-Mbaleka e Costa (2020) pode ajudar a entender a mudança nesse período em 

relação a esse quesito.  
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A semana 1 foi caracterizada pelos relatos sobre as alterações que as entrevistadas 

fizeram em relação a sua estrutura de apoio. Em primeiro lugar, todo contato com 

familiares foi cessado, demonstrando alta adesão às orientações de isolamento social, 

o que está de acordo com o encontrado por Sen-Crowe, McKenney e Elkbuli (2020), 

Steffens (2020), Benke et al. (2020) e Lima et al. (2020). Além disso, com exceção de 

duas entrevistadas, todas as demais optaram por afastar ou desligar suas 

funcionárias, como babás, diaristas, mensalistas. Por fim, todas as escolas foram 

fechadas, eliminando, dessa forma, outra importante estrutura de apoio. A Fase 1 do 

Modelo, caracterizada como Fase do Medo, tem como elementos a forte presença do 

assunto doença e os sentimentos de frustração, medo e até paranoia (WA-MBALEKA; 

COSTA, 2020). O impacto disso na estrutura de apoio pode ser ilustrado pela frase 

da Mineira (no Quadro 10 na semana 1), que optou por parar de enviar roupas para 

uma passadeira, pois seu esposo havia entrado em contato com uma recepcionista 

cujo marido havia sido infectado, e não estava claro se, ao entregar as roupas para a 

passadeira, o vírus poderia ser transmitido de alguma forma. Ou seja, falta de 

conhecimento claro sobre como se dá a transmissão aliado a (ou alimentado a) 

paranoia. 

 

A segunda fase de modelo de Wa-Mbaleka e Costa (2020) fala de iniciar a aceitar a 

crise como fato da vida, o que levaria a iniciar algumas tentativas para lidar com a 

crise. Pânico ocasional, porém, assolaria as pessoas. Os relatos das entrevistadas da 

semana 5 se mostram bastante aderentes a essa descrição. As entrevistadas 

começam a adotar (ou a pensar em adotar) algumas iniciativas de aproximação com 

os pais. Vale notar, todavia, que o teor dessa aproximação incipiente é diminuir a 

saudade, e não voltar a contar com o apoio deles. O medo, porém, da contaminação 

é presente nas falas (conforme pode ser visto no Quadro 10, na semana 5), o que 

está alinhado com o encontrado por Brooks et al. (2020). 

 

Na Fase 3 (WA-MBALEKA; COSTA, 2020), a das Adaptações, existe um início de 

novas rotinas, e o medo está controlado. Essa fase parece estar aderente ao que 

ocorreu na semana 9, onde o contato com os avós passou a ocorrer de maneira mais 

prolongada (deixando os filhos passarem a semana com eles, trazendo a mãe para 

morar junto). Nesse momento, os avós retomaram parte de seu papel como estrutura 
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de apoio para cuidar dos filhos, o que é alinhado com os autores Coelho e Dias (2016), 

Cardoso e Brito (2014) e Seidl-de-Moura, Carvalho e Vieira (2012). Certa apreensão, 

porém, ainda faz parte do discurso (conforme pode ser visto no quadro abaixo, na 

semana 9), o que faz com que, ainda que a ajuda proporcione um alívio, esse não é 

completo devido à carga mental de se preocupar com o bem-estar de todos, 

mencionada por Power (2020).  

 

Já a semana 14 demonstra indícios de estar caminhando para a Fase 4 de Wa-

Mbaleka e Costa (2020), com a criação de planos de produtividade, como a 

recontratação de pessoas para apoiar nos cuidados da casa, para algumas, e como 

o retorno dos encontros dos familiares com os filhos, para outras. Todavia, seria 

apressado considerar que nessa semana já existissem “rotinas produtivas 

consolidadas” ou “planos de longo prazo” estabelecidos, demonstrando que não há 

um encaixe perfeito com essa parte do modelo. Mesmo assim, algumas das 

entrevistadas fazem algumas previsões quanto ao futuro de suas estruturas de apoio 

(visíveis no Quadro 10, semana 14), com a Comunicadora, por exemplo, dizendo que 

não quer voltar a ter mensalista e a Guerreira afirmando que terá que desligar a babá 

que até o momento estava mantendo afastada, dado que, com a redução de renda 

que teve na pandemia (devido à perda de contratos do marido e à redução de seu 

próprio salário), o custo de manter a babá estava ficando insustentável. A Banqueira, 

por sua vez, após reiterar a importância das estruturas, fez um interessante 

questionamento sobre o quanto isso impactará uma valorização – financeira – dessa 

categoria de trabalho, demonstrando um olhar para o impacto no longo prazo. 

 
Banqueira: Eu acho que a valorização dessa rede de apoio é 
superimportante. Principalmente das pessoas que vêm ajudar em casa, 
diarista, empregada, babá... Sentir o impacto que a falta desse tipo de 
trabalho traz na minha rotina e também na saúde de como você consegue 
levar o seu trabalho como um todo. Mas, assim, eu tenho uma outra reflexão 
de, por exemplo, isso vai se traduzir em maiores benefícios? Ou melhor 
remuneração? 

 

Embora a interpretação dos dados não tenha tido 100% de aderência ao indicado por 

Wa-Mbaleka e Costa (2020), o modelo dos autores foi de grande valia para interpretar 

as fases encontradas nas entrevistas em relação ao que ocorreu com as estruturas 

de apoio. Abaixo, o Quadro 10 ilustra frases das entrevistadas em relação ao que 

ocorreu com suas estruturas de apoio. 
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Quadro 10 – Desdobramento das estruturas de apoio ao longo dos três meses 

Semana 1 – E agora, quem poderá me socorrer? 
Guerreira: A primeira coisa que mudou foi um componente de stress muito grande, e juntou 
a todo um dia a dia que eu conseguia manejar, eu tinha babá, a faxineira, e meu marido 
sempre fez home office, ele é arquiteto, trabalha no escritório em casa, e o meu filho não vai 
na escolinha, então eu tinha essa estrutura que me ajudava aquilo, minha sogra que vinha 
à tarde, depois que a babá ia embora, ficava com meu filho em casa, para o meu marido 
poder trabalhar. Então essa estrutura toda, não tenho mais. 
 
 
Mineira: Não dá para mandar para a casa da avó porque os avós têm mais de 60 anos, 
então são grupo de risco; os meus pais são falecidos, eu não tenho parentes em [Cidade] ... 
e aí bateu aquele desespero... a gente tem uma senhora que nos ajuda, no caso, com a 
limpeza da casa, então ela limpa a casa e passa roupa, só que essa senhora também tem 
mais de 60 anos... e aí, como ela é grupo de risco, ela não está vindo trabalhar, aí a gente 
estava levando pelo menos a roupa para ela passar, só que aí, ontem, lá na agência do meu 
marido, a recepcionista, o esposo foi diagnosticado com coronavírus e a gente não sabe se 
ela tem ou não, mas aí o meu marido, supercismado e tal, ficou com receio de levar a roupa 
para ela e, de alguma forma, contaminá-la, então ele falou que ele vai passar a roupa. 
 
Semana 5 – Que saudades da minha família 
Banqueira: ...os meus pais quebraram a quarentena, eles vieram aqui à noite. Deu para 
matar um pouco a saudade deles, então foi bom... Não teve interação normal porque eles 
chegaram de máscara, aí tira sapato, leva na área. Eles com a (Filha) interagiram, mas não 
teve abraço, não teve beijo. 
 
Comunicadora: ...a única coisa que para mim realmente está gerando até um pouco de 
ansiedade (é) o que vou fazer no Dia das Mães. Não estou a fim de ficar longe da minha 
sogra, não estou a fim de não a ver. Então estou aqui criando na minha cabeça cenários 
possíveis. É melhor pegar todo mundo e ir até [Cidade] onde o pico foi mais concentrado 
ou é melhor chamar ela para a minha casa? Entende? Eu ainda não fiz essa equação, essa 
matemática na minha cabeça ainda não fechou, mas por enquanto não. Estamos aqui dentro, 
isoladinhos, bonitinhos.  
 
Semana 9 – Agora chega: retorno do apoio dos pais 
Mineira: Essa semana as minhas filhas estão na casa da avó. Na verdade, os meus sogros 
já estavam há bastante tempo pedindo e elas também já estavam pedindo para ir. A gente 
estava com medo, porque eles são mais velhos, só que elas estavam ficando tristes, porque 
dois meses trancadas dentro de casa. Eles também já estavam meio deprimidos. 
 
Guerreira: ...eu trouxe a minha mãe, minha mãe está aqui, chegou ontem e a gente estava 
num nível de stress muito grande porque o meu filho parou de comer, parou... a minha 
mãe estava em quarentena, mas o meu irmão saía de vez em quando... "Meu, risco por risco 
ela vai correr aqui em casa com a gente"... chegamos na minha mãe quatro da tarde, minha 
mãe tinha comida fresca, assim, meu filho sentou e comeu dois pratos, juro. Eu acho que ele 
estava estressado de ficar em casa, de não sair. 
 
 
Semana 14 – Retornando à nova normalidade 
Banqueira: ...a gente voltou a introduzir alguns pequenos pontos disso, por exemplo, os dias 
que a minha mãe vem buscar a (Filha) ou que a gente levou a (Filha) para lá porque a 
gente precisava de um pouco mais de folga e tudo. 
 
Mineira: ...agora a gente já está com a moça que nos ajuda aqui de novo. 
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Atleta: Ele [Marido] voltou (a trabalhar) no meio da semana passada ... na quarta-feira. E 
assim, o cara ligou... e ele falou: “meu, já vou trabalhar quinta e sexta”, eu falei “nossa, fodeu”. 
Foi bem assim, eu falei: “ferrou”, porque eu não estava com a minha agenda preparada, e 
mudar tudo em cima da hora. Aí ele: “não, fica tranquila, se precisar eu levo [o Filho] para a 
minha mãe”. 
 
 
Comunicadora: Eu descobri que, de verdade, eu não quero ter uma mensalista de novo na 
minha vida, então eu já estou até no processo de fazer agora o desligamento dela. 
 

Fonte: A autora. 
 

Ainda que o foco da análise sobre as estruturas de apoio acima seja relacionado aos 

avós e às funcionárias de trabalho doméstico remunerado, outra estrutura de apoio 

sofreu um mudança significativa devido à pandemia:  a escola. Das sete entrevistadas, 

somente duas não mandavam os filhos para a escola antes da pandemia, devido à 

pouca idade das crianças e por contarem com apoio de babás ou avós. Por isso, ainda 

que essa pesquisa não tenha sido quantitativa, é interessante notar que os 71% das 

entrevistadas afetadas com o fechamento das escolas e creches é bastante similar 

aos 66% encontrados por Hamel e Salganicoff (2020).  

 

Se, antes da pandemia, a escola era vista como uma estrutura de suporte para os 

pais, durante a pandemia, ela passou a ser vista como mais uma tarefa a ser cumprida 

ou, conforme Silva et al. (2020) relataram, como carga adicional de trabalho não 

remunerado. Isso está alinhado com o relatado pelos autores, que demonstram em 

sua pesquisa como ajudar as crianças com atividades escolares, entretê-las e criar 

nova rotina para elas está entre os maiores desafios encontrados pelas famílias 

durante a quarentena. Mais sobre o homeschooling será falado na categoria 

“Distribuição de Tempo”, dentro do tema a seguir, Dentro de Casa, Antes Fora de 

Casa. 

 

4.2 Dentro de Casa, Antes Fora de Casa  
 

Nesse tema, falei sobre as diversas atividades que antes da pandemia eram feitas 

fora do escopo da casa, mas que agora – por motivo da solicitação de isolamento 

social e da adoção de home office – passaram a ocorrer dentro dos lares. Esse tema 

foi subdividido em duas categorias: Distribuição de Tempo e Trabalho. A primeira tem 

a ver com as diferentes maneiras como as entrevistadas estão usufruindo seu tempo, 
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e com os diferentes papéis exercidos. E a segunda tem a ver com a relação das 

entrevistadas com seu trabalho. Ainda que o trabalho não deixe de ser uma maneira 

como as entrevistadas usam seu tempo, devido à grande dimensão deste na vida das 

executivas, resolvi criar uma categoria separada. Iniciaremos a seguir com a 

discussão e apresentação da categoria Distribuição do Tempo. 

 
4.2.1 Distribuição do Tempo 
 
A categoria Distribuição de Tempo tem a ver com como as entrevistadas escolheram 

(ou tiveram que) distribuir seu tempo. Analisando as entrevistas, esse tempo foi 

dividido em alguns grandes blocos: trabalho, cuidados com casa e cuidados com 

filhos, tempo pessoal. Porém, mais do que uma simples alocação de tempo, esses 

blocos representam os diferentes papéis exercidos pelas entrevistadas. Papéis têm a 

ver com a delimitação de comportamentos, expectativas e posições que são 

característicos a um dado contexto (BIDDLE, 1979; WHARTON; ERICKSON , 1993).  

 

Todas as entrevistadas já exerciam múltiplos papéis antes da pandemia (conforme 

indicado por Sinha (2017) e Ferreira de Sousa et al. (2011)); isso foi, inclusive, um 

critério de seleção para a pesquisa: mulheres que fossem mães, profissionais e 

gestoras. Porém, com a pandemia, houve uma série de mudanças em relação aos 

papéis dessas mulheres, corroborando o encontrando por Cho (2020), Harth e Mitte 

(2020), Silva et al. (2020) e Power (2020). A primeira foi a introdução de alguns novos 

papéis, sendo o de principal educadora de seus filhos, por meio do homeschooling, 

um grande destaque nas entrevistas. A segunda foi a mudança do peso dado – e do 

grau de demanda exigido – de outros papéis, como a mudança da relação dessas 

mulheres com os cuidados com o lar. E a terceira foi o apagamento das fronteiras 

entre os papéis (algo já indicado por CHO, 2020), fazendo com que os limites de onde 

começa um papel ou termina outro ficassem mais confusos. 

 

A seguir, falarei sobre como alguns dos principais papéis sofreram mudança ao longo 

dos três meses de entrevistas, incluindo o papel de dona de casa, de professora, de 

tempo de lazer e trabalho. Por sua relevância para as entrevistadas (e por uma 

questão de melhor organização da apresentação dos dados), deixarei o Trabalho em 

um setor à parte, considerando-o uma outra categoria. 
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A rotina pré-pandemia seguia um ritmo relativamente parecido entre as entrevistadas. 

Tratava-se de uma versão bastante similar ao relatado pela Moderna: 

 
Moderna: tomava café, me arrumava, aí eu e meu marido sempre revezamos 
quem a deixava na escola, mas é só atravessar a rua, é só uma questão de 
quem tem que sair primeiro, e eu saía de casa por volta de oito, oito e 
quinze, ia para o escritório em [Cidade], chego rápido lá, meia hora, não 
pego trânsito, então quinze para as nove eu estava lá e trabalhava bastante, 
corrido, e sempre tentei sair no máximo até às seis porque para voltar eu 
pego trânsito, então não queria chegar em casa mais do que sete da noite. 
E aí tinha a rotina de jantar, ficar com a [Filha], dar banho, brincar com 
ela e ela estava com a rotina mais ou menos de ir para a cama oito e meia, 
nove horas, e aí eu já estou morta, acabada, pronta para dormir. 

 

Em suma, acordar por volta das 7 h, deixar a criança aos cuidados de alguém (escola, 

pais, babá), ficar no trabalho das 9-19 h, buscar filho, chegar em casa para dar banho 

e jantar com os filhos. Dormir e começar tudo de novo. As mães viam os filhos, em 

geral, durante uma hora antes do trabalho e uma ou duas horas entre a chegada do 

trabalho e a hora de colocá-los na cama, durante a semana. E, nos finais de semana, 

era o momento de sair, fazer programas e relaxar.  

 

As fronteiras físicas entre os papéis pré-pandemia – com a separação entre casa, 

trabalho, local de estudo do filho – proporcionavam certa clareza sobre o que era 

esperado em termos de comportamento em cada contexto, o que está alinhado com 

Biddle (1979) e Wharton e Erickson (1993). Porém, com a pandemia, não ficou clara 

qual função era a “correta” em cada momento, gerando tanto sentimentos de 

sobrecarga (conforme previsto por BIDDLE, 1979) como de dúvidas sobre o que 

priorizar (o que está alinhado com FERREIRA DE SOUSA et al., 2011), ilustrado pela 

fala da Banqueira abaixo:  
 
Banqueira: ...eu gostava de ter um pouco de segregação na minha função 
mãe, vida pessoal e na minha função profissional, eu acho que eu gostava 
disso. Então, para mim, identificar onde eu ligo e desligo algumas coisas, era 
mais pontuado qual era o seu momento. Agora não, agora virou para um 
lado, a criança está do seu lado, e você está vendo a conversa aqui, os 
dois momentos se misturam. É mais difícil por conta disso, eu acho que eu 
sinto um peso maior aqui que eu não estou dando conta ou não estou 
dando atenção devida para a minha filha nesse momento. 

 

A última parte da fala da Banqueira indica outro elemento que impacta o bem-estar 

das mulheres com a pandemia: a sensação de não estar dedicando tempo suficiente 
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aos filhos, algo mencionado por diversos autores (BIANCHI; MILKIE, 2010; BLAIR-

LOY, 2003; ROXBURGH, 2004). É interessante notar como essa sensação se fez 

ainda mais presente em um momento onde a quantidade de horas passadas com os 

filhos acordados multiplicou-se, passando de mais ou menos 3 h para praticamente 

15 h.  

 

Adicionalmente, outras mudanças ocorreram com a crise do coronavírus. A 

previsibilidade da rotina diária diminuiu (ao menos, num primeiro momento, quando 

as entrevistadas ainda estavam tentando se encontrar). O tempo de traslado entre 

casa e serviço virou zero. O suporte (presencial) de escolas, serviços domésticos 

remunerados, avós, idem. Com isso, as demandas dentro de casa aumentaram 

exponencialmente, o que está alinhado com o encontrado na pesquisa da Fiocruz 

(2020). E finais de semana foram instituídos como “dia da faxina” ou “dia de inventar 

como se entreter dentro de casa”.  

 

Abaixo, um resumo da evolução de como as entrevistadas distribuíram seu tempo ao 

longo dos meses. Na semana 1, as falas foram bastante focadas na inclusão de novas 

tarefas domésticas e em como isso impactou sua rotina diária, o que está alinhado 

com o encontrado por Harth e Mitte (2020). Em geral, as entrevistadas falaram de 

sobrecarga, sobreposição de atividades (participar de um call sem vídeo, ao mesmo 

tempo que arruma algo na casa) e intermitência no trabalho. Tais elementos estão 

alinhados com a pesquisa da Fiocruz (2020), que demonstra que a grande maioria 

das mulheres sofreu aumento na carga de atividades domésticas. Nessa primeira 

entrevista, as mulheres relataram a dificuldade de conseguir conciliar todas as 

demandas, o que ainda era um desafio, e está alinhado com o encontrado por Harth 

e Mitte (2020). Todas, porém, reforçaram como – no momento da entrevista – o 

equilíbrio das demandas já estava bem melhor do que nos primeiros dias, 

demonstrando um início de adaptação. 

 
Atleta: Primeira semana... eu falei: "meu Deus, e agora? Eu preciso parar 
para dar comida para ele" e cara, é tetê, é fruta, eu tenho que limpar ele, 
é fralda, tudo, gente, como é que eu vou fazer isso? Mas você se adapta. 

 

O ciclo de Kubler-Ross (1969) pode ser um aliado para analisar o que ocorreu em 

relação à distribuição do tempo das entrevistadas ao longo dos três meses de 
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entrevistas. Esse momento inicial de não saber como lidar com o novo contexto – e 

estar tentando encaixar tudo – pode ser visto como a Fase de Raiva do modelo, que 

é quando as pessoas sentem que o que está ocorrendo é injusto e sentem raiva por 

isso.  

 
Chef: Durante a semana eu tenho a rotina de ficar um pouco com a minha 
filha, planejar alguma coisa para ela fazer, ou o que que vai ser o almoço, 
trabalhar, produzir e depois pensar no resto do dia, assim, ela dorme 8 e 
pouco, de 8 às 10, e eu me sinto muito cansada, mesmo dentro de casa, 
mesmo sem exercício físico, eu me sinto cansada. 

 

A fala da Chef deixa clara a sobrecarga sentida por exercer esses múltiplos papéis, 

algo previsto por diversos autores (BIDDLE, 1979; FERREIRA DE SOUSA et al., 2011; 

SINHA, 2017). Sobre o cansaço mencionado pela Chef, Harth e Mitte (2020) reforçam 

como esse sentimento foi mais presente em pais (e ainda mais em mães) do que em 

pessoas sem filhos durante a pandemia. Ainda que a presente pesquisa não tenha 

entrevistado pessoas sem filhos, relatos de extremo cansaço parecem confirmar o 

encontrado pelos autores. Diversos outros autores e fontes oficiais (AMERICAN 

PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, 2020; BENKE et al., 2020; HAMEL; 

SALGANICOFF, 2020) falaram sobre como a carga mental, stress e depressão eram 

mais frequentes em pessoas com filhos do que sem filhos. A fala da Guerreira é um 

bom exemplo tanto da raiva previamente mencionada (KUBLER-ROSS, 1969) como 

também do peso de ter filhos no contexto da pandemia. 

 
Guerreira: ...eu vejo os meus amigos que não têm filhos: "ah, porque eu 
não aguento mais assistir Netflix", eu tenho vontade de matar todos 
eles. Porque, meu, sinceramente... uma amiga minha: "ah, eu arrumei, lavei 
todos os meus pincéis de maquiagem, organizei meus batons por tonalidade 
de cor", eu, pô, eu não consigo... Eu falei: "Eu mantive meu filho vivo esses 
dias..." É muita pressão, muita pressão, e essa quarentena não foi nada do 
que me prometeram, colocar a leitura me dia, arrumar o guarda-roupa, ver as 
doações... 

 

Ainda que o tom da primeira semana tenha sido sobre o alto grau de desgaste, vale 

notar que algumas entrevistadas já pareciam ter encontrado uma nova rotina 

produtiva, conforme a fala da Comunicadora. 

 
Comunicadora: ...os meus dois filhos verem ora eu lavando louça, ora o meu 
marido lavando louça, ora eu cozinhando, ora o meu marido cozinhando, ...e 
a gente pega o sábado e a família faxina a casa. Então o primeiro sábado foi: 
"Mas, mãe, que chato, por que eu tenho que fazer isso?", "Porque um dia 
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você vai crescer, e aí você vai fazer intercâmbio, e aí você vai morar 
sozinho, e aí você vai casar, e aí você tem que saber fazer essas coisas". 
Para quem, mesmo com toda a loucura, vai buscando jeitos, vai se 
permitindo, é maravilhoso. 

 

O fato de a entrevistada estar incorporando novos comportamentos e até estar 

identificando significado no momento pode indicar que estaria na Fase de Aceitação 

do modelo de Kubler-Ross (1969) ou na de Significado de David Kessler (2019).  

 

Essa sobreposição ou “falta de ordem” de fases (com entrevistadas, em uma mesma 

semana, sentindo coisas completamente diferentes) está alinhada com ambos os 

autores (KESSLER, 2019; KUBLER-ROSS, 1969), que deixam claro que nem todas 

as pessoas passam por todas as fases de seus modelos, muito menos as fases do 

modelo são necessariamente sequenciais. 

 

O fato de, mediante a um tipo similar de estressor (por exemplo, o aumento de carga 

de trabalho doméstico ocasionado pela pandemia), as reações das pessoas variarem 

altamente pode ser explicado pelo modelo de stress de Lazarus e Folkman (1984). 

Neste, os autores explicam como a reação da pessoa em relação a um evento varia 

tanto pela particularidade do evento estressor como pelas características dessa 

pessoa para lidar com ele. O fato, portanto, de que, desde a primeira semana de 

entrevistas, as mães demonstraram sentimentos distintos em relação a um contexto 

similar (com a Comunicadora, por exemplo, apreciando a oportunidade de ensinar a 

seus filhos a importância de cuidar das próprias coisas, e a Guerreira sofrendo para 

dar conta de todas as tarefas) indica um alinhamento da presente pesquisa com o 

material de Lazarus e Folkman (1984) e Resick (2001).  

 

Nas semanas de 5 a 9, o stress sentido pelas tarefas domésticas reduziu 

drasticamente, tanto que o assunto não foi tão mencionado. Três grandes elementos 

contribuíram para isso. O primeiro é uma menor cobrança em relação a si mesmas e 

aos outros. Esse movimento pode denotar o início da Fase da Aceitação, presente no 

modelo Kubler-Ross (1969). A fala da Chef indica ter passado do ponto da raiva ou 

de tentar barganhar por uma realidade diferente, e passou a aceitar a situação. Outra 

maneira de interpretar essa maior aceitação é a mudança no senso de prioridades, 

dimensão do crescimento pós-traumático que ocorre quando a pessoa percebe que 
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não pode controlar todas as coisas e, portanto, passa a dar outro peso a coisas que 

antes eram muito relevantes (TEDESCHI; CALHOUN, 1996). A fala da Chef, 

demonstrando que percebeu que não adianta se estressar nem com o cardápio de 

casa nem com o grau de ajuda do marido, é um bom exemplo dessa dimensão.  

 
Chef: É, eu entrei numa rotina... Acho que estou cada vez deixando mais 
tranquilo, eu sempre fui: "Deixa isso aqui que eu vou comer no fim de 
semana", hoje eu já falei: "Tem comida para a (Filha), não tem para a gente, 
vamos chegar, nos virarmos e pedir alguma coisa" ...eu reclamava muito de 
que o meu marido trabalha sem parar, mas já entendi que é isso mesmo, 
ele vai entrar na sala às oito e vai sair às oito da noite, às sete. 

 

O fato de o marido “entrar na sala às oito” e “sair às oito” é também um belo exemplo 

do encontrado por Minnotte (2012), que identificou que pais têm menor nível de 

conflito trabalho-família que mães. 

 

O outro elemento que contribui para redução do stress sentido pelas entrevistadas em 

relação aos cuidados com a casa é uma maior aceitação sobre o que é necessário 

fazer para melhor se relacionar com o parceiro. A fala anterior da Chef já denotava 

isso, e o relato da Atleta explicita o ponto ainda mais. 

 
Atleta: Reconhecer o trabalho do [Marido], que talvez o pouco que ele 
faz já me ajuda muito, talvez ele não faria nada e seria muito pior. Mostrar 
para ele esse valor e fazer ele se sentir bem nisso ...Ele veio falar que “eu 
preciso que você me dê o gatilho da ordem de comando, eu não vou 
lavar a louça sozinho se você não me mandar.” ...Entender esse lado dele 
de que precisa, por mais que me incomode, dar ordem ...e eu não posso 
ficar incomodada porque é o jeito dele. 

 

A fala da Atleta – dizendo que “o pouco que ele faz já me ajuda muito” – parece estar 

alinhada com autores como Gutek, Searle e Klepa (1991) e Ferreira de Sousa et al. 

(2011), que falaram como a expectativa de gênero (de que as mulheres sejam a 

principal responsável pelos cuidados com a casa) alimenta o chavão de que o homem 

“ajuda em casa”. Adicionalmente, a valorização de seu marido pode estar 

demonstrando também a dimensão de “Melhoria na relação com os outros” do 

crescimento pós-traumático (RAMOS; LEAL, 2013), que fala do sentimento de 

melhoria nas relações provenientes de um período de mútuo apoio.  
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O terceiro elemento que contribuiu para uma redução do stress gerado pelas 

atividades domésticas é uma certa felicidade em ver o desenvolvimento dos filhos em 

relação a essas tarefas.  

 
Banqueira: Ela (filha) arruma a cama melhor do que eu arrumo a minha... 
Olha como está, impecável. Colocou todos os travesseiros na parede, 
bonitinho, enfileirou todas as bonecas. Eles sabem fazer. 
 
Comunicadora: Quando eu estava almoçando eu falei para os meus 
meninos que precisa passar um aspirador aqui nessa sala, soltei no ar. 
Ai o [Filho] de seis anos falou que deixa que eu vou fazer. Filmei... Pegou o 
aspirador, trouxe e foi passar do jeito dele, eu só elogiei. Chamei ele e 
falei: filho, parabéns, que coisa ótima que você fez... Fiz uma festa com ele, 
porque eu fiquei muito chocada de ter adultos – aí tem que estar 
panicado mesmo – (que) não sabem ligar a máquina de lavar. Não sabe 
higienizar o banheiro que você usa? Eu acho que essa é a galera que está 
mais sofrendo, entendeu? 

 

Essa satisfação pode denotar tanto uma valorização de elementos a que talvez antes 

não dessem tanta importância como uma melhoria na relação com os outros, duas 

dimensões de crescimento relatadas por Tedeschi e Calhoun (1996). Essa 

sobreposição de dimensões confirma o encontrado por Silverstein et al. (2018), que 

afirmam que não há uma distinção clara entre uma dimensão e outra. Adicionalmente, 

a fala da Comunicadora valorizando o “dar conta” da limpeza da casa pode ser 

considerada um exemplo do Trazer signifcado de David Kessler (2019), que seria a 

sexta fase do ciclo de luto de Kubler-Ross (1969). Ou seja, o serviço doméstico, que 

antes da pandemia era delegado, passou a ser odiado (Raiva) e posteriormente 

suportado (Aceitação), chegou para algumas ao ponto de ser reverenciado 

(Significado).  

 

É importante reforçar que as entrevistadas que não contavam com ajuda de uma 

funcionária (cinco das sete) falaram mais das dificuldades de gerenciar as novas 

atividades domésticas do que as que tinham suporte, reforçando o dito por Blair-Loy 

(2001): que a delegação de atividades ajuda a diminuir o conflito trabalho-família. Isso 

explica a pouca presença da fala da Moderna, por exemplo, nessa seção da pesquisa, 

pois – ao ter uma funcionária a apoiando – o trabalho de cuidados com a casa não 

chamou sua atenção nem tomou seu tempo. Todavia, vale ressaltar que mesmo as 

mulheres que continuaram com apoio de uma funcionária sentiam o peso de organizar 
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as demandas dessa (que foi o caso da Chef), coordenando o ritmo e prioridades da 

casa, o que corrobora o encontrado por Ferreira de Sousa et al. (2011). 

 

Das sete entrevistadas, praticamente metade relatou dividir igualmente as atividades 

de cuidado com a casa com os maridos. Trata-se de uma realidade diferente da média, 

dado que, no Brasil, as mulheres são responsáveis por dois terços do trabalho não 

remunerado (IBGE, 2019). Por outro lado, a realidade encontrada nas entrevistas está 

alinhado com a literatura (BLOFIELD et al., 2018; FOLBRE, 2006) que relata que, em 

famílias de renda maior (que é o caso de todas as entrevistadas), há uma maior 

abertura dos homens para dividir as tarefas domésticas.  

 

Um ponto interessante é que, ainda que tenha ocorrido uma mudança sobre a 

importância e grau de desgaste do trabalho doméstico não remunerado ao longo dos 

meses, não pareceu haver uma grande mudança na proporção de como esse trabalho 

era dividido entre as entrevistadas e seus maridos ao longo do tempo. Em geral, os 

casais em que a mulher era a maior responsável pelas demandas de cuidados com 

lar e com filhos (Chef, Moderna, Mineira) desde a primeira entrevista continuaram 

nesse papel até o final. A fala da Chef abaixo demonstra bem uma divisão de trabalho 

conforme a explicação de expectativa de gênero, em que a mulher é responsável 

pelas atividades de cuidados com a casa e filhos e o homem tem como principal papel 

o de provedor (BIANCHI; MILKIE 2010; BITTMAN et al., 2003; GAUNT, 2008).  

 
Chef: Desde o início do ano eu aceitei ...trabalhar em uma multinacional, 
cuidar, criar minha filha sem meu marido estar perto, então, tipo assim, 
ela está com febre duas da manhã e eu tenho reunião no outro dia às oito, 
sou eu que tenho que cuidar com minha funcionária. Só. 

 

Ao mesmo tempo, as mulheres que tinham uma divisão mais igualitária no início 

mantiveram-na até o final. Entretanto, independentemente do grau de divisão de 

trabalho entre as entrevistadas e seus maridos, algumas relataram irritação com o 

parceiro em certo ponto da quarentena, por sentirem-se pouco apoiadas, conforme 

ilustrado nas frases da Atleta na semana 5 e da Guerreira na semana 9, no Quadro 

11. Após pequenos ajustes, porém, uma nova ordem – similar à inicial – entre o casal 

era estabelecida. Essa divisão de trabalho, com sua consequente frustação e queda 

de produtividade, está alinhada com o que Elrod e Tippett (2002) encontraram: que, 
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em processos de mudança, existe um momento onde o modelo inicial é desgastado, 

existindo uma queda na produtividade e revisão do modus operandi, antes de atingir 

novamente uma certa estabilidade. 

 

Uma série de autores fala da maior dedicação das mulheres às atividades domésticas, 

reiterando que, mesmo quando a participação dos homens em afazeres domésticos 

era restrita a uma única tarefa, a mulher ainda se sentia privilegiada (FERREIRA DE 

SOUSA et al., 2011). Dessa forma, fica difícil saber se havia de fato uma divisão 

igualitária de afazeres entre os sexos (conforme o pregado por algumas entrevistadas) 

ou se essa era uma percepção favorável, já que os maridos faziam muito mais do que 

o esperado por seu papel, reiterando o ponto de vista de que homem “ajuda em casa” 

(FERREIRA DE SOUSA et al., 2011; GUTEK; SEARLE; KLEPA, 1991). Blofield et al. 

(2018) reportam que, mesmo quando homens e mulheres têm renda e dedicação ao 

trabalho similares (e até mesmo quando mulheres trabalham mais do que seus 

parceiros), elas tendem a dedicar mais tempo a cuidados do lar e da família. O caso 

da Atleta exemplificou bem o encontrado pelos autores, pois, apesar de seu marido 

não estar podendo trabalhar (dado que sua empresa, uma academia, teve que ser 

mantida fechada durante boa parte da pandemia), ela ainda era a principal 

responsável por tomar conta dos afazeres domésticos. Por outro lado, a fala da 

Banqueira no Quadro 11, na semana 5, compõe um bom exemplo da explicação 

racional para divisão de trabalho de Sayer (2005) (Banqueira: “A gente vê quem está 

pior e vai e resolve”), demonstrando que a determinação de quem vai exercer cada 

tarefa depende de quem estiver mais disponível.  

 

Na semana final, ficou notável como as entrevistadas haviam mudado sua relação 

com as tarefas domésticas. Cuidar da casa chegou até a ser uma diversão para 

algumas.  

 
Atleta: Um dia me divertia arrumando armário, aí no outro final de 
semana eu me divertia limpando a casa, conhecendo ela, fazendo 
minhas coisinhas aqui, limpando o banheiro. É ridículo, mas é divertido, 
porque é uma coisa que eu não fazia, Paula. Eu fui limpar o meu banheiro, 
falei: “Cara, como esses rejuntes estão sujos”. Sabe assim? Vai rejuntar isso 
aqui. Então eram umas coisas diferentes, coisas em que eu não prestava 
atenção, eu comecei a prestar. Teve dias que eu achava que eu era 
gourmet e eu gostava de cozinhar, e depois o (Marido) começou a cozinhar 
mais, então a gente gostava de comer. Então aí abri um vinho, fazia uns 
petiscos, a gente comia sozinho, eu e ele dando risada, vendo um filme.  
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Comunicadora: Eu estou mais tranquila, eu como melhor, eu redescobri 
minha casa, eu gosto de cuidar da minha casa. Eu troquei 
eletrodomésticos, então eu comprei um aspirador melhor, um ferro 
melhor, um vaporeto, sabe, assim, até ferro melhor... Porque, assim, eu 
realmente descobri o prazer da minha casa. Sabe, de eu ter uma flor, 
cuidar da flor, de ter uma vela bacana... À noite eu boto a vela no quarto, 
aquele cheirinho de baunilha, gostosinho, bacaninha. 
 

 

Tanto a fala da Atleta como a da Comunicadora demonstram sinais de crescimento 

pós-traumático (PTG) de diferentes formas. Por exemplo, quando a Atleta fala sobre 

“coisas em que eu não prestava atenção, passei a prestar” ou a Comunicadora fala 

que passou a valorizar ter flores em casa, isso é basicamente a descrição de Ramos 

e Leal (2013) sobre a dimensão de “maior apreciação da vida e mudança no senso de 

prioridades”. Depois, quando a Atleta fala de o marido começar a cozinhar mais e eles 

passarem a se divertir dentro de casa (quando antes adoravam sair), isso demonstra 

tanto a “melhoria na relação com os outros” como “novas possibilidades” se abrindo 

mediante novo contexto, que são outras dimensões do PTG (RAMOS; LEAL, 2013).  

 

No Quadro 11, na semana 14, fica ainda evidente na fala da Comunicadora a maneira 

como as entrevistadas passaram a integrar melhor o papel profissional com o de dona 

de casa. A flexibilidade das fronteiras entre a esfera pessoal e profissional é 

praticamente completa, e ajuda a conciliar as diferentes demandas, corroborando o 

que autores previram sobre home office (LU et al., 2009; MATTHEWS; BARNES-

FARRELL, 2010; QIU; FAN, 2015; VOYDANOFF, 2005). Adicionalmente, assim como 

previsto por Nunes Lopes, Lovato Dellazzana-Zanon,  Gonçalves Boeckel (2014), ao 

exercer múltiplos papéis, as entrevistadas sentiam ainda mais energia, com um papel 

entusiasmando a pessoa para o outro (ou, no caso da fala da Comunicadora, lavar a 

louça dando aquele gás para continuar na monótona reunião de Zoom).  

 

O quadro abaixo mostra, de maneira mais sequencial, como a relação das 

entrevistadas com os cuidados com a casa evoluiu com o tempo. 

 

Quadro 11 – Desdobramento dos cuidados com a casa 

Semana 1: CEA: Chief Executive Amélia  
Guerreira: ...eu começo cedo, tem dia que 6h30 da manhã eu estou com a panela de 
pressão fazendo músculo, para comer, tipo assim, sabe? É assim a vida agora, é, aí com o 
pãozinho aqui do lado, picando cebola aqui. E vamos embora, é isso que dá. Então o dia 
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começa supercedo, então até as 9 eu estou dedicada ao café da manhã dele (do Filho), café 
da manhã nosso e fazer alguma tarefa da casa. Seja colocar uma roupa para lavar, fazer 
alguma comida que vai ficar, eu também organizo bem congelados, eu faço bastante, 
porciono e congelo para me dar fôlego, porque senão eu não aguento, aí é isso, das 5h30 
às 9 da manhã tem esse tempo em que eu consigo dar conta da casa de alguma forma. 
E o outro tanto eu dou conta da casa na hora do almoço também, porque daí eu faço alguma 
outra coisa, a máquina que eu coloquei para lavar de manhã estendo, passo um pano na 
cozinha, passo um pano na casa, aspirador, e tudo isso a gente vai fazendo em 
conjunto.  
 
Semana 5 – Preciso de ajuda 
Atleta: ...na quinta-feira eu sentei com o (Marido) para conversar porque eu estava a ponto 
de explodir. Para pedir uma ajuda para ele porque eu estava bem cansada, me 
sentindo bem cansada mesmo de cuidar de casa, cuidar de tudo, e ele estava muito 
desanimado. 
 
Banqueira: Está sempre assim, alguém precisa em algum momento assistir a criança. A 
gente vê quem está pior e vai e resolve. Não precisa nem perguntar um para o outro. Tem 
sido muito essa ajuda mútua. Anteontem foi um dia que meu marido fez tudo, acordou, 
lavou todos os pratos, começou a fazer café da manhã, eu estava fazendo curso de manhã, 
sete horas eu já tinha sentado no computador para fazer o curso. Tinha feira e ele já pediu 
as coisas, já picotou as coisas para o almoço. Eu tive que sair para pegar o material para a 
(Filha), voltei correndo e ele já tinha feito o almoço, já tinha dado o almoço para a criança. 
Sabe quando as coisas a gente tem meio que se dividir? Eu saio para pegar o material, mas 
você vai fazendo outra coisa, vai encaixando no dia. Isso tem funcionado bastante.  
 
Semana 9 – Ainda preciso de ajuda 
Guerreira: ...ele (Marido) estava dando menos atenção para o meu filho e o meu filho estava 
pirado. Então também não funcionou, e em casa estava me incomodando, uma série de 
coisas que não estavam do jeito que eu gostaria que estivessem, sabe? Então eu acho que 
60 dias foi o meu limite, assim, de viver num caos aceitável assim, agora não dava 
mais... 
 
Semana 14 – Lar doce office 
Comunicadora: Cara, quando um Zoom meeting é muito estressante eu baixo o 
computador assim, cinco minutos, e vou lavar uma louça. Às vezes o meu marido fala 
assim para mim: “Cara, deixa isso daí que eu faço, a minha reunião está mais tranquila que 
a sua”, eu falo: “Não, não, não, eu preciso, eu preciso lavar uma louça”. Eu lavo, que 
delícia, endorfina, beleza, eu posso voltar para esse meeting. E ali é muito legal, porque 
assim, 15 minutos você olha para o escorredor e o copo está lá, menina, brilhando, 
maravilhoso. Você fala: Delícia. 
 
Atleta: Não tem distinção do que é trabalho, do que é trabalhar em casa, do que é lavar 
uma louça e voltar. A minha casa hoje é tudo. A minha casa hoje é o meu lazer, ela é a 
minha casa, onde eu descanso, onde eu faço tudo e onde é também o meu trabalho. Então 
consolidou tudo em um lugar só. 
 
 
 

Fonte: A autora. 
 

Uma outra maneira de analisar o desdobramento da relação das entrevistadas com 

os cuidados com casa é a partir de um paralelo com o modelo de mudança de Kurt 

Lewin (1952), que inicia com um estado de estabilidade (congelar) que passa por uma 

disrupção (descongelar) e passa a ter um novo estado de estabilidade (congelar). No 
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Quadro 12 abaixo, a fala inicial da Guerreira descreve bem o que era o antigo normal 

para boa parte das entrevistadas (Congelar 1). Em seguida, a Mineira demonstra o 

Descongelar, ilustrando a tensão de ter que fazer tarefas que nunca havia feito antes. 

Porém, já no final de sua fala, ela mostrou a introdução ao novo normal (“a gente se 

acostuma”), corroborado pela da Comunicadora. 

 

Quadro 12 – Paralelo da relação das entrevistadas quanto a cuidados com casa com 

o modelo de mudança de Kurt Lewin (1952) 

Congelar 

 

Guerreira: Eu ia limpar a casa no sábado? Não, porque eu estava na rua. 
Eu acordava de manhã e ia voltar no fim do dia. Eu saía o dia inteiro para 
bater perna para a casa de um, almoçar, sair no parque, no clube. 
Quando eu voltava, era fim do dia. 
 

Descongelar 

 

Mineira: E aí fazer o almoço todo dia, aquela montoeira de roupas para 
lavar porque era aquele desespero, cada vez que saía tira toda a roupa, 
lava tudo, então, assim, foi um aumento gigante de trabalho mesmo e aí 
trabalho físico também, limpar a casa, eu falei, eu nunca tinha lavado o 
banheiro da minha casa desde que eu mudei para cá, foi coisa que eu fui 
fazer e falei, meu Deus, eu nunca tinha lavado esses banheiros, sempre 
tinha alguém que podia fazer isso para mim, então no início foi aquele 
monte de coisa, como a gente iria dar conta daquilo tudo, e aí foi passando o 
tempo, a gente se acostuma, eu sempre falo, a gente se acostuma com o 
bom e com o ruim... 
 

Congelar 

 

Comunicadora: E também reduziu aquela neura, sabe, “nossa, a cama 
não está feita”, nossa, ok. Tipo, “a roupa não está passada”. É, pois é, 
os americanos nunca passam. Ok. Tipo, “nossa, tem três cestos de roupa 
para lavar”, só põe na máquina e bate. Ok. Entendeu assim? 
 

Fonte: A autora, usando modelo de mudança de Kurt Lewin (1952). 

 

Além dos cuidados com a casa, outro tipo de atividade que ocupou bastante as 

entrevistadas foi o homeschooling. Com o fechamento das creches e escolas, as 

entrevistadas passaram a exercer o novo papel de serem as principais responsáveis 

por apoiar o desenvolvimento escolar dos filhos, algo que foi considerado altamente 

desafiador, o que está alinhado com Silva et al. (2020).  

 

Um dos motivos para a percepção desse alto grau de desafio foram as constantes 

necessidades de adaptação, incluindo várias mudanças de horário de aulas e 

introdução de férias não previstas no meio do ano letivo (o que levou ao desafio de 

estar com os filhos de férias em casa enquanto elas continuavam trabalhando com a 

mesma carga de antes da pandemia).  

 



 87 

Comunicadora: Então foi assim, a gente entrou em quarentena e aí não 
tinha aula. Então foi uma adaptação. Aí no meio da quarentena 
começaram as aulas on-line, aí foi outra adaptação. Aí agora entrou de 
férias, então é outra adaptação. Então a gente teve, assim, uma quebra 
em março, aí abril ficou totalmente desencontrado, maio e junho teve 
aula, aí julho não tem aula, aí agosto talvez volte, aquelas coisas, então... 
só trouxe mais momentos de adaptação e mais momentos de quebra para a 
vida. Mas está bom, é o que tem para hoje. 

 

O homeschooling foi um desafio principalmente para as mães com crianças a partir 

de quatro anos (Banqueira, Comunicadora, Mineira). Isso porque as entrevistadas 

com filhos com idade menor que essa – que continuavam pagando creche – acabaram 

desistindo de acompanhar as atividades on-line.  

 

Se considerarmos o que Elrod e Tippett (2002) identificaram como elemento comum 

nos modelos de mudança – que as pessoas partem de um estado de normalidade, 

passam por uma disrupção e retornam a uma nova normalidade –, o que se pode 

considerar no quesito homeschooling é que – com as constantes mudanças – as 

executivas, até o final das entrevistas, ainda se encontram no estágio de disrupção, 

não tendo atingida a tal da nova estabilidade (conforme pode ser visto nas falas da 

Tabela 13). A televisão, por sua vez, aparece como grande aliada ou vilã (o termo 

ideal seria o inglês frenemy, mistura de amigo (friend) com inimigo (enemy)), conforme 

pode ser observado na fala abaixo. 
 

Guerreira: E eu estou tentando evitar que ele fique colado na tela, mas 
não é fácil, porque ele fica atrás da gente o tempo inteiro. Aí eu até me 
questiono, não sei se não seria melhor, porque ele atrás da gente o tempo 
inteiro, é o tempo inteiro a gente dizendo: "Para, não faz isso", será que não 
seria melhor se ele não estivesse lá olhando a televisão? Não sei, não 
sei o que é certo, entendeu? 

 

Na primeira semana, o foco das entrevistadas em relação ao novo formato de ensino 

está em como a estrutura do homeschooling não está sendo suficiente para ensinar 

ou entreter seus filhos, conforme ilustra o Quadro 13, semana 1. O tom é de 

preocupação com as crianças, e a reclamação é que o tempo que as atividades 

enviadas ocupam é ínfimo. Essa preocupação parece estar alinhada à pesquisa de 

Seidl-de-Moura, Carvalho e Vieira (2013), que reforça como o desenvolvimento e 

socialização dos filhos passou a ser o ponto focal da organização da rotina deles, 

fazendo com que ocupar o tempo das crianças com atividades extracurriculares fosse 

algo considerado um sinal de bons cuidados. Ter, portanto, os filhos com tempo livre 
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passa a ser um ponto de desconforto para as entrevistadas. A fase inicial do modelo 

de Adams, Hayes e Hobson  (1976) sobre mudança, que fala de as pessoas sentirem 

a disrupção, mas ainda se sentindo imobilizadas por ela, pode também ser usada para 

entender essa fase. As mães estão reclamando, mas ainda não sabem bem o que 

fazer a respeito disso.  

 

Entre a semana 5 e a semana 9 (conforme exemplificado no Quadro 13), a quantidade 

das aulas é aumentada para a maioria dos alunos, então os desafios – de acordo com 

as entrevistadas – passam a ser outros, como: (i) a organização da logística de ajudar 

as crianças a entrarem e saírem das diferentes aulas no computador (dado que cada 

aula ocorre em um link diferente, e as crianças ainda não conseguem entrar nas aulas 

sozinhas); (ii) apoiar as crianças no entendimento da matéria em casa, dado que o 

conteúdo não consegue ser totalmente transmitido durante a aula, ou as crianças não 

o absorvem tão bem no formato on-line; (iii) equilibrar as demandas do trabalho com 

a necessidade de acessar as aulas ou apoiar os filhos durante elas, o que 

frequentemente resulta em interrupções do trabalho; (iv) questionar a habilidade de 

alguns professores de manter o engajamento da turma no formato on-line.  

 

Uma maneira de entender a dificuldade de conciliar o homeschooling com as demais 

responsabilidades é identificando que esse formato de aprendizagem em casa gera 

mais conflitos trabalho-família, que, de maneira simplificada, são os desafios para 

gerenciar as demandas de diferentes esferas (KELLY et al., 2014). Fonner e Stache 

(2012) falam que quanto maior permeabilidade nas fronteiras entre uma esfera e 

outra, ou seja, quanto mais uma esfera pode interferir na outra, mais conflitos. Nesse 

sentido, o fato de as mães estarem interrompendo seus trabalhos diversas vezes ao 

dia para ajudar as crianças a se conectarem nas aulas levaria a mais conflito, o que 

de fato foi observado, confirmando assim a literatura (HAMMER et al., 2005).  

 

Biddle (1979) fala ainda da potencial sobrecarga ocasionada pela gestão de múltiplos 

papéis, o que pôde ser visto nas falas das entrevistadas que, ao assumirem a nova 

função de apoiar o ensino dos filhos, constantemente disseram: “Não dá”. Por outro 

lado, ainda que essa maior interferência esteja gerando conflitos, o fato de as 

entrevistadas poderem fazer essas interrupções (ou seja, o fato de elas terem essa 

flexibilidade na agenda) reduziria conflitos (LU et al., 2009; MATTHEWS; BARNES-
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FARRELL, 2010; VOYDANOFF, 2005). Confirmando o encontrado pelos autores, 

essa apreciação de poder ter momentos ao longo do dia com os filhos é algo que, sim, 

foi mencionado com positivo (principalmente em um contexto de poder tomar um 

lanche com os filhos durante o dia, fazer uma consulta médica etc.). Vale notar, 

todavia, que em nenhum momento ouviu-se a frase “Que bom que posso parar meu 

trabalho para ajudar com homeschooling”.  

 

Adicionalmente, o homeschooling acabou se tornando uma função essencialmente 

das mulheres, o que confirma a visão de diversos autores que falam tanto de conflito 

trabalho-familia (como quando HAMMER et al., 2005, mencionaram que funções de 

cuidado com filhos acabam interferindo mais no trabalho das mulheres do que no dos 

homens) como de expectativas de gênero (como quando, por exemplo, BIANCHI; 

MILKIE, 2010, e BITTMAN et al., 2003, afirmam que cuidados com a casa e com os 

filhos acabam sendo focados nas mulheres, por se tratar de atividades alinhadas com 

expectativas de gênero tradicionais). Um símbolo dessa maior interferência dos 

cuidados com os filhos na vida profissional das mulheres é que, na maioria dos casos, 

o homem tinha um local com privacidade para trabalhar, enquanto as mulheres 

ficavam em um espaço dividido ou mais acessível às crianças.  

 

Mais ainda sobre a divisão de tarefas entre os sexos, alguns pontos de atenção 

merecem destaque. Primeiramente, quando Hammer et al. (2005) afirmaram que 

pessoas que trabalham de casa podem acabar sendo penalizadas, tendo que assumir 

mais tarefas de casa devido à expectativa de seus pares de que, ao estarem mais em 

casa, teriam mais tempo para exercer atividades de cuidados com o lar, os autores 

não consideraram o contexto em que as duas pessoas do casal estariam em casa. 

Ou seja, na pesquisa dos autores, existia uma comparação entre a pessoa que está 

em home versus a pessoa que não está. Dado que, durante a pandemia, muitas vezes 

as duas pessoas do casal se encontram em casa, seria interessante atualizar a 

literatura sobre o assunto.  

 

Em segundo lugar, Harth e Mitte (2020) falaram que, em situações onde os papéis 

sociais não ficam explícitos no dado contexto (ou seja, a tarefa não tem um dono claro, 

que foi o caso do homeschooling durante a pandemia, por se tratar de uma tarefa 

nova para a familia), a tendência é de que as expectativas tradicionais de gênero 
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sejam atendidas. No caso, a expectativa tradicional de que a mulher seja a principal 

cuidadora da casa e dos filhos (EAGLY; WOOD, 2012), foi deveras atendida em 

relação ao homeschooling. Afinal, “A gente que lembra de horário. Imagina, o pai 

lembrar de horário? Não existe” (Banqueira). A fala da Banqueira – não acreditando 

que o pai pode dar conta de algumas tarefas – pode ser uma ilustração da pesquisa 

de Gaunt (2008), que mencionou que um dos motivos para esse gap entre gêneros 

na divisão de algumas atividades que consideram maternas é a resistência das 

próprias mães em delegá-las. 

 

É interessante notar que, enquanto, em relação às tarefas de cuidados de casa, 

algumas entrevistadas relatavam dividir igualmente as responsabilidades com seus 

maridos, em relação ao homeschooling, isso não foi nem mencionado como algo a 

ser debatido: as mulheres se encarregaram das aulas e ponto.  

 

Outro ponto válido de nota é que, como as mães estavam frequentemente fisicamente 

próximas às crianças durante as aulas, devido à necessidade de apoiá-las ou devido 

à ausência de um espaço físico separado entre home “office” e “school”, realidade já 

identificada por Bloom (2020), elas acabavam observando a sua dinâmica, vendo 

quando seus filhos se desengajavam e analisando a performance das professores. 

Essa observação mais próxima só é possível devido ao apagamento das fronteiras 

físico-temporais citadas por Cho (2020). Por isso, um questionamento possível é se, 

de fato, as crianças estão mais desengajadas (conforme preocupados relatos das 

entrevistadas) ou se agora simplesmente essa dispersão da criança está sendo 

acompanhada de maneira próxima. Pode-se fazer um paralelo dessas semanas 

intermediárias com as Fases 3 e 4 de Adams, Hayes e Hobson  (1976), onde as 

pessoas experimentam a queda de produtividade devido à mudança, aceitando a 

realidade da situação, mesmo não gostando do que está ocorrendo. 

 

Por fim, na semana final de entrevistas, o que chamou atenção foi que, mesmo com 

as mães ainda se desgastando com o homeschooling, houve uma tendência em 

diminuir a cobrança em relação a elas mesmas e em relação aos filhos quanto à 

dedicação às atividades (conforme pode ser observado no Quadro 13, semana 14). 

Esse momento mais tranquilo poderia indicar que as entrevistadas estão “testando um 

novo jeito de ser”, que seria a Fase 5 de Adams, Hayes e Hobson  (1976). Por fim, 
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algumas mães demonstram reflexões sobre a necessidade da adaptação da didática 

dos professores, o que denota um certo olhar para o futuro. Essa visão de melhoria 

futura – mesmo ainda tendo uma insatisfação no presente – pode ser uma forma de 

gerar significado (Fase 6 de ADAMS; HAYES; HOBSON, 1976) para o que está 

ocorrendo.  

 

Usando a lente de conflito trabalho-família, pode-se ver abaixo que, ainda que a 

interferência da família no trabalho não tenha necessariamente reduzido com o passar 

das semanas, a menor importância que as entrevistadas deram ao assunto fez com 

que os “desafios encontrados para gerenciar as demandas do trabalho e da casa” 

(KELLY et al., 2014, p. 487) gerassem menos stress. Isso pode ter ocorrido devido a 

uma redução de expectativa em relação a esse papel, dado que, segundo Biddle 

(1979), é essa tentativa de atender a todas as demandas que gera a sobrecarga típica 

de múltiplos papéis. Ou pode-se pensar que, com o passar dos meses, os recursos 

internos das entrevistadas para lidar com essas múltiplas demandas tenham 

aumentado, o que faria com que – mesmo com estímulos externos ainda desafiadores 

– elas sofressem menos stress, o que estaria alinhado com a teoria de Lazarus e 

Folkman (1984). 

 

Quadro 13 – Desdobramento do homeschooling ao longo dos três meses 

Semana 1 – Como faço para ocupar essa criança? 
Chef: Da minha filha existe um conflito, que ela está ficando muito mais tempo na televisão 
do que eu sonhei, do que eu preguei, então não consigo pensar em atividade para entretê-
la... a escola manda umas atividades, mas, sei lá, ocupa 10 minutos do tempo, eles estão 
tentando, mas não que consiga ter algum avanço, êxito nisso. 
 
Banqueira: Literalmente babá eletrônica. Ela está fazendo aula de inglês on-line, então são 
duas vezes na semana, uma horinha só por dia, e a gente tem imprimido algumas coisas de 
caligrafia para ela, alguns pontilhados, mas ela está tão sem coisa para fazer que eu 
imprimi o que o me mandaram para duas semanas e ela fez em um dia, em duas horas 
ela fez tudo. A criança está subindo pelas paredes. 
 
 
Semana 5 – Abre o Zoom, fecha o Zoom 
Comunicadora: (O maior desafio é..) orquestrar a tal da aula on-line. São cinco aulas numa 
manhã, das oito e meia ao meio-dia. Oito e meia, nove e meia, dez e meia... A escola abre 
a sala do Zoom, quando a aula termina ela fecha a sala do Zoom. Aí tem que abrir de novo 
a sala do Zoom, aí fecha... não é simples para uma criança de seis anos ficar sentada 
na sala do Zoom. Por uma questão de segurança, a professora deixa a câmera aberta em 
alguns momentos da aula. Na grande maioria, na maior parte do tempo, ela fecha o Zoom. 
Então a criança fica olhando a cara da professora, mas não fica olhando a cara dos 
amigos. Entendeu? Foi desafiador... Até agora foi revisão, a partir de amanhã é bimestre 
novo. Ou seja, conteúdo que eles ainda não viram e que eu ainda não falei com eles sobre o 
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conteúdo. Aí vamos ver qual vai ser o desafio de aprendizagem das crianças... na última aula 
ela (professora) perdeu ele completamente... ela estava falando com a turma num tom 
monocórdio porque ela estava cansada também.  
 
Semana 9 – Inferno na Terra 
Banqueira: Sinceramente, continua a mesma coisa. (O maior desafio) É conciliar o papel de 
mãe, de professora. Eu vou falar que piorou, porque agora a escola resolveu que vai ter 
aula todos os dias a partir de junho... fora as aulas extras que ela já tem e fora o chinês, 
que de uma aula passou para duas aulas na semana. Está um inferno na Terra. A criança 
tem três conexões por dia. Não dá. 
 
Semana 14 – Simplesmente não dá, mas tudo bem 
Banqueira: Então, eu acho que as instituições de ensino tiveram que se adaptar muito 
rápido, mas nem todo mundo conseguiu se adaptar da melhor forma. E, assim, precisa 
ter um preparo, é um outro tipo de linguajar que você tem que fazer até... No on-line é muito 
mais informal, mais rápido, direto... Tem uma professora que consegue muito catar a atenção 
de todos... (outra porém) já não tem esse tem esse traquejo, ela já não tem essa percepção, 
quem levantou a mão. A brincadeira dela é sempre só para um. Então se o outro amiguinho 
queria responder àquela mesma pergunta fica chateado, que é o caso da minha filha, minha 
filha é megacompetitiva... ela fica brava, ela fala para sair da aula... É bastante difícil, 
bastante desafiador para a gente que está trabalhando, porque aí você precisa ficar do 
lado. Não dá para acompanhar várias aulas durante o dia. Terça-feira, por exemplo, ela 
tem quatro aulas. Não dá para acompanhar as quatro aulas. Não dá. 
  
Mineira: Até a questão assim das aulas das meninas eu estava cobrando muito mais delas, 
principalmente da mais nova, porque a mais velha meio que se vira sozinha, e agora tem umas 
coisas que vem aquele monte de coisa, aí eu já olho e falo assim: "Ah, está bom, isso daí 
pode fazer assim de qualquer jeito", que também não vai morrer se fizer desse jeito.  
 
Chef: A escola até hoje manda atividade, todo dia, para fazer. Eu me sentia mal porque 
eu não fazia atividade, mas não sou eu. Não posso chegar para a minha funcionária e falar 
assim: "Lê isso aqui e faça a atividade desse jeito", porque eu estava trabalhando. Como eu 
também aprendi a falar assim: "Quer saber? Se ela está sendo bem-cuidada e está se 
divertindo e não está na televisão, que é o meu grande problema, ela está bem". Eu não 
vou querer que ela pegue e desenvolva a sua coordenação motora do dedo x ou y 
porque a escola está pedindo para fazer isso, sendo que tem mãe que pode estar, por bem 
ou por mal, porque perdeu o emprego ou não está conseguindo trabalhar, poder fazer, que 
não é o meu caso. 

Fonte: A autora. 
 

Até o momento, em relação à categoria de Distribuição de Tempo, foquei as atividades 

que mais demandaram dedicação das entrevistadas (além do trabalho, que será 

abordado mais adiante), o homeschooling e as tarefas domésticas. Porém, ainda que 

o tempo para pensar em outra coisa não tenha sido vasto, as entrevistadas 

demonstraram, ao longo das semanas, reservarem um pouco de seu tempo para 

outros temas, como exercício físico, lazer e cursos para crescimento pessoal e 

profissional. Abaixo abordarei os principais temas encontrados sobre esse assunto. 

 

Diversos autores já falaram sobre como as mulheres reportam ter menos duração e 

qualidade no seu tempo de lazer do que homens (BIANCHI; MILKIE, 2010; BITTMAN; 

WAJCMAN, 2000; SAYER, 2005; SILVA et al., 2020), especialmente quando há filhos 
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na idade pré-escolar (BELLAVIA; FRONE, 2005; STEVENS et al., 2007), como era o 

caso da maioria das entrevistadas. Um dos motivos para essa menor qualidade é que, 

como as crianças também estavam “presas” em casa, as entrevistadas sentiam a 

necessidade de cuidar e entretê-las, o que está de acordo com o encontrado na 

literatura, que demonstra que o tempo de lazer das mulheres é misturado com o cuidar 

das crianças (BIANCHI; MILKIE, 2010). Esse pouco tempo de lazer, aliado a uma 

junção de tempo de lazer com o tempo de cuidado com a criança, pode ser visto nas 

falas do Quadro 14 na semana 1. Dado que, na primeira semana de entrevistas, as 

entrevistadas ainda estavam se adequando às novas demandas (conforme foi visto 

no Quadro 11 na semana 1 sobre as tarefas domésticas), o lazer não era algo muito 

presente. 

 

Na semana 5, esse olhar para a diversão tornou-se mais presente e, de maneira 

curiosa, várias entrevistadas começaram a dançar dentro de suas casas como uma 

fonte de diversão. Essa semana foi também caracterizada por as entrevistadas 

estarem fazendo mais compras, tanto para entreter os filhos (“massinhas, coisas de 

pintar, adesivinhos pela internet” – Moderna) como para presentear elas mesmas 

(“Por mais que esteja falando de panela, tem um pouco de coisa supérflua, então me 

permiti isso também, de consumir um pouco mais que o básico.” – Chef). Até a 

Guerreira, que passou a semana no hospital por uma internação de seu filho (que 

tinha passado por uma cirurgia na semana anterior), aguçou seu olhar para a diversão.  

 
Guerreira: Essa semana brinquei com o meu filho, bastante. Ainda deu 
para brincar, a gente está num quarto que tem uma vista linda, a gente está 
no décimo segundo andar, então você vê todo o Morumbi, o estádio e o clube, 
é super bonita a vista e tem um platozinho dentro do quarto. A gente fica 
super aqui e vê o pôr do sol todo dia, super bonito. Então no fim das 
contas até tenho uma diversão. 

 
A semana 9 começou a demonstrar a expansão de horizontes das entrevistadas que, 

tendo saído de casa em algumas ocasiões, tiveram acesso a novos tipos de diversão. 

Comer comidas diferentes, ir à praia ou à casa dos pais proporcionou bons momentos 

para as entrevistadas. Para as que, por outro lado, se mantiveram dentro de casa, o 

tom era de poucas novidades quando questionadas sobre diversão, conforme ilustrou 

a Moderna ao relatar que recorria ao “kit quarentena: comer, beber e série” para se 

divertir. 
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Na semana 14, o tom das entrevistadas em relação à diversão era mais de uma certa 

calmaria. Sem grandes eventos ou invenções como nas semanas anteriores, mas sem 

a falta de diversão como visto na primeira semana. Novamente, o modelo de mudança 

de congelar, descongelar e congelar (LEWIN, 1952) parece adequado ao que ocorreu 

nesse quesito. 

 

Vale notar que o tipo de lazer adotado pelas entrevistadas antes da pandemia 

(principalmente associado a restaurantes, passeios e encontros com amigos) teve que 

mudar com o isolamento social e fechamento de estabelecimentos. Com isso, os 

relatos foram de criar atividades focadas no núcleo familiar, o que pode estar alinhado 

com o encontrado por Tobias (2020): que, apesar das diversas dificuldades, 59% das 

pessoas sentiram estar tendo mais tempo de qualidade com a família durante a 

pandemia do que antes dela. 

 

Quadro 14 – Desdobramento do lazer ao longo das semanas 

Semana 1 – Diversão? Sem tempo para isso 
Banqueira: Acho que eu não tenho me divertido nesse sentido. O que a gente fez na primeira 
semana foi abrir uma sessão aqui de happy hour. 15 minutinhos todo mudo falando só 
besteira, tirando sarro um do outro, cada um com a sua água, café, quem quisesse beber o 
que, cerveja, estava lá. Acho que isso foi uma diversão, mas bem pontual. Acho que 
divertir mesmo é mais ainda no papel da mãe em brincar com a criança. 
 
Moderna: A gente comprou um quebra-cabeça, que a gente constrói em família, que eu não 
digo nem que é diversão, é despressurização, e eu tento, na hora que a [Filha] vai dormir, 
mas como os horários dela estão muito complicados, assistir a um filme ou uma série, mas 
a gente dá risada, porque a gente só vê as pessoas: "Completei a série tal" e eu e meu marido 
falamos: "A gente não viu dois episódios de série nessa quarentena". 
 
Semana 5 – Hoje é festa lá no meu apê... 
Atleta: A diversão desse final de semana para mim foi cozinhar. Fiz vários petiscos no sábado 
à noite para mim e o [Marido]. Tomamos um vinho. Vamos fazer uma festa eu e você. 
Ficamos dançando forró na varanda. O [Filho] olhava e não entendia nada. Ficamos 
brincando com o [Filho]. Tomava vinho, brincava com o [Filho] de novo. Comia mais um 
pouco, tomava mais vinho.  
 
Chef: ...assisti à live do Bell Marques e foi diferente, eu tinha um abadá, vou te mandar a foto, 
eu botei a [Filha] e eu de abadá e comecei a dançar.. me fez bem escutar ele cantar, eu 
quis dançar. 
 
Banqueira: Como eu me diverti esse final de semana? Foi música... tem que carregar a música 
e ficar dançando loucamente, sabe? A gente tem colocado músicas assim para ela se 
mexer, tentar se mexer um pouco, música nossa. 
 
  
Semana 9 – Vamos a la playa! 
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Atleta: Minha diversão foi curtir lá [Cidade dos Pais]. Fiz tudo. Andei de moto. Ensinei meu 
sobrinho a andar de moto. Cantei no videokê. Um monte de coisa que eu não fazia há tempos. 
Comi para caramba bolinho de chuva, canjica, bolo.  
 
Mineira: Fomos a uma praia para almoçar. Deu para dar uma caminhadinha na praia, deu 
para ver o mar, deu para almoçar fora, que é uma coisa legal, viajamos, porque dá uma 
hora e pouquinho de distância. Então essa coisa do viajar no carro para a gente é sempre 
muito legal, porque a gente escuta música, a gente conversa. Eu falo que as melhores 
conversas, às vezes, são nesses momentos. 
 
Chef: Eu consegui comer no fim de semana caranguejo e é uma das comidas que eu mais 
amo na minha vida. Eu achei uma barraca que faz delivery. Comi moqueca de lagosta, 
camarão e polvo e caranguejo em casa. Isso é priceless. Quando eu falo que é quarentena, 
mas estou de férias, é isso. Tomar três cervejas no fim de semana, comer isso, ir à praia, é 
uma surpresa. 
 
Semana 14 – A beleza do básico 
Banqueira: ...coisas normais da vida. Eu acho que em uma brincadeira de pega-pega, 
brincadeiras na quadra, no playground, no próprio banheiro. Então você inventa brincadeiras 
dentro de casa no que é possível dentro do ambiente da casa.  
 
Guerreira: Essa é uma parte que é mais difícil. Eu não consegui, como outras pessoas, 
achar superlegal assistir uma live. Não consegui ter essa conexão. Não sei, acho que é 
uma falta minha, ou porque eu fico muito no computador o dia inteiro e quando eu tenho que 
ver uma live, eu já não sei se aquilo... Para mim, é como se eu estivesse vendo um vídeo. 
 
Atleta: ...essa semana a gente se pegou e foi uma coisa que a gente deu muita risada de 
assistir stand-up no YouTube, umas lives de stand-up que estava tendo. Meu, eu passava 
mal de dar risada assim, foi muito divertido. 
 

Fonte: A autora. 
 

Falar com os amigos foi uma atividade que também sofreu alteração de percepção ao 

longo das semanas. No começo, uma série de entrevistadas mencionou estar falando 

mais com amigos: 

 
Guerreira: Ah, eu falo bastante com amigos, a gente tem alguns 
aplicativos hoje em dia que você reúne os amigos, então a gente se 
reúne, cada um bebe uma bebidinha em casa, bate papo e tal, a gente tem 
feito bastante isso, com a família também, então meu aniversário foi ontem, 
teve parabéns com a família em conferência. 

 

Porém, logo alguns elementos passaram a reduzir a adesão a essa prática. Um deles 

foi a sensação de falta do que compartilhar com as pessoas (conforme pode ser visto 

na fala da Chef), o que pode denotar a presença de tédio, um dos efeitos psicológicos 

reportados devido a quarentenas (BENKE et al., 2020; BROOKS et al., 2020; 

STEFFENS, 2020). 
Chef: Acho que foi domingo passado que eu fiz uma call com a família e aí 
eu comecei a falar: "aí gente, alguém tem alguma novidade?" e o 
(Marido): "pedi comida", como se fosse a novidade. 
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É interessante notar como, ao mesmo tempo que as entrevistadas reportaram 

frequentemente sentir falta do contato com as pessoas (algo encontrado por BROOKS 

et al., 2020, e confirmado nas entrevistas), o contato via Zoom não supria essa 

necessidade. 
Guerreira: ...Quem disse que eu quero ver ninguém pelo Zoom... Foi 
aniversário final de semana passado da filha de uma grande amiga nossa... 
e o [Marido]: "Guerreira, eu estou entrando. Você vai vir?". Juro, eu senti 
como se eu tivesse que pegar o carro, cruzar a Ponte João Dias e ir até 
sei lá onde, Campo Limpo. 

 

Tempo sozinha era outro desejo frequentemente relatado pelas entrevistadas, o que 

está de acordo com o que afirmam Silva et al. (2020) quando encontraram que 

medidas de isolamento social reduziam o tempo individual, causando um aumento de 

stress nos membros da família (FIOCRUZ, 2020).  

 
Chef: Eu tenho falado mais com minha família, mas... não é uma coisa 
que me relaxa... acho que eu passo o dia conversando com pessoas o 
tempo inteiro no trabalho, e o que eu quero às vezes é ficar sozinha. 
 
Moderna: (o que eu quero é) mais tempo para mim. E tempo para mim é 
tempo sozinha. Sem marido, sem filho, sem cachorro, sem mãe. 

  

Essa falta de tempo individual, aliada às múltiplas demandas, fez com que as 

entrevistadas reduzissem o tempo para cuidados pessoais, lazer e sono, o que está 

alinhado com o encontrado por Folbre (2006) e Ferreira de Sousa et al. (2011). Assim 

como os demais aspectos até agora abordados, esse olhar para o autocuidado foi 

mudando ao longo das semanas. Se na primeira entrevista não houve nenhuma 

menção sobre o assunto, com o passar das semanas, a saudade de cuidar-se foi algo 

que surgiu na fala das entrevistadas. O ato de sair de casa passou a ser considerado 

um evento raro (por de fato ser), o que levava as entrevistadas a adotarem 

arrumações especiais. 

 
Chef: eu fui ao pediatra com a minha filha e foi a primeira vez que eu me 
maquiei... eu botei a calça jeans pela primeira vez... meu marido falou 
assim: "Nossa, como você está cheirosa", eu falei: "Puxa, por que eu não fico 
assim todo dia aqui?". 

 

Além de a fala da Chef demonstrar que ela se arrumou para sair, ela também ilustra 

mudança na arrumação das entrevistadas, que passaram a se vestir de maneira mais 

casual e confortável no trabalho. Essa mudança na vestimenta pode ser vista como 
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mais um aspecto da flexibilização proporcionada pelo teletrabalho. Se a literatura é 

vasta em falar sobre como o home office permite flexibilidade de “quando” e “onde” 

trabalhar (ALLEN; GOLDEN; SHOCKLEY, 2015; BARROS; SILVA, 2010; TOMBARI; 

SPINKS, 1999; TREMBLAY, 2002), pouquíssimo se fala sobre o “como”. O que foi 

encontrado nas entrevistas, porém, é que a opção de trabalhar com as câmeras dos 

computadores desligadas flexibilizou a maneira como as entrevistadas se vestiam, 

maquiavam, onde sentavam, entre outros comportamentos.  

 

Feita a discussão sobre a categoria Distribuição de Tempo, passaremos agora para a 

categoria Trabalho. 

 

4.2.2 Trabalho 
 
O trabalho foi mais uma das atividades que mudaram bastante ao longo da pandemia. 

Se antes diversos autores falavam que nem todas as pessoas tinham acesso ao home 

office (BAILEY; KURLAND, 2002; CHANDOLA et al., 2019; DA COSTA LEMOS; DE 

OLIVEIRA BARBOSA; PINHEIRO MONZATO, 2020; KOSSEK; OZEKI, 

1998; THOMPSON; BEAUVAIS; LYNESS, 1999), com a pandemia, 100% das 

entrevistadas aderiram ao modelo de teletrabalho em 100% do tempo, praticamente 

de uma hora para outra e sem grandes preparações ou orientações, o que está 

alinhado com o relatado por Da Costa Lemos, De Oliveira Barbosa e Pinheiro Monzato 

(2020).  

 

Fonner e Stache (2012) afirmaram como passar a ter o trabalho dentro do espaço 

físico da casa faz com que as fronteiras entre o que era considerado pessoal e o que 

era profissional se tornem muito mais brandas, e isso foi de fato visto na realidade das 

entrevistadas. Essas fronteiras podem ser espaciais, temporais ou psicológicas 

(ASHFORTH ; KREINER; FUGATE, 2000; CLARK, 2000). 

 

Em relação à fragilização das fronteiras espaciais, com a pandemia, o local de 

trabalho e o lar – que antes tinham quilômetros entre um e outro – passaram a ser um 

só (ou a, no máximo, ter uma parede de separação entre os papéis). Com isso, 

eliminou-se a necessidade de deslocamento, o que foi citado por autores como um 

dos benefícios do home office (BLOOM et al., 2015; TREMBLAY, 2002). Ainda que a 
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redução do tempo de traslado tenha sido reconhecido como benefício por uma série 

de entrevistadas (conforme pode ser visto na fala da Chef a seguir), corroborando a 

literatura, outras entrevistadas relataram como esse tempo era importante para 

despressurizar e desconectar-se de um papel (profissional) antes de entrar no outro 

(mãe), conforme a fala da Banqueira. Ainda que autores afirmem que as fronteiras 

sejam elementos importantes para distinção de papéis (ASHFORTH; KREINER; 

FUGATE, 2000; CLARK, 2000), a valorização do deslocamento nesse processo não 

é mencionada de maneira explícita na literatura sobre teletrabalho. 

 
Chef: ...acho que alguma coisa de estar no escritório, ter que correr para 
ir, correr para voltar, é como se (agora) eu estivesse gerenciando uma 
coisa a menos, não sair de casa, entendeu? Por mais que eu tenha que 
fazer tudo, porque eu tenho alguma coisa que está mais leve. 
 
Banqueira: A gente reclama de ter que se deslocar, mas esse momento em 
que você está se deslocando é um momento em que você está se 
preparando para o trabalho, parece que você está indo lá, aí quando 
você está voltando, você está desligando. Aqui não, ficou um negócio 
totalmente misturado porque, por mais que a gente misture a pessoa 
profissional e pessoal, você tinha esse deslocamento, então você 
conseguia se identificar como profissional naquela hora e voltar a ser 
mãe quando chegava em casa. Por mais que seja chato ficar no trânsito, 
você está lá escutando uma rádio, uma musiquinha para você se animar 
para chegar em casa ou você coloca aquela música clássica para você ficar 
desligando de fato, então tem um ritual. 

 
O alto volume de trabalho reportado pelas entrevistadas nas primeiras semanas de 

home office fez, inclusive, com que o trânsito fosse lembrado com carinho (mesmo 

que em tom de brincadeira). 

 
Comunicadora: Essa semana foi absurdamente louca, eu falava para todo 
mundo: "Que saudades dos meus 45 minutos de Marginal", sabe Marginal 
Pinheiros, eu falava: "Gente, que saudade da minha Marginal, do meu rush, 
do meu trânsito, do meu Audible, do meu rádio, do meu Kindle". 
 
Moderna: ...a gente, na primeira semana, brincava: "Cancela o home office, 
volta", e eu trabalho em [Cidade], o escritório é em (Cidade), "Eu volto para 
[Cidade], não tem problema". 

 

Ainda sobre a redução de fronteiras físicas entre papéis, nenhuma das sete 

entrevistadas tinha um escritório exclusivo e fixo para trabalhar. De fato, um ponto 

frequentemente citado pelas entrevistadas na primeira semana foi a necessidade de 

adaptação de seus lares para a criação de um espaço de trabalho. As falas da 

Moderna e Atleta exemplificam a falta de um local fixo e adequado para o trabalho. 
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Moderna: ...acho que depende de quem está em casa, do barulho, do tipo 
de reunião que o meu marido está tendo, mas o meu chefe brinca, porque 
a gente faz tudo por videoconference, então toda hora ele fala: "Nossa, cada 
hora eu vejo um fundo da sua casa, estou conhecendo a sua casa 
inteira", pois é... 
 
Atleta: ...não sabia onde que eu ia trabalhar dentro de casa, porque eu 
não tenho uma mesa... a minha mesa de jantar é na varanda, porque a gente 
acabou fazendo um bar, enfim, coisas de cachaceira... todo dia eu chego no 
final do dia, eu falo para o [Marido]: "nossa, eu estou com uma dor nas 
costas, que eu não sei de onde que é", aí ele fala: "ah, é a cadeira", é a 
cadeira, então assim, uma cadeira que teoricamente era para o almoço 
e para a janta, hoje eu fico quase oito horas lá. 

 

Mais ainda do que denotar a falta de um escritório para trabalhar, a fala da Atleta 

mostra como outros elementos – como a falta de um mobiliário próprio – afetaram a 

experiência do home office. Tal situação – dores no corpo geradas por postura 

inadequada durante o trabalho em casa – corrobora o encontrado tanto por Mendes, 

Tellechea e Filho (2020) como por Moretti et al. (2020).  

 

Das quatro entrevistadas que tinham um cômodo na casa que originalmente era um 

escritório, em três casos este ficou com o marido e, em um, havia uma alternância do 

uso do escritório dependendo da importância da reunião de cada um. Dado que todas 

as entrevistadas trabalhavam em período integral, essa alocação preferencial dos 

maridos com os escritórios parece refletir a teoria de papéis tradicional, em que os 

homens são vistos como os grandes provedores da casa (EAGLY; WOOD, 2012), 

“merecedores”, portanto, do espaço físico mais adequado ao trabalho.  

 

A falta de um espaço físico dedicado ou preparado para passar a exercer as atividades 

profissionais desde casa levou as entrevistadas a adotarem (e testarem) diferentes 

alternativas, como sala de jantar, varanda, quarto de filho. Ter mais de um local de 

trabalho também foi algo comumente citado. Essa falta de adequação do espaço da 

casa para o trabalho encontrada durante a pandemia está de acordo com o relatado 

por Nicholas Bloom (GORLICK, 2020). Abaixo, o Quadro 15 resume as instalações 

físicas das entrevistadas durante a pandemia. 

 

Quadro 15 – Home office na pandemia 
 Atleta Chef Comunicadora Guerreira Mineira Moderna Banqueira 
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Office 

Quarto 

Office 

Quarto 

da Filha 

Office 

Sala de 

Jantar/Quarto 

dos Enteados 

Office 

Escritório/Varanda 

Office 

Fonte: A autora. 

 

Uma série de autores (BAILEY; KURLAND, 2002; BLOOM et al., 2015; MARTIN; 

MACDONNELL, 2012; TOMBARI; SPINKS, 1999) reportou o aumento de 

produtividade como um dos grandes benefícios do home office. Entretanto, 

considerando a falta de lugar ergonomicamente adequado ou fixo para trabalhar, a 

falta de privacidade de alguns espaços e a consequente maior probabilidade de 

interrupções, não seria surpreendente se as entrevistadas sofressem queda em sua 

produtividade no trabalho. Nas primeiras semanas de home office, essa queda na 

produtividade de fato ocorreu, devido tanto a problemas tecnológicos como de 

adaptação ao novo formato de trabalho, conforme pode ser visto nas falas da Atleta e 

Comunicadora abaixo. 

 
Atleta: ...no primeiro dia já o VPN não entrou, não conseguia conectar na 
rede da minha casa, caía toda hora, não conseguia entrar em contato 
com o pessoal do banco de TI para me ajudar, então, assim, eu perdi 
umas cinco reuniões da parte da manhã, consegui logar era quase duas 
horas da tarde... E marcando reunião, muitas reuniões, uma atrás da outra, 
então era assim, muito alinhamento do alinhamento para validação, 
coisas que eu não faço no meu dia a dia, então checkpoint com a minha 
equipe toda hora, tinha que fazer daily para ver se estava todo mundo 
bem, se todo mundo estava se adaptando no cenário, se todo mundo 
estava conseguindo se logar, quais eram as dores que o meu time 
estava sentindo com relação a tudo aquilo, porque muita gente também teve 
problema de acesso, o banco não estava preparado para ter mais de 70% 
dos funcionários trabalhando fora, então caía toda hora a rede. 
 
Mineira: ...tem dias que simplesmente os nossos sistemas não 
funcionam. Não funcionam. Tem dias que você chega aqui e começa a 
trabalhar e vê que hoje não vai nada. O e-mail não vai nada, daqui a pouco 
um sistema que trava. 

 

Dado que o uso das tecnologias de informação é parte crucial do modelo de trabalho 

(ALLEN; GOLDEN; SHOCKLEY, 2015; BAILEY; KURLAND, 2002; ROSENFIELD; 

ALVES, 2011), a súbita adesão ao modelo em larga escala fez com que a 

produtividade percebida fosse subótima num primeiro momento.  

 

Além dos problemas iniciais na infraestrutura técnica previamente mencionados, outro 

elemento que impactou a produtividade nas primeiras semanas foi a necessidade de 
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se adaptar a novos meios de comunicação com as equipes. As falas das entrevistadas 

na semana 1 do Quadro 16 exemplificam diferentes tipos de dificuldade dessa 

adaptação, desde pessoas que relutaram para aderir ao meio virtual (como no caso 

da Guerreira), incluindo a confusão gerada pelo uso de múltiplas plataformas de 

conexão (como no caso da Comunicadora), até a distância física causada pelo home 

office atrapalhar a leitura de contexto da empresa e a criação de relacionamentos com 

pessoas fora do círculo mais imediato de contato.  

 

Vale ressaltar que a ressalva da Banqueira em relação ao home office (“eu perdi o 

contato das pessoas que esporadicamente eu encontrava nos andares, no elevador”) 

está alinhada com o encontrado por autores como Allen, Golden e Shockley (2015) e 

Bailey e Kurland (2002), que reportaram que o grau de satisfação com o modelo de 

teletrabalho é atrapalhado pela sensação de isolamento, com as pessoas temendo 

serem esquecidas por seus colegas e sentindo falta das “conversas de corredor”. É 

interessante notar que essa sensação de sentir falta das pessoas permanece até a 

última semana de entrevistas, o que corrobora ainda mais o encontrado pelos autores 

previamente citados, que indicaram que a satisfação com o modelo de home office 

reduz quando sua implementação é maior do que 15 horas/semana. Talvez, com a 

pandemia, o número de horas em home office que otimize a satisfação seja diferente 

(dado que as pessoas terão se acostumado mais com esse modelo), mas isso é algo 

a ser validado em uma outra pesquisa.  

 

Ainda sobre o distanciamento físico entre as pessoas, o home office motivou que as 

entrevistadas criassem novas rotinas para estar em contato com seus times e colegas, 

o que está alinhado com o encontrado por Mendes, Tellechea e Filho (2020). Algumas 

entrevistadas reclamaram que o distanciamento físico gerou reuniões demais na 

agenda, algo que pode indicar o aumento de carga de trabalho relatado por diversos 

autores (BURCHELL; FAGAN, 2004; KELLIHER; ANDERSON, 2008; TREMBLAY, 

2002). Outras entrevistadas, por outro lado, se sentiram esquecidas por seus chefes 

devido ao distanciamento físico. Fica claro o desafio das empresas (e das equipes) 

para encontrar esse “ponto ótimo” de conexão.  

 

De qualquer maneira, ainda que o primeiro impacto do home office tenha sido 

percebido como um pouco caótico, desde a primeira semana houve falas no sentido 
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de – apesar de todos os contratempos (espaço físico pouco adequado, falhas de 

tecnologia, ajustes na comunicação) – que a entrega de resultados estava sendo 

possível.  
Atleta: ...me surpreendi muito trabalhando em home office, eu achei que 
eu não fosse conseguir me virar nesse cenário, mas a gente conseguiu 
bater todas as entregas da quinzenal, que a gente faz entregas quinzenais 
do projeto, o time todo conseguiu entregar. 
 
Moderna: Então eu estou com muito maior controle da minha agenda e 
acho que é por isso que eu tenho a sensação de que eu estou 
produzindo muito mais, que eu estou muito mais produtiva, porque eu 
simplesmente consigo ter controle da minha agenda. 

 

Essas falas estão um pouco mais positivas do que as encontradas por autores que 

pesquisaram sobre a produtividade durante a quarentena, como Mendes, Tellechea e 

Filho (2020) e Moretti et al. (2020). Para esses, a resposta mais encontrada em 

relação ao nível de produtividade no trabalho foi uma queda. O motivo para tal piora 

nos resultados, de acordo com os autores, seria o aumento de distrações domésticas, 

assim como uma pior interação com os colegas de trabalho. Enquanto o aumento das 

distrações domésticas foi algo unânime nos relatos das entrevistadas (conforme visto 

nas partes sobre homeschooling e tarefas domésticas), mas que se mostrou mais 

frequente nas primeiras semanas, o ponto sobre interação com os colegas gerou 

opiniões que variaram bastante, dependendo da pessoa e dependendo da semana.  

 

Quadro 16 – Desdobramento das percepções sobre home office 

Semana 1 – Acho que cara a cara rende um pouco mais 
Comunicadora: ...a minha primeira semana foi uma semana em que eu tive muito cansaço 
mental, porque era muita demanda, era criança, era call, várias plataformas, porque 
agora as pessoas estão se concentrando no Zoom, mas na primeira semana era Zoom, 
Whereby, Hangouts, WhatsApp no vídeo, Facetime, eu não sabia mais onde eu estava 
atendendo, então eu estava chamando urubu de meu louro fácil. 
 
Guerreira: ...eu acho que cara a cara a coisa rende um pouco mais, mas eu sempre trabalhei 
dessa forma. Rende mais porque eu acho que as outras pessoas nunca trabalharam dessa 
forma, por exemplo, o presidente da nossa empresa, ele é um cara que ele relutou até o 
último segundo para fazer esse formato de trabalho, porque ele não se dá bem com esse 
formato, entendeu? 
 
 
Banqueira: O que não está funcionando para mim, um pouco esse dia a dia, essas interações 
que a gente acaba perdendo, é que você pensa no business as usual, eu perdi o contato 
das pessoas que esporadicamente eu encontrava nos andares, no elevador, que 
conectava, “como está tal coisa?”, então ...o que não é business as usual, ele meio que sai 
do radar inteiro, então você nem lembra que você tem alguma coisa para continuar conectada 
e ver o andamento, então disso eu sinto falta. 
 
Semana 5 – Saudades de gente 
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Atleta: Essa semana eu senti falta dos meus colegas de trabalho. Eu senti falta de dar um 
abraço na minha amiga, dizer parabéns pela promoção. De tomar café e contar o que estava 
acontecendo. Até porque eu não sou de me abrir e com essa minha amiga a gente conversa 
muito sobre tudo e ela tem o dom de me fazer falar... No final da semana passada, na quinta-
feira, sexta-feira eu estava tão carregada, eu preciso botar para fora, não aguento mais, 
preciso conversar com pessoas. Não é por telefone, preciso ver gente.  
 
Comunicadora: Eu acho que a gente está cansado. Porque agora bateu um pouco de 
cansaço, se você pensar a gente está fazendo 45 dias de home office direto e reto, sem 
parar, sem happy hour, sem almoço, sem cantinho do café. Tanto que eu fiz com o meu 
time na semana passada, eu fiz um dia que vamos ter uma “reunião de nada”. As pessoas 
olharam e perguntaram: o que era uma reunião de nada? É uma reunião de nada, uma 
reunião para vocês me contarem qual a série que vocês estão assistindo, que sorvete 
que está mais delícia, qual a gordice que vocês inventaram na quarentena, esse tipo de 
coisa, sabe? O canto do café faz falta. E quando você está no comitê executivo como a 
gente está, pivotando a empresa, colocando no novo trilho, lutando contra a questão do 
lockdown e tudo o mais e você só fica nisso. Acho que essa semana, a última semana do mês 
bateu um cansaço em todo mundo, está cada um mais quietinho.  
  
Semana 9 – Olhando para a frente 
Banqueira: Eu tenho uma preocupação grande, que inclusive eu falei com a minha 
equipe hoje... querendo ou não, a gente viveu relacionamentos anteriores, antes desse 
distanciamento. Por exemplo, eu vou contratar alguém. Como que essa pessoa vai abarcar 
sem conhecer as pessoas? Eu não sei. Que tipo de comunicação eu preciso ter com essa 
pessoa? Qual é o novo onboarding dessas pessoas dentro da instituição? Como que eu faço 
ela sentir a cultura? Como que eu faço ela sentir a forma de trabalhar? Como eu 
apresento ela para todas as outras pessoas? Treinamento, conversa... Será que eu tenho que 
ter conversa diária com ela para ela se sentir melhor? Porque, querendo ou não, você fala: 
"gruda em mim, vamos, comigo, em uma reunião". Está andando, "ah, vamos comigo em 
uma reunião". Você vai ensinando as coisas. Como você vai ensinar desse jeito? É um novo 
desafio isso aqui. Para mim, isso vai ser muito louco, porque eu nunca tive um contato, um 
relacionamento com um subordinado, com alguém, que eu já comece assim, distante. 
 
 
Semana 14 – Balanço sobre a experiência: quero continuar 
(parcialmente), mas tenho saudades 
Atleta: Então às vezes falo com eles por telefone, vejo pelo vídeo, tudo, mas a gente até fica 
brincando, “que saudade da máquina de café”, antes falava que o café era ruim, hoje a gente 
dá valor ao café da máquina. Saudade de ver pessoas, de ter uma rotina normal.. Então 
assim, dá uma tristeza no coração 
 
Chef: ...é possível fazer home office. Você não precisa estar perto das pessoas o tempo 
inteiro. Porém ele também mostra qual é a importância de estar perto das pessoas. 
Como você, às vezes, constrói uma coisa com o time é mais fácil se você está do lado, 
fazendo. Ou, às vezes, eu fico apontando o dedo e não é a mesma coisa que a pessoa está 
vendo, ou que você não está olhando para a cara dela e vendo o que ela está sentindo na 
hora. Eu acho que prova o social distance no trabalho, work from home, e também mostra o 
valor de, às vezes, a cocriação conjunta, o de estar perto, como você consegue ajudar 
mais o time e para que existe esse conceito de time. 
 
Moderna: Aceitar possibilidades de uma empresa que: "Agora você tem que voltar 100% 
espaço físico" não existe, é fora de cogitação. Antes a gente aceitava essas coisas, agora 
a gente não aceita mais. 
 

Fonte: A autora. 
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Na segunda semana de entrevistas, o sentimento de saudade do contato com as 

pessoas se torna ainda mais presente. O momento do café é citado frequentemente 

como algo que faz falta, e algumas entrevistadas começam a implementar em suas 

equipes (ou a participar de) reuniões organizadas para simplesmente para promover 

a conexão entre as pessoas. No caso de algumas entrevistadas, isso ocorreu por meio 

de happy hours virtuais, no caso de outras, foi criada uma sala Zoom que sempre 

estaria aberta para simbolizar o “canto do café” (permitindo que você entrasse na sala 

e visse quem estava para bater um papo), e outras criaram reuniões “de nada” para 

conversarem sobre como estava a vida (conforme a fala da Comunicadora, no Quadro 

16, semana 5). Apesar de autores (ALLEN; GOLDEN; SHOCKLEY, 2015; BAILEY; 

KURLAND, 2002) já mostrarem que as pessoas sentem falta de contato físico de 

outras pessoas no modelo home office, é importante ressaltar que essa avaliação foi 

feita em um contexto pré-pandemia. Assim, com as entrevistadas não vendo pessoas 

nem no trabalho nem fora dele por causa da pandemia, é de se imaginar que essa 

falta de contato humano tenha se intensificado muito mais do que os autores previram. 

 

Na semana 9, a adaptação ao modelo de home office já é maior, não havendo grandes 

reclamações sobre seu funcionamento. Com o presente mais estável, reflexões sobre 

o futuro começam a surgir, conforme a fala da Banqueira (Quadro 16, semana 9), que 

questiona como será a integração e aculturação de novos membros de equipe no 

formato virtual.  

 

Na semana final, o tom é de balanço, tanto valorizando o modelo de teletrabalho como 

também pontuando suas limitações, conforme pode ser observado no Quadro 16 na 

semana 14. A fala da Moderna sobre “ser fora de cogitação” voltar a trabalhar 100% 

no escritório dá a entender que o modelo de home office gera, sim, maior satisfação 

com o trabalho, o que foi sugerido por diversos autores (BLOOM et al., 2015; 

GAJENDRAN; HARRISON, 2007). A maioria das entrevistadas também demonstrou 

ter preferência por um retorno futuro em um modelo híbrido, o que está alinhado com 

o encontrado pela literatura, que indica que a maior satisfação em relação ao home 

office existe quando ele é praticado em alguns dias por semana (BAILEY; KURLAND, 

2002; GOLDEN, 2006), sendo poder ter a liberdade de escolher como e onde trabalhar 

o mais desejável dos modelos (BLOOM et al., 2015; PRYCE; ALBERTSEN; NIELSEN, 

2006). 
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Até o momento, falei sobre o desdobramento da percepção das entrevistadas em 

relação ao home office focando os aspectos da adaptação inicial ao modelo, 

produtividade e relacionamento com colegas. Porém, o que tornou a adoção do home 

office durante a pandemia um contexto único – e muito mais desafiador – para as 

entrevistadas foi a necessidade de não só se adequar ao modelo de trabalho virtual 

de maneira repentina, mas de principalmente fazer isso em um momento em que as 

entrevistadas se viram responsáveis por uma série de novos papéis, conforme os 

previamente mencionados cuidados com a casa e homeschooling. Devido a isso, 

abordarei a seguir como foi o desdobramento da percepção das entrevistadas quanto 

ao home office, especificamente em relação à tentativa de conciliação do trabalho com 

as demais demandas. 

 

Um dos impactos desse “tudo junto e misturado” foi que os filhos, no início, não sabiam 

muito bem como agir com as mães estando em casa, o que não deixa de ser uma 

consequência do apagamento das fronteiras entre os papéis citado por Cho (2020). O 

entendimento de que, ainda que elas estivessem fisicamente presentes, não estavam 

100% disponíveis foi algo construído e fez parte dos aprendizados da primeira 

semana. Essa forte separação entre os papéis pode ser considerada o estado de 

normalidade inicial (pré-pandemia) observado por Elrod e Tippett (2002) nos 

processos de mudança.  

 
Comunicadora: Até então (antes da pandemia), era assim: eu entrei na 
porta, a executiva tinha ficado lá no Brooklyn, a executiva não estava aqui. 
Eu entrava na porta, então eu era total mamãe... 

 

A implementação de home office motivada pela pandemia, onde as entrevistadas 

passaram a de repente trabalhar de casa, tendo os papéis bastante misturados, pode 

ser considerada o momento de disrupção mecionado por Elrod e Tippett (2002). Esse 

momento de disrupção foi caracterizado quando tanto as entrevistadas como os filhos 

tiveram que se adaptar a um contexto desconhecido e confuso. Para estabelecer uma 

nova rotina funcional, acionando, portanto, um novo estado de normalidade (que seria 

a fase seguinte dos modelos de mudança mencionada por ELROD; TIPPETT, 2002), 

uma série de acordos passou a necessitar ser feita, criando novas fronteiras entre 

trabalho e casa. Esses acordos fizeram a vez das fronteiras, que nada mais são do 
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que artifícios para melhor gerir os múltiplos papéis (ASHFORTH; KREINER; FUGATE, 

2000; CLARK, 2000). Se antes a fronteira física era a diferença do local do escritório, 

com a pandemia, o fone de ouvido passou a ser um dos símbolos dessa nova fronteira, 

indicando o início do papel profissional. Exemplos desses novos combinados podem 

ser vistos nas falas da Comunicadora e Mineira abaixo.  

 
Comunicadora: Eu levei 15 (dias) para sacar que eu precisava explicar 
para os meus filhos que, quando eu estou de fone, eles não podem me 
interromper, ou, quando eu estou sem fone e estou digitando, eles não 
podem interromper a mamãe, porque eu estou aqui sentada. Então se é um 
call um pouco mais sério eu faço assim, meu braço estica assim, eu faço 
tipo: "Não aparece". 
 
Mineira: A gente estabeleceu um acordo com as minhas filhas, então se eu 
estou em algum vídeo ou link, ou se eu estou no telefone, elas não 
podem vir aqui no quarto, adaptei um escritório aqui no quarto da pequena, 
porque eu não tenho outro espaço, então está no quarto dela, e a gente 
estabeleceu esse acordo de que, quando eu estou ocupada nesses 
momentos, elas não podem interromper, não podem vir aqui. 

 

Para as entrevistadas com filhos mais novos (como a Atleta e a Moderna), entretanto, 

a delimitação dessas fronteiras foi mais desafiadora, pois a pouca idade das crianças 

não permitia uma argumentação tão racional. Assim, viu-se maior permeabilidade 

entre as esferas pessoal e profissional nas mulheres com esse perfil. Diversos autores 

(BULGER; MATTHEWS; HOFFMAN, 2007; JOSTELL; HEMLIN, 2018; KOSSEK et 

al., 2012) reportam como uma maior permeabilidade entre as fronteiras leva a mais 

conflito trabalho-família. Dado que uma definição de conflito trabalho-família tem a ver 

com as interferências que uma esfera tem na outra (GUTEK; SEARLE; KLEPA, 1991; 

JOSTELL; HEMLIN, 2018; KELLY et al., 2014), podemos dizer que a presente 

pesquisa corrobora a literatura, demonstrando como essa alta permeabilidade leva a 

mais conflitos. 

 
Atleta: ...eu com o Filho também em casa, eu tinha que parar para dar 
atenção para ele, porque para ele era um cenário novo também em casa, 
então ele queria atenção, e aí ele não estava entendendo o que estava 
acontecendo, queria colo toda hora, chorava toda hora, e eu: "Meu Deus 
do céu, não consigo trabalhar". 

 

Na semana 5, as entrevistadas demonstram estarem mais “assentadas” em suas 

rotinas. O fato de a Guerreira conseguir trabalhar mesmo estando com o filho 

internado em um hospital durante toda a semana confirma o que os autores (BAILEY; 

KURLAND, 2002; ROSENFIELD; ALVES, 2011) falaram sobre a tecnologia da 
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informação permitir que o trabalho fosse executado de qualquer local. Adicionalmente, 

a fala da Guerreira mais uma vez reforçou flexibilidade do home office já mencionada 

sobre espaço físico – permitindo que as entrevistadas trabalhassem desde no hospital 

até (em uma semana posterior) na casa de praia – corroborando o encontrado por 

diversos autores (ALLEN; GOLDEN; SHOCKLEY, 2015; BARROS; SILVA, 2010; 

TOMBARI; SPINKS, 1999; TREMBLAY, 2002). 

 

Adicionalmente, a fala da Banqueira sobre voltar a introduzir atividades que vão além 

do business as usual (BAU) demonstra a reintrodução de rotinas que vão além do 

“feijão com arroz” nos negócios.  

 
Guerreira: Surpreendentemente, eu consegui trabalhar, eu nem pensei 
que eu fosse conseguir trabalhar, mas funcionou. De algum jeito, eu dei conta 
das duas funções aqui e funcionou o Einstein office. 
 
Banqueira: Eu estou vendo muitas coisas que estavam paradas, por 
exemplo, aquele grupo de mulheres de que eu estava fazendo parte, a gente 
se reuniu essa última semana. Tá bom, a COVID. Cara, a gente tem que ficar 
um mês sem se falar? A gente tem que parar totalmente? Eu acho que alguns 
questionamentos de coisas, que beleza, o BAU está feito, a gente está 
conseguindo fazer o BAU, vamos começar a falar de outras coisas? 

 

Na semana 14, as entrevistadas revisitaram como foi a experiência de trabalhar perto 

de seus filhos, e a avaliação foi essencialmente positiva, conforme pode ser visto na 

fala da Mineira abaixo. A valorização de uma maior convivência com a família e a 

percepção de que – apesar das muitas demandas – é possível equilibrar tudo estão 

alinhadas com os benefícios citados por Gajendran e Harrison (2007), Tombari e 

Spinks (1999) e Barros e Silva (2010).  

 
Mineira: Boa surpresa, Paula, foi a questão do home office, para mim foi legal 
apesar de todo o tumulto, vamos dizer assim, de estar em casa com as 
meninas e tendo que fazer um monte de coisa, mas eu me adaptei bem. 
Foi bom também conviver mais com as meninas... eu nunca tinha tido a 
oportunidade, com exceção de férias, assim eu nunca tinha tido a 
oportunidade de ficar tanto tempo com elas, almoçar junto todos os 
dias, estar acompanhando a rotina, então isso foi muito legal, ver que a 
gente dá conta das coisas, por mais difíceis que elas sejam. 
 

As interferências dos filhos no trabalho foram algo reportado por uma série de autores 

que falam de teletrabalho, como Allen, Golden e Shockley (2015), Andrade, Oliveira e 

Hatfielc (2017) e Jostell e Hemlin (2018). Essas interferências, que geravam os tais 

conflitos trabalho-família, reduziram ao longo dos meses devido aos acordos já 
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mencionados e às pessoas se acostumarem a uma nova rotina. Porém, não se pode 

dizer que as interferências cessaram ou que eram menos do que na época do 

escritório, o que diverge do relatado por Martin e MacDonnell (2012). O que mudou 

com o tempo foi a normalização dessas interferências, com as entrevistadas ficando 

mais tranquilas quando essas ocorriam com elas mesmas ou com algum colega. 

Usando o modelo de stress de Lazarus e Folman (1984), ainda que o estímulo externo 

continue similar (as interrupções no trabalho), os recursos internos das entrevistadas 

parecem ter avançado de maneira que o stress percebido por elas ficou menor ao 

longo do tempo. 

 
Banqueira: E também aceitar um pouco que está tudo bem, todo mundo 
está na mesma situação... Outro dia o cara chegou e falou assim: “Eu 
coloco tela de fundo porque a minha filha vai invadir a sala, mas pelo 
menos vocês não estão vendo que ela invadiu e não estão vendo que 
ela está fazendo uma mega de uma bagunça, eu estou pleno”, na frente da 
live, entendeu? ... É que nem a gente. Aqui a gente, no momento da fala nós 
estamos perfeitos, aí de repente você coloca no mudo e dá um xingão 
aqui, um berro e nem mexe o lábio. Dá um berro com a criança. “Para, não 
se mexe”, mas você está plena na frente da câmera. Então eu acho que a 
essas coisas a gente foi se adaptando. No começo era mais difícil... fazia uma 
interrupção na sua apresentação, você perdia a linha, inclusive do raciocínio, 
entendeu? 

 

Outro elemento que foi também visto com certa unanimidade foi a alta carga de 

trabalho que elas sentiram ao trabalhar de casa, o que também foi previsto por 

diversos autores (BURCHELL; FAGAN, 2004; KELLIHER; ANDERSON, 2008; 

TOBIAS, 2020; TREMBLAY, 2002). O que Mendes, Tellechea e Filho (2020), porém, 

previram sobre o aumento de tempo de trabalho não ter ocorrido na faixa etária entre 

31-40 anos (que é a faixa etária das entrevistadas) não pôde ser confirmado nas 

entrevistas, conforme se fará evidente nas falas da Moderna e Comunicadora abaixo. 

Os autores acreditaram que essa redução de tempo de trabalho seria por pessoas 

desse perfil terem que cuidar de crianças abaixo de 12 anos, o que, sim, foi o caso 

das entrevistadas. Se as entrevistadas trabalharam mais ou menos horas, é difícil 

dizer, até porque essa pergunta não foi feita diretamente. Porém, o que é incontestável 

é a percepção de que, sim, elas estão trabalhando muito. 
 
Moderna: O que eu só achava era aquela falsa ilusão de que em casa ia 
ter mais tempo. Mais tempo para ficar com a minha filha, mais tempo para 
aproveitar, mas não, eu estou trabalhando muito mais, isso é claro. Eu 
sento na cadeira e não saio. 
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Comunicadora: Eu estou trabalhando que nem uma mula, entendeu? Eu 
estou trabalhando muito, muito, muito, muito... Eu falei: “Velho, qual que foi o 
degrau que eu perdi assim?”. Porque não sei, contaram para mim que a 
pandemia ia dar uma refreada em tudo. Eu falei: “Galera, na semana 
seguinte eu preciso de dois dias off, eu preciso de uma quinta e uma sexta, 
eu vou catar meus filhos, eu vou para chácara, eu vou para o meio do mato, 
eu vou para qualquer lugar, mas, assim, eu preciso da quinta e sexta para 
ficar zumbi, para ficar Netflix, eu vou precisar desse dia aí porque eu estou 
trabalhando muito entendeu?”, a galera começou a rir, eu falei: “Cara, eu 
preciso desse dia, eu preciso atender aquela minha expectativa que a tal 
da quarentena ia rolar, entendeu?". 

 

A fala da Moderna sobre achar que ia ter mais tempo com a filha ilustra também a 

sensação de falta de tempo com filhos identificada por diversos autores (BIANCHI; 

MILKIE, 2010; NOMAGUCHI; MILKIE; BIANCHI, 2005; ROXBURGH, 2004). Mais 

ainda, Blair-Loy (2003) reforça como essa sensação de não estar conseguindo dar 

conta das demandas do trabalho e casa faz com que muitas mães optem por reduzir 

sua dedicação ao trabalho, do que também se viu indícios em outra fala da mesma 

entrevistada: 

 
Moderna: ...quando eu vejo ...quanto o trabalho me estressou bastante 
nesses meses, quanto um pouco me decepcionou também ...me abriu 
uma possibilidade de plano b. Porque antes eu era um pouco fechada 
ainda... Hoje está muito nebuloso, tem hora que eu estou feliz, tem hora que 
eu estou triste, tem hora que eu estou falando "Não quero mais isso”. 

 

Por fim, algo que fez parte da fala das entrevistadas na última semana foi a percepção 

de quanto seu trabalho mudou ao longo dos meses e do quanto tiveram que se 

desenvolver. Mendes, Tellechea e Filho (2020) ressaltaram como o modelo do 

teletrabalho cria o desafio de adaptação a um novo tipo de rotina, mencionando 

especificamente o desenvolvimento de novas habilidades e o aumento sua 

familiaridade com tecnologias de informação. As falas da Guerreira e Moderna abaixo 

demonstram isso:  

 
Guerreira: Mudou muito a ferramenta de trabalho, todas as ferramentas 
que eu utilizava, porque mudou o negócio em si e isso foi no meio do voo, foi 
bem maluco. Todo mundo desce do avião e vai de barco, tipo assim, "oi?". 
Eu vou transformar o piloto do avião no cara que vai dirigir o barco. Foi 
assim, tudo muito louco... E, no fim, funcionou e dentro das expectativas e 
com baixo investimento a gente fez muito do limão uma limonada. Foi bem 
legal essa parte. 

 
Moderna: A gente teve que prestar mais contas para estrutura regional. 
Semanal, o que é uma coisa bizarra. É marketing ter que dar input de 
venda semanal, a gente não tem essa formação de mercado.  
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Vistos os desdobramentos da rotina das executivas em relação ao trabalho e à 

distribuição de outras tarefas, partirei agora para a discussão e apresentação dos 

resultados relativos ao tema Mundo Interno. 

 

4.3 Mundo Interno  
 
Nesse tema, falei sobre o que está passando pela cabeça das entrevistadas. Ele foi 

dividido em duas categorias, uma delas Sentimentos – que inclui as diferentes 

sensações e como as entrevistadas andam se sentindo – e a outra Reflexões, que 

tem a ver com pensamentos e questionamentos feitos pelas entrevistadas. Iniciarei 

com a categoria de Sentimentos. 

 

4.3.1 Sentimentos 
 

A categoria de Sentimentos foi uma grande montanha-russa ao longo dos três meses 

de entrevistas. Na semana 1, o tom das entrevistadas era de muito cansaço e de 

muito, muito stress. Estar em isolamento, dar conta dos novos afazeres domésticos, 

cuidar dos filhos, executar o trabalho que ainda estava se adaptando ao novo formato, 

demitir pessoas no trabalho e ainda ter que lidar com a preocupação com a doença 

fez com que as entrevistadas relatassem um desgaste enorme.  

 
Guerreira: ...muito trabalho, muita pressão, trabalho emocionalmente 
desgastante, o trabalho de casa fisicamente extenuante... eu envelheci 
cinco anos em uma semana, 15 dias, de verdade assim, é muito 
estressante. 
 
Moderna:- ...eu sinto que a gente está vivendo sempre a pico de explodir 
no trabalho, em casa, com filho, de ansiedade. A gente passa o dia bem, 
aí ontem eu caí na besteira de ver jornal, eu fui dormir chorando… eu 
chamei o meu chefe para conversar e falei: "Estou no limite" ...estava 
mesmo, a ponto de talvez pedir demissão. 
 
 

Os relatos das entrevistadas está coerente com o encontrado por diversos autores, 

como Wang et al. (2020), Brooks et al. (2020), Ramírez-Ortiz et al. (2020), Hossain, 

Sultana e Purohit (2020) e instituições como Fiocruz (2020). Medo, desespero, 

preocupação foram expressões comumente usadas, o que está fortemente alinhado 

com a descrição da Fase 1 do Modelo de Estágios de Recuperação de Crise criado 

por Wa-Mbaleka e Costa (2020), chamada Fase do Medo. 
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Silva et al. (2020), por sua vez, apontam como medidas de isolamento social levam a 

um aumento na convivência familiar, reduzindo o tempo individual e o tempo para 

lazer das pessoas. A redução desse tempo individual foi, de fato, relatada pelas 

entrevistadas – conforme a fala da Chef: “o que eu quero às vezes é ficar sozinha” – 

confirmando a literatura. É interessante que, ainda que o trabalhar de casa tenha 

colocado o casal para trabalhar em um mesmo espaço físico (confirmando o 

encontrado por SILVA et al., 2020), na primeira semana a correria era tanta que 

algumas entrevistadas (como a Moderna) demonstraram não estar percebendo essa 

maior proximidade. 

 
Moderna: Tem sido tão insano porque não parece que eu estou 
trabalhando com o meu marido, a gente senta um do lado do outro e 
parece que eu não vi o meu marido o dia inteiro. 

 

A sensação das entrevistadas de não estarem conseguindo dar conta das diferentes 

funções – relatando sentirem culpa, tanto por acharem que não estavam dando a 

atenção necessária para os filhos quanto por sentirem que não estavam conseguindo 

se dedicar 100% ao trabalho – está alinhada com a insatisfação e sobrecarga 

mencionadas pela literatura sobre as expectativas e responsabilidades conflitantes ao 

se ter múltiplos papéis (BIDDLE, 1979; FERREIRA DE SOUSA et al., 2011). A fala da 

Banqueira exemplifica bem essa sensação. 
 
Banqueira: ...quando a gente estava no trabalho, falava: “Me dedico 100 por 
cento ao trabalho porque aí eu desligo o telefone e me dedico 100 por cento 
à família”, aqui não, é um mix e no final do dia eu tenho a impressão de 
que eu não estou dando atenção para a minha filha, para o meu marido. 
E, como o horário ficou mais estendido também, acaba que de fato isso 
prejudica. 

 

Na semana 5, os sentimentos de cansaço e stress foram ainda mais acentuados. As 

entrevistadas relataram estarem se sentindo no limite e também estarem notando que 

as pessoas ao seu redor estavam extremamente sensíveis e desgastadas. De acordo 

com Resick (2001), stress são reações negativas – que incluem comportamentos, 

reações físicas, pensamentos e emoções – que ocorrem em relação a estressores 

ambientais. No caso da fala das entrevistadas abaixo, podemos deduzir que a alta 

carga de trabalho e as consequências do isolamento social, como o afastamento das 
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pessoas, podem ser consideradas estressores que levam a reações negativas (como 

stress, cansaço, dor no corpo).  

 

Conforme Lazarus e Cohen (1977) e Resick (2001), há três principais tipos de 

estressores: (i) grandes mudanças que afetam muitas pessoas, colocando suas vidas 

em risco; (ii) grandes mudanças de cunho individual, como o divórcio ou a morte de 

uma pessoa querida; (iii) chateações do dia a dia. Alguns autores consideram a 

pandemia da COVID-19 um evento traumático que coloca em risco a vida das pessoas 

(HORESH; BROWN, 2020). Porém, a fala das entrevistadas demonstra que o que 

elas estão passando tanto tem a ver com chateações do dia a dia (sentindo-se 

sobrecarregadas) como com uma grande mudança individual (dado que essas 

chateações não são pontuais, mas sim consequência de uma completa mudança de 

estilo de vida e rotina), e ainda com uma grande mudança que coloca em risco a vida 

de muitas pessoas. Dessa forma, parece que a pandemia conseguiu incluir todos os 

tipos de estressores ao mesmo tempo na rotina das entrevistadas, o que está coerente 

com o encontrado por Pietromonaco e Overall (2020) e Ramirez Ortiz et al. (2020), 

que identificaram que a pandemia está motivando múltiplos estressores simultâneos, 

o que torna compreensíveis as unânimes e crescentes falas sobre stress e cansaço, 

sentimentos também identificados pela literatura (BROOKS et al., 2020; RAMIREZ 

ORTIZ et al., 2020; VOS, 2020; WANG et al., 2020). 

 
Mineira: Todo mundo dizendo que está com dor de cabeça, com dor nas 
costas, estou estressado porque na teoria home office, todo mundo faz o 
que fica mais manso, mas não fica porque a gente não consegue com o tanto 
de coisas que tem para fazer ficar tranquilo... Então está punk. 
 
Comunicadora: Eu só quero chegar amanhã às 18 horas para eu poder 
declarar feriado do trabalho, porque não está fácil... as pessoas estão com 
o cansaço que bateu. E eu acho que esse cansaço começou a ser sentido 
pós-Páscoa porque não ter tido Páscoa, as pessoas estão começando a 
sacar a ausência que faz você ter esses encontros de amor, de 
confraternização, de fé, de troca, até de ter briguinhas de família, de ter 
as cunhadas que não se falam. Isso faz falta demais para as pessoas. 
Então esse ano não teve. 
 

 

Para lidar com essa alta carga negativa, as entrevistadas começaram a falar sobre 

reduzir a cobrança em relação a elas mesmas e em relação aos outros. Nesse 

contexto, as entrevistadas passaram a relatar uma diminuição de cobrança em relação 

à limpeza, ao desempenho no trabalho e aos parceiros.  
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Atleta: Antes eu via um prato na louça eu já lavava, via dois e lavava, ficava 
nada ali na louça, tudo certinho... às vezes eu olho e falo que não vou lavar. 
Deixa juntas mais umas loucinhas e aí eu lavo... Eu estava meio 
neurótica. 
 
Mineira: É complicado, mas, enfim, eu estou no meu propósito de tentar 
realmente não me estressar. Na sexta-feira o sistema estava uma merda, o 
dia já estava todo uma merda... Deu umas cinco horas, eu disse que “deu, 
cara, não adianta mais”... não vou ficar mais aqui, mais uma hora 
perdendo meu tempo e me estressando. Sai fora. Durante o dia, se está 
muito estressando, eu paro, tomo um café, tomo um chá tentando amenizar, 
porque não adianta, vou ficar doente e ninguém está nem aí. 
 

 

Essa redução de cobrança pode ser comparada a um início da Fase da Aceitação do 

modelo de Wa-Mbaleka e Costa (2020). Ainda que as entrevistadas relatem o stress 

(que, no modelo dos autores, é mais presente na fase inicial, a do medo), começa-se 

a observar um início de adaptações no comportamento para melhor lidar com a crise. 

 

A semana 9 mostra uma intensificação dos sentimentos observados na semana 5, 

com as entrevistadas demonstrando estarem chegando a um limite de cansaço, 

principalmente por estarem sendo demandadas para apoiar as pessoas ao seu redor, 

que também estão chegando a seus limites. A Atleta, por exemplo, viu-se na 

necessidade de apoiar o marido, que – estando há quase dois meses com seu negócio 

(uma academia) fechado – demonstra sinais de depressão e irritação, impacto 

psicológico identificado por diversos autores como resultado da pandemia (BENKE et 

al., 2020; BROOKS et al., 2020; KO et al., 2020), mas ainda mais comuns para 

pessoas que não estavam trabalhando durante o período (BENKE et al., 2020; 

ZHANG et al., 2020). De fato, Duarte el al. (2020) mencionaram que ter tido renda 

reduzida pela pandemia intensifica os impactos psicológicos. Além disso, a falta de 

clareza sobre quando seu negócio poderia reabrir – ou seja, quando ele voltaria a 

exercer sua ocupação – gera ainda mais sentimentos negativos, corroborando o 

encontrado pela literatura, que afirma que informação inadequada, incompleta ou 

pouco transparente estava associada a pior saúde física e mental das pessoas 

(BROOKS et al., 2020; KO et al., 2020).  

 
Atleta: A gente está esperando (quando vai ser a reabertura das academias). 
Eu estou bem ansiosa com isso, Pa, porque tem sido difícil segurar o 
[Marido] aqui. Eu acho que o meu maior desafio dessa semana foi conviver 
com o mau humor dele, que ele se entregou à desmotivação de tudo, 
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porque também se entregou, e eu conversei muito com ele, até com medo 
de entrar em depressão, e ele não queria conversar, começava a chorar, às 
vezes. Eu ficava, "calma, vai passar, vai dar tudo certo, vamos manter a 
calma", e tem dias que eu saía exausta de tentar ser o pilar. Eu não sei. 
Tem dias que ele fica muito bravo, "que eu tenho que pagar tudo", e não 
consegue entender. Ele não consegue absorver. Ele fica muito irritado. Está 
osso. Está bem difícil. Mas vamos ver, Pa. Espero que volte (a abrir a 
academia) dia 20, mesmo, de julho. Espero que até antes. Quem sabe? 
É o que eu falei, tendo uma data já dá uma ajuda. 

 

A fala acima pode ser analisada também como uma ilustração do que Bianchi e Milkie 

(2010) chamaram de o efeito de “vidas ligadas”, que é como – devido à grande 

proximidade física dos componentes da família – o mal-estar de um parceiro impacta 

o senso de equilíbrio do outro parceiro.  

 

A Comunicadora, por sua vez, relatou como algumas pessoas estão chegando no 

limite no trabalho e como esse tipo de ambiente estressante a fez até questionar se 

faz sentido continuar no mercado corporativo. 

 
Comunicadora: Teve lá um executivo explodindo emocionalmente, sabe, 
numa das nossas reuniões assim, o cara deu uma surtada, deu uma surtada 
real assim, e para mim aquilo foi muito chocante... gritou, perdeu um pouco 
da linha assim, da elegância... você acaba perdendo um pouco da fé, não 
é, Paula? Você acaba o olhando e falando assim: "Nossa, qual o sentido?". 
Não tem muito como você não ter esse questionamento do tipo assim: 
"Não, esse tipo de gritaria e baixaria tal. Não, obrigada, não quero", "Não, 
mas você é uma executiva, você é uma diretora, não sei o quê". Dane-se, eu 
estou diretora, eu não sou diretora, não é? 

 

Por fim, na última semana de entrevistas, ainda que as executivas demonstrem uma 

certa acomodação ao novo estilo de vida, as opiniões sobre se trabalhar de casa foi 

algo positivo ou negativo variaram em certo grau. A Comunicadora, por um lado, 

demonstrou grande satisfação em trabalhar de casa, reforçando que, ainda que o 

tempo para si tenha diminuído, esse tempo menor já é suficiente. 

 
Entrevistadora: Ou seja, aquela sua frase inicial lá “que saudade dos meus 
45 minutos de Marginal” hoje em dia já não tem mais. 
Entrevistada: Zero. Zero. Zero. Zero. Mas zero, num grau. Zero. Porque eu 
cuido da casa, eu cuido da vida, a gente se cuida um do outro, mas no 
final do dia é um nível de cansaço às vezes até mais físico e menos 
mental. Então eu não preciso daqueles 45 minutos de silêncio. Os 20 que 
eu fico ali na minha velinha, no meu Netflix, na minha oração, et cetera, já 
resolve. Porque a minha cabeça não tem a pressão. 
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A Moderna, por sua vez, afirma sentir falta de ir ao escritório, pois se tratava de um 

espaço para descontração, para arejar, para conversar com pessoas. Dado que em 

sua fala fica evidente como estar com uma criança (mais especificamente, uma filha 

de dois anos de idade) restringe sua liberdade de como distribuir seu tempo, podemos 

entender que o que diversos autores (BROOKS et al., 2020; HAMEL; SALGANICOFF, 

2020; HARTH; MITTE, 2020) relataram sobre ter filhos menores tornar os impactos 

psicológicos da quarentena ainda mais difíceis esteja correto.  

 
Moderna: Antes tinha uma descontração também. Tem o trânsito? Mas 
você também ouve uma notícia, você ouve uma música, você sai do 
ambiente, você vê rua. Quando você está no trabalho, você vê muitas 
pessoas, você caminha, você respira o ar saindo do estacionamento. 
Então hoje não tem o trânsito, mas também não tem essa descontração, 
então... não funcionou para mim a descompressão. Com criança você 
não depende de você, depende do horário da criança, então não consigo 
ver série na hora que eu quero. Então, querendo ou não, quando eu estava 
no trabalho, saindo de casa, você tem um pouco isso com as pessoas. 
Almoçar, conversar, dar risada, acho que isso não tem. 

 

Lidar com as emoções foi considerado um dos maiores desafios da quarentena. E, 

dentro desse cenário, “conseguir dar conta de tudo” foi algo frequentemente 

mencionado, o que está alinhado ao encontrado por Da Costa Lemos, De Oliveira 

Barbosa e Pinheiro Monzato (2020) e Harth e Mitte (2020) sobre a sobrecarga de lidar 

com diferentes responsabilidades sendo um grande estressor para mulheres na 

quarentena. 

 
Mineira: Eu acho que o maior desafio é realmente, eu sempre falei e continuo 
falando, tentar manter a sanidade... está difícil pra caramba, tem momentos 
assim que eu falo: "Meu deus, eu não estou mais dando conta", e eu levanto 
e penso assim: "Nossa, será que eu vou conseguir fazer hoje tudo o que 
precisa ser feito?", então eu acho que isso foi o maior desafio. Até a questão 
de não sair e encontrar com as pessoas foi difícil, sinto falta, mas eu 
acho que foi menos difícil do que essa questão de eu não posso 
enlouquecer, eu preciso dar conta das coisas, então isso foi o mais 
marcante, o mais complicado o tempo todo. 

 

 

Além do desafio de incorporar os cuidados domésticos ao dia a dia previamente 

mencionado, a fala da Atleta ilustra o tédio de ficar em casa todos os dias, impacto já 

antecipado por diversos autores como Brooks et al. (2020) e Ramírez-Ortiz et al. 

(2020).  
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Atleta: Cara, eu não aguento mais ficar em casa, todo dia a mesma coisa, 
eu tenho que lavar roupa, eu tenho que passar, tenho que fazer não sei 
o quê, fazer almoço, levanta e bota, não tinha mais a distinção. E quero ver 
gente, quero ver pessoas, quero ver outra paisagem, não aguento mais 
sentar aqui na mesma mesa e trabalhar todos os dias. 

 

Para lidar com todas as demandas, as entrevistadas adotaram diferentes estratégias. 

O tom é de aceitação – gostando ou não da situação – e de entendimento de limites, 

o que está alinhado com a Fase Aceitação do modelo de Wa-Mbaleka e Costa (2020).  

 
Guerreira: Eu virei dona de casa, eu trouxe minha mãe para vir morar 
comigo por um tempo indeterminado, coisa que a gente nem sabe quando 
vai ser. Juro, nunca na vida pensei que fosse fazer um dia. Nunca passou 
pela minha cabeça, nem quando eu tive o meu filho, que ele é recém-
nascido. Sabe, coisas que eu não imaginava. Eu fui me ajustando e fui 
abrindo mão de coisas que eu nunca pensei que fazia, mas fiz e tenho 
feito. 

 
Atleta: Agora é dessa forma e eu tenho que entender que não é mais do jeito 
que eu quero, é do jeito que as coisas estão acontecendo. Então isso eu 
levo muito para fora, de entender as mudanças no geral, que a gente tem que 
se readaptar em qualquer cenário, em qualquer coisa. E é isso que faz você 
evoluir. Você aceitar a sua mudança e saber fazer, pegar os seus limões e 
fazer a sua limonada é o que faz você mudar. 

 

É interessante notar que esse tom – quiçá mais resignado e calmo – não é tão 

contemplado na literatura sobre a pandemia ou quarentena, que acaba focando mais 

aquele momento inicial de choque, quando sentimentos como stress agudo, raiva, 

exaustão, insônia, irritabilidade, baixa concentração são mais presentes, conforme 

indicado por Brooks et al. (2020) e Ramírez-Ortiz et al. (2020). Podemos pensar que 

o motivo para isso é que as pesquisas sobre o assunto acabaram focando as fases 

iniciais do processo, pois tais sentimentos são coerentes com as fases de negação, 

raiva, barganha e até depressão do ciclo de Kubler-Ross (1969), o que está alinhado 

com Vos (2020), quando mencionou que uma limitação da literatura sobre assunto 

seja o foco no curto prazo, até pelo fato de a pandemia estar ainda ocorrendo. Ou 

seja, pouco se fala na literatura sobre a pandemia da COVID-19 ou sobre quarentenas 

em geral a respeito de elementos que comporiam as Fases da Aceitação (KUBLER-

ROSS, 1969) ou Significado (KESSLER, 2019), o que foi algo que se encontrou nessa 

pesquisa longitudinal.  

 

Tendo falado sobre a categoria de Sentimentos, seguirei agora com a categoria de 

Reflexões. 
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4.3.2 Reflexões 
 
Os três meses de pesquisa formaram um espaço fértil para reflexões. Na semana 1, 

todavia, a energia das entrevistadas estava mais voltada a conseguir lidar com toda a 

nova situação e novas demandas. Ainda assim, alguns questionamentos iniciais 

ocorreram. Um aspecto sobre o qual as entrevistadas começaram a refletir é o 

consumo, tanto questionando se uma série de gastos é necessária (conforme fala da 

Guerreira) quanto entendendo a situação de incerteza como algo que seria um 

incentivo para economizar.  

 
Guerreira: ...questionado muito no âmbito pessoal, de questões de 
consumo, coisas que para mim eram superimportantes, e hoje eu não sei, 
do tipo: "Ah, eu preciso fazer a manicure, pé e mão toda semana?", desde 
que isso começou que eu não faço unha. Será que isso é tão importante? 
Toda semana eu gastar cento e poucos reais para fazer isso? 
 
Moderna: ...estava refletindo até, eu sou gastona, eu sou aquela (que) adora 
ver uma coisa baratinha, mas compra 10 dessa coisa baratinha, e eu estava 
com dificuldade de saving, de conseguir economizar, gastando com muita 
besteira, e aí eu senti, eu entendi agora a importância, o peso de ter que 
economizar na marra, não sei da incerteza do futuro. E isso eu acho que 
é uma coisa boa, que eu espero que mude a minha relação com isso. 

 

A preocupação com o futuro citada pela Moderna pode ser tanto reflexo do impacto 

econômico da crise (conforme identificado por diversos autores como DUARTE et al., 

2020, e SILVA et al., 2020) como também pelo clima de incerteza (BROOKS et al., 

2020; SILVA et al., 2020). Apesar disso, interessantemente, a fala dela contém 

também um elemento sobre trazer significado para o momento. Ou seja, apesar de a 

situação não ser desejável, vê-se aí um desejo de que haja uma mudança de hábitos 

futura, o que tem a ver com o que David Kessler (2019) falou sobre como, ao trazer 

um significado para o evento difícil pelo qual passou, você transforma sua 

interpretação dele. Vale ressaltar, porém, que não se trata de já ter identificado esse 

significado, mas sim uma especulação sobre se isso (a mudança de relação com 

consumo) de fato vai ocorrer.  

 

Algumas entrevistadas, mesmo no meio da confusão inicial (já demonstrada nas 

partes sobre Distribuição de Tempo e Sentimentos), demonstraram reflexões sobre 

como aproveitar essa situação de estar trabalhando de casa. Aproveitar o tempo com 
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o filho, com o marido (mesmo que seja para discutir sobre o que fazer com a redução 

de renda) e adotar atividades de lazer possíveis dentro da casa foram alguns tópicos 

mencionados. 

 
Atleta: Vamos refletir o que está acontecendo no mundo, e vamos 
otimizar esse tempo a favor, já que eu estou em casa vamos fazer coisas 
que eu não fazia, e aí comecei a ler livros, estudar e treinar em casa, 
aproveitar o tempo com meu filho, que eu não ficava tanto com ele, então 
brincar com ele, ensinar as coisinhas para ele, dar comida para ele, que eram 
coisas que assim, teoricamente eu quase não fazia no meu dia a dia... fico 
muito com meu marido, a gente conversa muito, fica fazendo planos de 
ações porque o crossfit está fechado, então como que a gente vai fazer, 
porque a renda desse mês vai ser menor... coisa que a gente mal conseguia 
sentar à noite e conversar, porque eu chegava 11 horas em casa e ele 
também, então era bem corrido. 

 

A Chef, porém, representou a parcela da população que – mesmo com a intenção de 

tirar um proveito da quarentena para se desenvolver – ainda não conseguiu 

implementar a tal atividade de engrandecimento. 

 
Chef: Baixei cursos para fazer, baixei outras coisas, tentei me colocar como 
objetivo que eu saia da quarentena fazendo alguma coisa nova, diferente, 
mas até então não surgiu esse momento, ainda não consegui. 

 

Por fim, é interessante notar como, desde a primeira semana de entrevistas, a maior 

convivência com a família (conforme demonstrado antes pela fala da Atleta) é vista 

como o elemento positivo da situação. Essa valorização da convivência com a família 

é algo reportado na literatura sobre home office (conforme citado por autores como 

BARROS; SILVA, 2010; GAJENDRAN; HARRISON, 2007; TOMBARI; SPINKS, 

1999), mas ainda pouco citado por autores que falam sobre a quarentena, sendo a 

enquete feita por Roshgadol (2020) uma das poucas exceções.  
 
Mineira: Mesmo trabalhando, eu consigo acompanhar um pouco mais a 
vida delas, vamos dizer, então no meio do dia você vai lá, faz um lanche 
junto, dá um abraço, vê, porque a gente fica o dia inteiro longe, então o 
ver, o ter o contato, estar mais perto, isso foi uma boa surpresa, e ver 
também que não tem ninguém se matando, mesmo a gente estando em 
casa tantas horas, tantos dias e tantas horas, todo mundo junto, a gente está 
conseguindo conviver bem. 

 
Essa maior proximidade com as pessoas – ainda que devido a um contexto 

indesejável – pode ser encarada também como um elemento de PTG. É interessante 

notar que, ainda que a quarentena estivesse em seu início, algumas entrevistadas já 
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notavam se sentir mais próximas de seus familiares – não só devido à proximidade 

física, mas também por passarem por momentos difíceis juntos.  

 

Na semana 5, as reflexões das entrevistadas foram bastante tomadas pelas enormes 

incertezas do momento. A incerteza gerada pela disrupção social, econômica e 

pessoal encontrada pela literatura sobre a pandemia (PIETROMONACO; OVERALL, 

2020; RAMIREZ ORTIZ et al., 2020) foi também vista na fala das entrevistadas, tanto 

em relação ao questionamento sobre abertura ou não do comércio como em relação 

ao panorama político.  

 
Atleta: O que é pior? ...Ninguém sabe ao certo, na verdade. Se libera o 
comércio dia 10... será que também não vai aumentar o contágio do 
coronavírus? Então isso ficava assim na minha cabeça. O que é o certo e 
errado? O que vai acontecer? Será que vai morrer mais gente? 
 
Mineira: O problema é que a gente já não tem perspectiva, a gente não 
sabe o que vai acontecer com a economia em função do vírus. Ainda 
agora vai ter impeachment do Bolsonaro, não vai ter impeachment. 
Param tudo o que estão fazendo e a atenção se volta para isso daí. Enfim, a 
gente fica de novo mais um ano perdido aqui no Brasil quando a gente 
poderia estar evoluindo, então é deprimente, muito ruim. Não dá para ficar só 
vendo isso porque senão a gente fica meio louco. 

 

A dúvida sobre o que é certo impactou até uma entrevistada que ficou com medo de 

pedir comida japonesa (já que o vírus veio lá de “perto”, da China). O medo não 

fundamentado da Comunicadora está alinhado com o encontrado por Wang et al. 

(2020), que mostrou como a presença de fake news reforçava ainda mais o 

sentimento de incerteza na pandemia. 
 
Comunicadora: ...meu filho pediu comida japonesa. Isso eu tive medo de 
pedir. Não, filho. É crua. Isso a mamãe teve medo, de pedir comida japonesa. 
Comida japonesa não, ainda não estou preparada para isso. Tive medo de 
pedir comida japonesa, sei lá o porquê. Acho que foi o momento do 
pânico. 

 

Outro elemento que permeou a semana 5 foi uma certa reflexão a respeito de planos 

que foram – ou seriam – frustrados devido à pandemia. O impacto negativo da 

pandemia na economia mexeu com planos desde compra de apartamento até de 

mudança do país.  

 
Atleta: Tenho já a previsão de saber que esse ano foi um ano perdido... Para 
mim era o ano que poderia ser o ano. Sabe? 2020 era para mim o ano que 
eu iria botar todas as minhas realizações em prática. Agora não dá. A gente 
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acabou de saber que o apartamento que a gente ia comprar (não será 
mais nosso). A gente pediu para o cara segurar até uma hora que não 
deu mais e ele falou que teria que passar para outra pessoa e a gente teve 
que falar que tudo bem, porque agora não dá. Foi meio frustrante para mim 
e para ele, mas paciência. 
  
Mineira: A gente tem uma questão pessoal que ano que vem temos uma 
intenção de repente ir morar fora. Esse impacto de dólar, euro, de tudo 
isso também dá uma bagunçada geral nos nossos planos, sabe? 
Aconteceu aquilo tudo e foi bem ruim. A gente ficou bem abalado... O que 
vamos fazer? Vamos manter isso ou não? Como é que a gente vai lidar 
com isso?  
 

A Chef, por sua vez falou do impacto em seus planos de férias. 

 
Chef: hoje é o terceiro feriado seguido que a gente tem nesse tempo e a 
gente tinha um planejamento grande de viagem... Nossa viagem de férias 
que era um cruzeiro, que não vai acontecer, então acho que essa coisa de 
falar: "Puxa, o que adianta nesse momento planos?" e vendo gente que 
tem casa de praia, ou se isolando em outros lugares, por que não estar num 
lugar diferente?  

 

Porém, junto com o relato de que seus planos foram frustrados, vê-se na fala da Chef 

uma reflexão sobre novos planos, quando ela questiona “por que não estar num lugar 

diferente”. O desprendimento de um escritório fixo permitido pelo home office passa a 

ser olhado como algo que pode proporcionar novas possibilidades de localidade. É 

interessante notar que, ao mesmo tempo que autores falam que o home office 

proporciona liberdade para realizar atividades de interesse individual (BARROS; 

SILVA, 2010) ou melhor equilíbrio das demandas da casa e trabalho (GAJENDRAN; 

HARRISON, 2007; TOMBARI; SPINKS, 1999), não há tantas menções específicas 

sobre um benefício de o home office ser “poder trabalhar de qualquer lugar”, como de 

uma casa no campo ou na praia (que foi o que de fato a Chef fez na seguinte semana, 

mudando sua residência para a Bahia pelos próximos três meses). 

 

Na semana 9, as reflexões sobre estilo de vida passam a aparecer com mais força. 

Primeiramente, na mesma linha de raciocínio mencionada pela Chef, sobre poder 

trabalhar de qualquer parte, a Guerreira menciona a possibilidade de ter seu home 

“qualquer lugar”, levando ao extremo o conceito de trabalho remoto, de poder 

“trabalhar longe de um local de trabalho central”, mencionado por Allen, Golden e 

Shockley (2015).  

 
Guerreira: Um amigo meu... postou assim: "Não vejo a hora de o Globo 
Repórter fazer um especial sobre quem nós somos, onde nós estamos", 
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ele falou: "Porque eu vejo todo mundo se questionando sobre isso ...Mas 
o Globo Repórter só fala das plantas, eu quero falar sobre seres humanos”. 
Eu entendo o que ele está querendo dizer, porque no fundo está todo mundo 
se questionando. A quantidade de amigas falando para mim: "Eu poderia 
morar no interior. Por que é que eu preciso disso?". Home office que nada, 
agora é home em qualquer lugar... realmente eu preciso pagar o aluguel 
que eu pago para morar onde eu moro?... vim para cá porque quando eu 
comprei o meu apartamento ...eu falei: "Cara, eu vou trabalhar a pé", e eu 
comprei um apartamento em que eu ia a pé trabalhar ...Aí eu preciso? Para 
que é que eu preciso disso? Eu poderia estar morando onde eu gostaria. 

 

Além da reflexão sobre home office, a fala da Guerreira denota como as pessoas vêm 

se questionando sobre o que realmente querem, de maneira mais ampla. A reflexão 

sobre o desafio de ter vários papéis foi interessante, pois, ao mesmo tempo que trouxe 

um dado sobre um entendimento de queda de produtividade (mencionando a redução 

de produção acadêmica na quarentena), houve também uma afirmação sobre ela 

desejar cuidar da filha e da casa. A fala da Chef está alinhada tanto a quando os 

autores falam das dificuldades de lidar com as diversas demandas dos múltiplos 

papéis (BIDDLE, 1979; FERREIRA DE SOUSA et al., 2011) como a quando os 

autores falam que esse “nicho de convivência” entre o crescimento profissional, a 

liberdade individual e a maternidade é algo desejado (LOSADA; ROCHA-COUTINHO, 

2007, p. 501).  

 
Chef: (Sobre principal desafio) Acho que tem primeiro o lado feminino de 
diversos papéis... Outro dia eu vi que os materiais acadêmicos por 
mulheres reduziriam no período de quarentena, porque você não para 
para escrever ou para pensar. Tem que pensar na comida, tem que cuidar 
dela. Eu quero cuidar dela. Poderia virar e falar: "Não vou fazer nada", mas 
eu quero ficar um pouco... O tempo é um só.  

 

 

Por fim, na semana 14, as entrevistadas refletiram sobre diversos aprendizados que 

tiveram durantes esses três meses de quarentena. Em primeiro lugar, se, na semana 

1, algumas entrevistadas mencionaram estar questionando se fazia mesmo sentido 

gastar o dinheiro com algumas coisas que poderiam ser consideradas mais “fúteis” 

(como visitas frequentes a cabeleireiro, roupas), nessa última semana de entrevistas, 

o veredito havia sido dado: não fazia sentido gastar tanto. Pode-se deduzir que as 

falas abaixo demonstram dimensões do PTG (TEDESCHI; CALHOUN, 1996) tanto 

pela mudança de prioridades como também pela apreciação de novas possibilidades 

(como cozinhar em casa).  
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Guerreira: Acho que consumismo exagerado, umas coisas que eu 
valorizava súper, tipo 1.500 reais para cortar o cabelo, esse tipo de 
coisa, umas maluquices que hoje você fala: "Que merda, nada a ver, 
podia viver com muito menos". Você cuida das suas coisas, você vai 
menos a restaurantes, cozinha mais em casa, que é tudo o que eu aprendi 
nessa pandemia, que é possível gastar menos e ter uma vida um pouco 
menos exagerada, vamos dizer assim. 
 
Mineira: ...compras, consumismo, eu acho que foi a minha maior mudança, a 
gente passou a pandemia praticamente usando as mesmas roupas 
porque você só fica em casa, você não sai, então foram as mesmas roupas, 
lavava, botava de volta, lavava, botava de volta. Uniforme. E a gente tem 
coisa demais, um monte de coisa que a gente não tem nenhuma necessidade 
de ter. Às vezes eu olho assim para os meus sapatos e penso: "Meu Deus, 
mas para que eu tenho tantos sapatos?". Quanto mais você tem, mais 
você vai usar, mais vai ter para lavar, para passar, para tudo. 

 

Essa revisão sobre prioridades (que pode ser interpretada como o crescimento pós-

traumático de TEDESCHI; CALHOUN, 1996) ou como o encontro de Signficado 

(proposto por KESSLER, 2019) foi vista também em outros temas além do consumo. 

Um deles foi o trabalho.  

 
Banqueira: Eu acho que para mim especificamente tem trazido muito 
questionamento sobre a vida, propósito. Será que a gente estava em uma 
vida muito acelerada? ...era muito trabalho, trabalho, trabalho. Eu acho que 
eu sempre trabalhei, bem ou mal, mas sempre trabalhei de 10 a 11 horas. 
Mais ou menos. Essa era uma média que eu trabalhava por dia. E agora eu 
olho muito mais para o “será que tem que ser desse jeito?".   
 
Mineira: Essa semana eu estava aí nessa loucura toda com o trabalho, 
estressada e tudo mais e cada hora eu para e pensava assim, "Cara, vale a 
pena? Vale a pena?" ...você trabalha, daí você ganha bem, daí você gasta 
bem também porque você vai elevando o teu padrão de acordo com o 
teu salário, e hoje eu pergunto, será que a gente precisa disso, não é?  

 

Quando convidadas a refletir sobre o que desejam para o futuro, as respostas das 

entrevistadas focaram três principais vertentes.  

 

Primeiramente, elas verbalizam um desejo sobre continuar em um modelo de 

teletrabalho, com a maioria mostrando preferência por um modelo híbrido (conforme 

já mencionado na parte de Trabalho da Discussão de Resultados). Essa preferência 

pela continuidade do modelo dá a entender que o home office levaria a uma maior 

satisfação, conforme previsto por Bloom et al. (2015), entre outros autores. 

 

A segunda era sobre pensar em uma nova atividade profissional. No caso da 

Comunicadora e Moderna, as experiências que tiveram durante a quarentena (a 
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Comunicadora mentorando empreendedoras e a Moderna fazendo um curso de 

personal stylist) abriram portas para sonhar sobre novas possibilidades de carreira. 

 
Comunicadora: ...esse questionamento também me abriu visões para tipo 
assim, em termos de trabalho eu não preciso ter só isso, eu posso ter 
outras coisas. Sabe assim? Eu posso ter sociedades, por exemplo... E antes 
da pandemia isso para mim era impensável. Eu tinha uma fidelidade 
corporativa, digamos, sabe assim. E agora não é que eu não tenha essa 
fidelidade corporativa, mas é que eu entendi que existe espaço para outras 
coisas, entende? 
 
Moderna: ...quando eu vejo essa história do curso (de personal stylist), 
quanto o trabalho me estressou bastante nesses meses, quanto um 
pouco me decepcionou também, eu não digo que a prioridade se inverteu 
completamente, mas me abriu uma possibilidade de plano b. 

 

É válido notar que esses testes de novas atividades foram somente possíveis devido 

à transformação generalizada de atividades presenciais em virtuais. O que é 

interessante é que a economia do tempo de deslocamento e a maior flexibilidade de 

gestão de tempo, que são benefícios do home que levariam a um maior engajamento 

dos funcionários (visto na literatura por diversos autores: BARROS; SILVA, 2010; 

TOMBARI; SPINKS, 1999; TREMBLAY, 2002), foram também elementos que 

permitiram às entrevistarem testarem novas atividades que, possivelmente, as 

levariam a largar esses mesmos trabalhos com as quais estariam mais engajadas.  

 

E uma terceira vertente sobre desejos sobre o futuro teve a ver com uma menor 

cobrança em relação a si mesmas, que pode exemplificar novas possibilidades de ser 

e agir baseadas em uma nova filosofia de vida (que faz parte da Dimensão da Novas 

Possibilidades, de TEDESCHI; CALHOUN, 1996) como também a percepção de que 

não podem controlar todas as coisas (que faz parte da Dimensão da Maior Apreciação 

da Vida, de TEDESCHI; CALHOUN, 1996).  
 

Atleta: ...eu não quero me cobrar mais tanto... meu maior indicador é assim 
de não querer ser mais a supermulher, mas ser uma pessoa normal. Eu 
acho que é saber a dose certa em cada potinho. Não querer estar sempre 
com todos os potinhos nota 10, algum potinho vai desabar. E entender isso. 
Porque antes se algum desabava eu ficava estressada... Hoje acho que 
...entender que se eu desabar, tudo bem, se não der certo, tudo bem.  

 
Comunicadora: Uma terceira descoberta é assim, eu não preciso resolver 
todos os problemas do mundo mesmo... Não é tudo seu, você não é 
responsável por tudo... E para antes do seu limite... Para, deixa. Deixa a 
coisa andar um pouquinho, deixa a pressãozinha cozinhar ali, está tudo bem. 
Se tiver que estourar você vê o que que acontece. ...Porque eu não posso 
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sair, não é, Paula? Então às vezes eu fico olhando para o negócio e falo: “É, 
realmente, eu não sei como resolver isso. É, realmente eu não sei o que 
pensar disso. É, tudo bem”. Vou comer um chocolate, vou beber um vinho, 
vou assistir a um Netflix. Não vou pensar nisso. Está tudo bem. Não precisa 
fazer tudo. E é uma paz você entender que você não precisa fazer tudo. 
E está tudo bem. 

 
 
E é nesse tom esperançoso que concluo esta seção. Nela, foi possível identificar as 

mudanças que ocorreram na vida das executivas sob diferentes aspectos, incluindo: 

relação com o ambiente (tanto em relação às notícias quando em relação à saída de 

casa), relação com múltiplos papéis (incluindo o profissional, o materno, o doméstico), 

e a relação com seus sentimentos e reflexões. Para finalizar este estudo, apresentarei 

a seguir minhas contribuições teóricas, limitações do estudo e considerações finais. 
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5 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 
 
Devido à variedade de temas que surgiram ao acompanhar a vida das executivas ao 

longo dos primeiros três meses de pandemia, as contribuições teóricas a partir deste 

estudo também são várias. Abaixo, um resumo delas. 

 

1) Relação da literatura sobre teletrabalho com a literatura sobre múltiplos 
papéis 
Para tentar entender o que estava ocorrendo com a rotina das mães executivas que 

passaram a trabalhar de repente de casa, foi necessário recorrer a diferentes núcleos 

de literatura, como teletrabalho, conflito trabalho-família, múltiplos papéis, além de 

toda a literatura sobre COVID-19 e impactos da pandemia. Na maioria dos casos, 

esses assuntos eram abordados de maneira separada ou, no máximo, com uma 

relação entre dois temas. Apresentar um trabalho que engloba, portanto, os impactos 

da pandemia não sob uma ótica estreita (por exemplo, focando somente o home 

office), mas sim na inter-relação entre as diferentes esferas de influência pode ser 

considerado uma contribuição para a literatura, ajudando futuros pesquisadores a 

entenderem os variados elementos que influenciaram a vida das executivas.  

  

2) Apresentação do desdobramento do impacto da pandemia em diferentes 
esferas da vida de executivas ao longo do tempo  

Conforme já identificado por Vos (2020), a maioria dos estudos que estão falando dos 

impactos psicológicos da COVID-19 (até o momento desta publicação) focou os 

primeiros momentos da pandemia, quando o impacto do isolamento social e 

quarentena era analisado. Ainda que muito válidos, esses sentimentos não são 

perenes, mas sim variaram ao longo do tempo, conforme pôde ser visto nas 

entrevistas desta pesquisa. O mesmo pode se dizer a respeito de como as executivas 

lidaram com as múltiplas demandas pessoais e profissionais. Ou sobre como se 

relacionam com o home office. Ao comparar modelos de mudança de diferentes 

literaturas (ciclo de luto, adaptação a crises etc.) com os relatos das entrevistadas mês 

a mês, este estudo proporcionou uma perspectiva dinâmica sobre como a rotina das 

executivas foi mudando ao longo do tempo. Esse olhar ao longo do tempo proporciona 

a identificação de tendências, de mudanças de ideia, de aprendizados e revisão de 
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conceitos, o que, caso a entrevista tivesse sido feita em um único momento, não seria 

possível. 

 

3) Contribuição ao modelo de Wa-Mbaleka e Costa (2020)  
Um dos modelos de mudança que considerei mais adequado para apoiar o 

entendimento de como a rotina das executivas mudou ao longo dos meses foi o de 

Estágios de Recuperação de Crise de Wa-Mbaleka e Costa (2020). Ainda que esse 

modelo tenha sido bastante fidedigno à realidade encontrada nas entrevistas, 

identifiquei algumas oportunidades de aprimoramento. 

 

Em primeiro lugar, em relação ao acompanhamento de notícias ao longo do tempo, o 

modelo sugere que a pessoa inicia acompanhando-as de maneira constante, passa a 

acompanhá-las de maneira frequente e termina fazendo um acompanhamento 

esporádico. O que encontrei, porém, nas entrevistas não foi somente uma redução na 

frequência desse acompanhamento, mas sim uma rejeição em assisti-las, o que 

ocorreu, para algumas entrevistadas, desde as semanas iniciais.  

 

Adicionalmente, a natureza longitudinal qualitativa desta pesquisa ajudou a entender 

diferentes motivações para as pessoas adotarem essa rejeição a notícias, o que está 

alinhado com Holland, Thomson e Henderson (2006), quando mencionaram que esse 

tipo de pesquisa fortalece o entendimento dos “comos” e “por ques” das mudanças ao 

longo do tempo. Dito isso, os principais motivos mencionados para a mudança de 

comportamento das entrevistadas identificados ao longo da pesquisa foram: (i) evitar 

a ansiedade e medo gerados pelas notícias ruins; (ii) sentir que não adianta se 

informar, pois os assuntos não têm resolução (por exemplo, o povo continua sem 

vacina, as esferas do governo continuam sem alinhamento); e (iii) sentir que sua vida 

pessoal (ou “mundo interno”) já está tão conturbada que não há 

espaço/tempo/disposição para se preocupar com os problemas fora de casa. 

 

Outro elemento que se pode agregar aos Estágios de Recuperação de Crise é a 

introdução de um novo estágio final do modelo, relativo a trazer significado. Encontrar 

significado a partir de situações difíceis é algo citado na literatura por diferentes 

profissionais, incluindo David Kessler (2019) – em sua complementação ao modelo 

de Kubler-Ross (1969) – e Tedeschi e Calhoun (1996), quando abordaram diferentes 
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dimensões de crescimento após eventos traumáticos. Esse comportamento foi 

também visto com frequência nas entrevistas (inclusive, desde a semana 1), com as 

executivas relatando como estavam tirando significado (podendo ser algo positivo ou 

algum aprendizado) das diversas dificuldades que estavam passando. A sugestão, 

portanto, seria adicionar o estágio Trazer significado ao modelo de Wa-Mbaleka e 

Costa (2020) ou incorporar o comportamento de trazer significado ao estágio final do 

modelo (Produtividade).  

 

Por fim, um último complemento ao modelo de Wa-Mbaleka e Costa (2020) é 

esclarecer que as fronteiras entre as diferentes fases não são rígidas. Esse tipo de 

esclarecimento ocorre tanto no modelo de Kubler-Ross (1969) como nas dimensões 

de crescimento pós traumático (PTG) de Tedeschi e Calhoun (1996), mas não há 

menção explícita sobre o assunto no artigo de Wa-Mbaleka e Costa (2020). A análise 

longitudinal permitiu observar que uma entrevistada poderia estar sentindo algumas 

coisas relativas à Fase do Medo, por exemplo, juntamente com alguma outra área de 

sua vida estar mais coerente com a Fase de Aceitação. Deixar claro que não existe 

uma separação nítida entre as fases seria um complemento ainda que pequeno, 

relevante para futuras análises. Outro elemento que não ficou explícito pelos autores 

é se as fases são necessariamente sequenciais, se uma pessoa pode pular fases ou 

se pode voltar para uma fase anterior.  

 

4) Contribuição para literatura de home office, especificamente voltada para 
mulheres 
Uma coisa é falar de home office. Outra coisa é falar de home office na quarentena. 

Outra coisa ainda é falar de home office na quarentena sendo mãe. E ainda outra 

coisa é falar de home office na quarentena sendo mãe com filhos abaixo de dois anos 

ou na idade escolar. Por fim, outra coisa também é falar desse contexto todo com seu 

marido fazendo home office também. A presente pesquisa conseguiu dar cor ao que 

é essa versão bem específica do teletrabalho. Apesar de que tudo indica que haverá 

uma vacina de alcance abrangente em algum momento próximo, muitas empresas já 

reportaram ter decidido continuar no modelo de home office por um bom tempo 

(algumas, de maneira definitiva). Assim, entender os desafios dessas executivas 

mães torna-se algo relevante para as empresas poderem melhor adequar suas 
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práticas de suporte não só durante futuras (possíveis) pandemias, mas também em 

momentos não tão dramáticos. 
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6 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 
 
O fato de esta pesquisa ter focado mulheres casadas, mães e executivas fez com que 

outros grupos fossem desconsiderados na análise (como mulheres solteiras, sem 

filhos, homens, entre outros possíveis recortes de público). Pela homogeneidade do 

grupo entrevistado, tampouco foi possível fazer comparações conforme alguns 

estudos que, por exemplo, identificam a diferença do impacto da pandemia entre 

mulheres com ou sem filhos. 

 

Outra limitação da pesquisa deu-se pela sobrecarga de dados gerados pelas 84 

entrevistas que, afinal, não puderam ser usados, conforme já explicado na seção de 

Metodologia. Uma pesquisa futura tanto pode analisar e discutir os dados já coletados 

como também seguir entrevistando essas executivas para acompanhar os impactos 

em suas rotinas em um maior prazo.  

 

Sob alguns pontos de vista, o uso do Zoom para realização das entrevistas pode ser 

considerado uma limitação, pois esse limita a observação de alguns comportamentos 

e linguagem corporal das entrevistadas que ficam fora do alcance da tela do 

computador.  

 

Uma limitação da pesquisa inerente a pesquisas longitudinais é a influência que eu, 

como entrevistadora, possa ter tido nos comportamentos das entrevistadas (e vice-

versa). Devido à frequência semanal das entrevistas durante três meses, foi 

desenvolvida ao longo do tempo uma relação além da tradicional “entrevistador-

entrevistada”. Nos tornamos colegas de jornada, conforme expressão de Neale e 

Flowerdew (2003), o que impactou o comportamento das entrevistadas (assim como 

o meu) de diferentes maneiras. Por exemplo, quando mencionei para a Comunicadora 

que ela era a única de minhas entrevistadas que ainda não tinha comido comida 

japonesa (após ela mencionar sua apreensão devido à “proximidade da China”), ela, 

na semana seguinte, relatou ter levado em consideração minha fala para tomar 

coragem e comer sushi. Esse exemplo mostra como uma fala da entrevistadora pode 

mudar o comportamento da entrevistada.  
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Com base nas limitações e contribuições desta pesquisa, segue abaixo uma série de 

sugestões para futuras investigações. 

 

Primeiramente, uma avenida possível de pesquisas seria entender o que houve com 

a rotina de outros grupos demográficos. As mudanças foram similares às ocorridas 

com as executivas mães? Quais similaridades e diferenças? O que isso pode trazer 

de informações para as políticas de bem-estar e retenção das empresas?  

 

Outro questionamento interessante é uma ampla reavaliação sobre benefícios e 

desafios de home office. Nunca havíamos tido uma adesão de tantas pessoas, de 

tantos perfis diferentes, durante tanto tempo ao modelo de teletrabalho. Qual o 

impacto disso em relação à literatura atual? Por exemplo, há estudos que dizem que 

o grau ótimo de implementação de home office (ou seja, o que gera o maior grau de 

satisfação) é ao redor de 2,5 dias por semana (GOLDEN, 2006). Isso, após a 

experiência da pandemia, permanece? Aquela tão prometida produtividade (BAILEY; 

KURLAND, 2002; BLOOM et al., 2015; MARTIN; MACDONNELL, 2012; TOMBARI; 

SPINKS, 1999) continuará sendo considerada um benefício desse formato? 

 

Ainda sobre home office, algumas entrevistadas reclamaram que o distanciamento 

físico gerou reuniões demais na agenda, aumentando a percepção (ou a realidade) 

de carga de trabalho. Diversos autores (BURCHELL; FAGAN, 2004; KELLIHER; 

ANDERSON, 2008; TREMBLAY, 2002) já haviam falado do aumento de carga de 

trabalho gerada por home office, mas não está claro como isso mudou – e foi mudando 

– com a pandemia. Outras entrevistadas, por outro lado, sentiram-se esquecidas por 

seus chefes devido ao distanciamento físico. Devido às opiniões variadas, uma área 

interessante para pesquisas futuras seria entender qual esse “ponto ótimo” para 

conexões entre times. É evidente que sempre haverá uma variedade de opiniões, mas 

quem sabe – devido à ampla implementação do home office – não é possível 

identificar algumas melhores práticas? 

 

Por fim, ao longo da pesquisa longitudinal, uma série de entrevistadas mencionou 

como a vivência de trabalhar de casa e a valorização da proximidade com os filhos as 

fizeram questionar seu modo de trabalho atual. Indagações como “Faz sentido se 

dedicar tanto assim ao trabalho?” foram se fazendo mais presentes com o passar das 
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semanas. Uma avenida de pesquisa interessante seria entender o impacto da 

pandemia nas ambições das executivas e no que consideram sucesso.  

 

  



 132 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este trabalho foi desenvolvido para entender a realidade das mulheres que são mães 

e executivas durante os primeiros meses da pandemia da COVID-19 no Brasil. A 

pergunta de pesquisa foi: “Como a rotina das executivas mães foi mudando durante a 

pandemia da COVID-19 no Brasil?”. Para responder a tal questionamento, usei a 

abordagem metodológica de pesquisa qualitativa longitudinal, por meio de entrevistas 

semiestruturadas. Foram entrevistadas sete mulheres semanalmente, desde 30 de 

março a 12 de julho de 2020. O perfil escolhido para as entrevistas era de mulheres, 

casadas, empregadas, gestoras de ao menos uma pessoa e que fossem mães.  

 

Usando a análise temática para organizar os dados encontrados, identifiquei três 

temas nas entrevistas, cujas subcategorias foram variando ao longo das semanas.  

 

O primeiro tema, nomeado de Mundo Externo, englobou a relação das entrevistadas 

com o mundo “da porta para fora” de suas casas. Com o advento da pandemia (e seu 

consequente perigo de contaminação e orientação para isolamento social), sair de 

casa – algo que era uma atividade normal e diária para as entrevistadas – passou a 

ser algo raro, principalmente nas primeiras semanas. Esse tema mostrou como as 

entrevistadas foram se abrindo ao longo das semanas para um maior contato com 

essa vida fora de casa. Além do contato com o mundo externo, outra categoria 

abordada dentro desse tema foi como as entrevistadas foram se relacionando com as 

notícias. A grande tendência identificada nesse ponto foi que, se, no início da 

pandemia, o acompanhamento das notícias era intensivo – com as entrevistadas 

acessando diversas fontes de mídia, várias vezes ao dia –, com o passar do tempo, 

houve uma redução expressiva de interesse nas notícias, com algumas entrevistadas 

ativamente evitando conectar-se com o que estava ocorrendo. Por fim, o último 

elemento abordado dentro do Mundo Externo foi a relação das entrevistadas com suas 

estruturas de apoio. No início da pandemia, houve o grande choque de perder 

diversos pontos de apoio (como escolas, babás, mensalistas e avós). Com isso, o tom 

das entrevistas iniciais era de sobrecarga e certo desamparo. À medida que as 

semanas foram passando, houve uma reintrodução gradual de fontes de apoio. Vale 

ressaltar, porém, que, até o final das entrevistas, as estruturas iniciais não haviam 
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sido retomadas (a escola continuava on-line, grande parte das entrevistadas 

continuava sem babás etc.). 

 

O segundo tema identificado foi Dentro de Casa, Antes Fora de Casa. A ideia desse 

tema era englobar todas aquelas atividades que antes eram feitas fora de casa (como 

o trabalho, por exemplo) mas que, com a pandemia, passaram a ocorrer dentro de 

casa. Dividi esse tema em duas categorias: Distribuição de Tempo e Trabalho. Dentro 

da primeira, o foco foi mostrar como as mulheres passaram a dividir seu tempo entre 

os diferentes papéis e suas consequentes responsabilidades. As semanas iniciais 

foram percebidas pelas entrevistadas como uma avalanche de novas demandas, 

principalmente focadas na incorporação de uma série de atividades relacionadas ao 

cuidado da casa e dos filhos. A redução (e eliminação) de apoio de terceiros já 

mencionados no tema anterior fez com que as entrevistadas se vissem, de uma hora 

para outra, responsáveis por limpar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, além de 

continuar trabalhando em período integral. Essa equação quase impossível fez com 

que relatos sobre realização de muitas tarefas ao mesmo tempo e frequentes 

interrupções fossem constantes nas primeiras semanas. Com o passar do tempo, as 

entrevistadas relataram terem encontrado um ritmo para dar conta do conjunto de 

demandas. Algo que as ajudou nesse processo de equilibrar as novas demandas foi 

diminuir as expectativas e a pressão sobre elas mesmas e sobre as outras pessoas 

da família. No final da pesquisa longitudinal, as entrevistadas chegaram até a valorizar 

as novas tarefas, encontrando significado no processo de se aproximar de suas casas 

e de seus filhos.  

 

A relação das entrevistadas com o trabalho, que é a segunda categoria do tema 

Dentro de Casa, Antes Fora de Casa, também passou por transformações ao longo 

das semanas. Na semana inicial, o tom era de confusão e euforia na adaptação ao 

modelo de home office “pandemia style”, vulgo sem local de trabalho adequado ou 

fixo, com os sistemas de tecnologia de informação ainda se adequando, com os 

colegas de trabalho não sabendo bem como (ou quanto) se comunicar e com as 

crianças em casa não entendendo por que não podem ficar com a mamãe, já que ela 

está ali do lado. Com o passar das semanas, a alta carga de trabalho foi algo que 

chamou bastante atenção, especialmente com o crescente número de reuniões 

decorrente do novo modelo de trabalho. Porém, mais para o final, as entrevistadas 
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passaram a desfrutar mais a flexibilidade do home office, conseguindo melhor 

gerenciar suas agendas e aproveitando a proximidade com a família que o modelo 

proporcionou. 

 

Para finalizar, o último tema foi Mundo Interno, que representou as diferentes 

emoções e reflexões sentidas pelas entrevistadas. As mudanças na rotina das 

executivas mães mais as preocupações causadas pela pandemia geraram uma 

verdadeira montanha-russa de sentimentos das entrevistadas. No início, o medo da 

doença era algo muito presente, assim como um alto grau de stress e cansaço gerado 

pelas inúmeras responsabilidades adicionais. Com o passar das semanas, ainda que 

o cansaço e stress tenham acompanhado as entrevistadas por um bom tempo, viu-se 

uma tendência em reduzir a cobrança em relação a elas mesmas, o que ajudou a 

instaurar um tom de maior aceitação. Reconhecer que muitas das situações que as 

estavam desgastando não teriam uma resolução e que elas não tinham controle de 

como seria o futuro foi algo que ajudou as entrevistadas a se sentirem mais calmas 

em relação ao presente. Reflexões sobre um estilo de vida mais simples, valorização 

da família e de pessoas queridas e novas ideias para o futuro da carreira foram 

também elementos que apareceram ao longo das semanas. 

 

Tentar capturar a complexidade e diversidade dos fatores que foram impactados na 

rotina das executivas mães durante a pandemia foi um desafio tremendo. Meu 

aprendizado, porém, teve a mesma proporção. Saio das 84 entrevistas que fiz com 

profunda admiração não só pelas minhas entrevistadas, mas por todas as mulheres. 

Conciliar maternidade, profissão, gestão da casa, relacionamento amoroso, família, 

doença, autocuidado não é bolinho, não – ainda mais numa pandemia –, e temos 

muito para aprender ainda sobre como tornar a vida dessas mulheres um pouco mais 

fácil por meio de políticas mais humanas e flexíveis nas empresas.  

 

Espero que o presente estudo possa contribuir para futuras pesquisas no campo da 

Administração. Mas, acima de tudo, espero ter conseguido honrar a história dessas 

mulheres.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTAS DA SEMANA 1 
 
Dados demográficos 
- Nome 

- Idade 

- Quantidade e idade de filhos  

- Formação acadêmica 

- Cargo e empresa em que trabalha 

 
Histórico 
- O que aconteceu na sua vida desde o início da pandemia da COVID-19? Qual o 
impacto na vida/casa/trabalho?  
 
Contexto 
- Nesta semana, qual foi a questão externa que mais a impactou? 
 
Organização 
- Houve algo na sua empresa que a impactou? 
 
- O que está acontecendo na sua rotina? 
 
- Como é o setup do home office? 
 
- Houve mudança no seu uso da tecnologia? 
 
Individual 
- Como era sua rotina antes da pandemia? 
 
- Como é seu dia agora ? 
 
- Qual a mudança mais impactante na sua rotina? Qual você mais está estranhando? 
Como está lidando com isso? Há alguma boa surpresa? Qual? 
 
- Qual a importância da rotina para você? 
 
- Você já tinha o hábito de trabalhar em home office? O que mudou agora? [Se não, 
como você achava que seria trabalhar em home office?] 
 
- Como, de fato, está sendo trabalhar em home office?  
 
- Qual suporte sua empresa está lhe dando para essa nova rotina?  
 
- Qual outro tipo de suporte para manter a rotina/trabalho você está tendo? Como era 
sua rede de apoio antes da pandemia? 
 
- Quais estão sendo seus maiores desafios? 
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- O que está funcionando/o que não está funcionando? 
 
- Alguma boa surpresa em relação à nova rotina? 
 
- Houve alguma mudança em relação a suas prioridades? 
 
- O que acha que nunca voltará a ser como antes? 
 
- O que não quer que volte a ser como antes? 
 
- Do que tem mais saudades? 
 
- Como você tem se divertido?  
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA ENTREVISTAS DE ACOMPANHAMENTO 
(USADAS NAS SEMANAS 5 E 9) 
 
 
Contexto 
- Nesta semana, qual foi a questão externa/notícia que mais a impactou? Por quê? 
 
- Quais as medidas preventivas que está tomando? O que ainda não faz?  
 
Organização 
- Alguma mudança em relação à empresa? Como ela tem lidado com a pandemia?  
 
- O que ocorreu na empresa que mais a impactou nesta semana? 
 
- Como o coronavírus vem impactando seu trabalho? 
 
- Como você tem se arrumado para o trabalho? Mudou?  
 
 
Individual 
O que mudou na sua rotina em relação à nossa última conversa?  
 
Alguma mudança em relação à rede de apoio?  
 
Qual o maior desafio na última semana?  
 
O que está funcionando/o que não está funcionando?  
 
Alguma boa surpresa em relação à semana passada? 
 
Do que sentiu mais saudades na última semana? 
 
Como você se divertiu na semana passada? 
 
O que você se permitiu na semana passada que não se permitia antes? 
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APÊNDICE C – ROTEIRO PARA ENTREVISTA FINAL (USADA NAS SEMANAS 
14 E 15) 
 
 
Contexto 
- Lembrando das vezes em que falamos (dias x, y e z), como o contexto em relação à 
pandemia foi mudando?  
 
Organização 
- Lembrando das vezes em que falamos (dias x, y e z), a sua perspectiva em relação 
à empresa mudou? Como? 
 
- Lembrando das vezes em que falamos (dias x, y e z), a sua perspectiva em relação 
ao suporte dado pela sua empresa mudou? Como? 
 
- Lembrando das vezes em que falamos (dias x, y e z), a sua perspectiva em relação 
ao home office mudou? Como? 
 
- Lembrando das vezes em que falamos (dias x, y e z), a sua perspectiva em relação 
ao seu trabalho mudou? Como? 
 
 
Individual 
- Lembrando das vezes em que falamos (dias x, y e z), como sua rotina foi mudando? 
 
- Lembrando das vezes em que falamos (dias x, y e z), como sua rede de apoio foi 
mudando? 
 
- Lembrando das vezes em que falamos (dias x, y e z), como seus desafios foram 
mudando? 
 
- Lembrando das vezes em que falamos (dias x, y e z), como o que funcionava e não 
funcionava foi mudando? 
 
- Lembrando das vezes em que falamos (dias x, y e z), como as boas surpresas foram 
mudando? 
 
- Lembrando das vezes em que falamos (dias x, y e z), como as suas prioridades foram 
mudando? 
 
- Lembrando das vezes em que falamos (dias x, y e z), como o que você achou que 
não voltaria a ser como antes foi mudando? 
 
- Lembrando das vezes em que falamos (dias x, y e z), como as coisas que não queria 
que voltassem a ser como antes foram mudando? 
 
- Lembrando das vezes em que falamos (dias x, y e z), como aquilo de que você tinha 
mais saudades foi mudando? 
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- Lembrando das vezes em que falamos (dias x, y e z), como o que você fazia para se 
divertir foi mudando? 
 
- Lembrando das vezes em que falamos (dias x, y e z), como o que você se permitia 
foi mudando? 
 
- Você pretende mudar alguma coisa em sua vida devido ao que você passou na 
pandemia? Se sim, se a gente se falasse em três meses, o que você acha que seria 
diferente em sua vida? 
 
- Quais seriam as evidências de que essas mudanças foram, de fato, incorporadas? 
 
- E se nos falássemos em um ano, quais mudanças veríamos em sua vida? 
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APÊNDICE D – APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS SEMANA A SEMANA  
 
Segue abaixo a apresentação de resultados mostrando as categorias e subcategorias 

temáticas mais importantes por semana.  

 

Para facilitar o acompanhamento delas, segue novamente o quadro temático.  
 

Quadro 8 – Temas, Categorias e Subcategorias por semana 

 

 SEMANA 1 SEMANA 5 SEMANA 9 SEMANA 14 
4.1 Mundo Externo 

4.1.1 Relação 
com Mundo 

Externo 

Visão sobre a 
doença 

Impacto das 
notícias Impacto das notícias Impacto das notícias 

Relato sobre início 
quarentena 

Estranhamento ao 
sair de casa 

Retorno atividades 
normais Consumo 

Impacto quarentena 
Impacto 

coronavírus nas 
empresas 

Mudança de espaço 
físico  

4.1.2 Estrutura 
de Apoio Redução de apoio  Retorno de apoio Importância de apoio 

4.2 Dentro de Casa, Antes Fora de Casa 
4.2.1 

Distribuição de 
Tempo 

Cuidados com a 
casa Diversão  Conciliação de 

multipapéis 
Papel mãe Filhos ajudando 

em casa  
Valorização de 

cuidados com filhos e 
casa 

4.2.2 Trabalho 

Home office Impacto 
coronavírus no 

trabalho 

Integração vida 
pessoal e 

profissional 

Home office 

Mistura de trabalho 
e vida pessoal 

  Volume de trabalho 

Entrega de 
resultados 

  Impacto coronavírus 
no trabalho 

4.3 Mundo Interno 

4.3.1 
Sentimentos 

Stress Cansaço Peso emocional Menor cobrança e 
expectativa 

Culpa Stress Menor cobrança e 
expectativa  

Saudades do tempo 
individual 

Menor cobrança e 
expectativa Saudades  

Cansaço    

4.3.2 Reflexões 
Questionar estilo de 

vida Incerteza Questionar estilo de 
vida 

Questionar estilo de 
vida 

 Planos frustrados  Planos futuros 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

ANÁLISE VERTICAL – Resultados a cada semana 
A análise vertical mostrará os principais pontos que identifiquei semana a semana.   

 

Semana 1 
A semana 1 ocorreu do dia 30 de março a 3 de abril. Nessa primeira semana, as 

entrevistadas falaram de sua adaptação inicial ao novo contexto. Surpreendidas por 
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ele, as entrevistadas relataram como foi esse início de quarentena. Com o 

fechamentos das escolas, a imposição do home office e inúmeras novas 

responsabilidades com o lar e com as crianças, há uma overdose de emoções e de 

adaptações à rotina. Adicionalmente, o excesso de informações, aliado a um 

desconhecimento sobre a real dimensão da doença, torna o contexto ainda mais 

sensível. Mais detalhes sobre os principais elementos dessa primeira semana 

poderão ser vistos nas categorias e subcategorias a seguir.  

 

4.1 Mundo Externo (Semana 1) 
Na semana 1, o tema Mundo Externo foi marcado pelas primeiras impressões das 

entrevistadas em relação ao novo contexto, juntamente ao impacto da mudança nas 

estruturas de apoio das entrevistadas. 

 

4.1.1 Relação com Mundo Externo (Semana 1) 
Na categoria Relação com Mundo Externo, as entrevistadas comentaram a loucura 

que foram as primeiras semanas, incluindo como foi o início do isolamento social e 

seus desafios. As entrevistadas também falaram sobre como estavam encarando a 

doença, sendo que a maioria considerava de certa forma exageradas as medidas que 

estavam sendo adotadas. 

  

4.1.1.1 Visão sobre a doença (Semana 1) 
Na primeira semana de entrevistas, as entrevistadas comentaram sobre suas 

impressões em relação à COVID-19. Ainda que o número de casos no Brasil fosse 

relativamente baixo, as notícias internacionais relatavam que o perigo era crescente. 

Essa grande variedade de informações fazia com que, ao mesmo tempo que algumas 

entrevistadas ficassem com bastante medo, outras considerassem a situação um 

exagero.  

 

Algumas entrevistadas pareceram não considerar a ameaça da COVID-19 tão grande, 

mesmo entendendo que poderiam perder alguém no processo.  

 
 

Chef: Eu não passei pelo medo, não fiz nenhuma grande estocagem, penso 
que isso pode chegar na minha família e nas pessoas próximas, que eu posso 
perder alguém, mas isso não me dá medo. 
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Outras demonstraram que sua visão sobre a seriedade da doença foi evoluindo à 

medida que o tempo ia passando. 

 
Moderna: Eu, a princípio, não fiquei tão preocupada, pois os sintomas 
pareciam leves, não dava para entender a dimensão da doença. Para mim, 
era “não pega em criança, então tudo bem”. Mas eu fui vendo algumas 
pessoas do time bem preocupadas e aí vai te contaminando, até que chegou 
um dia que eu lembro que eu mandei um áudio para meu marido, falei: “Olha, 
aqui pegou, está uma sensação meio de pânico”. 

 

A Atleta, por sua vez, demonstrou bastante medo desde o início, provavelmente 

motivado pela proximidade que teve com a doença. 

 
Atleta: Aí bate aquele medo, aquela insegurança do que está realmente 
acontecendo, eu não posso sair de casa, eu estou em isolamento, cinco 
pessoas da minha equipe confirmadas com coronavírus, (...) "meu Deus, será 
que eu vou ficar doente, será que não vou? Marido, não sai de casa, não 
encosta em mim, não chega perto porque você está trabalhando ainda, então 
vou ficar aqui no quarto, não saio daqui". 
 

 

As opiniões divergentes em relação à gravidade da doença e em relação a medidas 

de cuidado necessárias puderam ser evidenciadas na fala da Mineira, que relata como 

considera exagerada a maneira como seu marido estava lidando com a situação.  

 
Mineira: ...porque ele é muito obsessivo com essa questão da limpeza, aí ele 
sai e volta, fica superestressado, aí ele faz quase uma higienização do mundo 
para entrar em casa e isso me estressa um pouco, porque eu também não 
vejo tanta necessidade assim, mas, enfim, isso é o que está sendo ruim, 
porque ele já tem uma tendência a ser obsessivo-compulsivo. 

 

Porém, independentemente de algumas entrevistadas não estarem se preocupando 

pessoalmente com a doença, a preocupação com os outros ficou evidente, sejam eles 

pessoas próximas (idosos, faxineira) ou pessoas desconhecidas que estejam 

passando por dificuldades.  

 
Chef: ...às vezes me dá muito sentimento de impotência, de querer fazer 
alguma coisa e de ajudar. Então, algumas vezes, já entrei em algumas 
iniciativas, tipo as pessoas do condomínio estão comprando cesta de 
alimentação para os funcionários como forma de agradecer que eles estão 
trabalhando, meu marido tem um grupo de [Cidade] que localizou 16 
ambulantes que vendem milho, acarajé, e estão dando um dinheiro para 
ajudá-los. Outra pessoa daqui tem uma ONG que pega as pessoas da rua e 
dão comida, que junta não sei aonde, eu peguei coisa da minha casa e dei 
para essa pessoa. Então eu tento, eu me sinto inútil nesse mundo quando eu 
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começo a elucubrar o que que é a vida de alguém que depende do comércio, 
do trabalhador médio brasileiro.  

 
4.1.1.2 Relato sobre início da quarentena 
Como consequência da proliferação da doença, a maioria das entrevistadas estava 

em home office havia aproximadamente duas semanas. No caso de duas 

entrevistadas, todavia, o home office ocorria havia ainda mais tempo, por diferentes 

motivos. No caso da Chef, por uma estratégia de sua empresa para se antecipar à 

crise, haja vista o que estava ocorrendo em outros países.  

 
Chef: ...a empresa resolveu fazer um teste, ela estava no início de março e 
ela falou: “Olha, já que somos uma empresa inovadora, tecnológica, a gente 
quer ver se nosso sistema aguenta. Então segunda e terça, que seria dia 9 e 
10 de março, nosso escritório vai estar fechado, ninguém vai vir aqui porque 
a gente quer testar como funciona 100 por cento de home office. 

 

No caso da Atleta, sua equipe havia sido testada, e cinco das 12 pessoas estavam 

contaminadas com COVID-19. Por trabalharem todos em uma sala fechada no banco, 

o RH da instituição solicitou que todas as pessoas de sua equipe passassem a 

trabalhar de casa desde 20 de março. Além disso, cada pessoa da equipe passou a 

ser monitorada diariamente por meio de ligações com médicos contratados pelo 

banco. 

 
Atleta: ...me avisaram em uma sexta-feira à noite: "Atleta, você vai entrar em 
home office porque você é do grupo de risco por ter asma e porque você tem 
uma criança em casa, e seu filho, ele fica com os avós, então ele não poderia 
mais ficar com os avós, então você vai ficar em casa" ...eu não posso sair de 
casa, eu estou em isolamento, cinco pessoas da minha equipe confirmadas 
com coronavírus, eu estava diretamente trabalhando com as cinco, eu não 
sabia o que fazia, então realmente já entrei em isolamento total durante 14 
dias, e comecei a ser monitorada pelo Sírio Libanês. 

 

Independentemente da data exata do início do home office, as entrevistadas 

relataram, de maneira geral, um início conturbado que, ao longo das semanas, foi 

melhorando.  

 
Moderna: ...foi insano... eu já tinha a cultura de trabalhar em home office, mas 
a [Empresa] não e é aquela coisa que você fala: "Bem feito, agora aprendeu 
na marra", não teve tempo de se preparar, teve que alugar computador e tudo 
mais, então a gente teve que contar também com o apoio, com a adequação 
das pessoas que não têm essa prática de home office, e eu tive a sensação 
de que a gente precisou trabalhar muito mais e isso foi across na minha 
empresa, de muita coisa para fazer, muita ansiedade rolando, então o meu 
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chefe já é um cara ansioso, ficou mil vezes mais; eu sou ansiosa, fiquei mil 
vezes mais. 

 
Banqueira: ...primeira semana foi caótica, a segunda semana um pouco 
melhor, essa semana eu não vou dizer que foi boa, mas eu acho que a gente 
está se estruturando um pouco melhor.  

 
 

As dificuldades tecnológicas, tanto da infraestrutura da empresa para atender todas 

as pessoas de home office como das pessoas para se adaptarem ao formato de home 

office, tornaram esse início bastante confuso.  

 
Comunicadora: ...a minha primeira semana foi uma semana que eu tive muito 
cansaço mental, porque era muita demanda, era criança, era call, várias 
plataformas, porque agora as pessoas estão se concentrando no Zoom, mas 
na primeira semana era Zoom, Whereby, Hangouts, WhatsApp no vídeo, 
Facetime, eu não sabia mais onde eu estava atendendo, então eu estava 
chamando urubu de meu louro fácil. 
 
Atleta: ...foi uma bagunça, no primeiro dia já o VPN não entrou, não conseguia 
conectar na rede da minha casa, caía toda hora, não conseguia entrar em 
contato com o pessoal do banco de TI para me ajudar, então assim, eu perdi 
umas cinco reuniões da parte da manhã, consegui logar era quase duas 
horas da tarde, e aí meu marido estava trabalhando de manhã, eu com o 
[Filho] também em casa, eu tinha que parar para dar atenção para ele, porque 
para ele era um cenário novo também em casa, então ele queria atenção, e 
aí ele não estava entendendo o que estava acontecendo, queria colo toda 
hora, chorava toda hora, e eu: "Meu Deus do céu, não consigo trabalhar”. 

 

 

Se por um lado a adaptação às tecnologias do trabalho remoto teve alguns percalços, 

por outro, foram relatadas diversas quebras de paradigma relativas ao home office, 

demonstrando que, para atividades que antes eram consideradas impossíveis de 

serem realizadas de maneira remota, na hora da necessidade, deu-se um jeito. 

 
Banqueira: ...na minha área a gente mexe com dados de terceiros e dados 
de traders, então a gente acaba que tem informação confidencial e que 
precisa ter chinese wall, todas as ligações tinham que ser gravadas, tinha que 
estar em ambiente seguro (...) então tinham vários mitos que a gente não 
conseguia quebrar até juridicamente, pessoal de compliance não aprovava. 
Com essa situação caótica, a gente implantou home office para 100 por cento 
da minha equipe em dois dias. 

 

4.1.1.3 Impacto quarentena (Semana 1) 
O isolamento social adicionado ao fechamento de diversas instituições (comércio, 

escolas etc.) levou a uma crise econômica em diversos setores. Como consequência, 

duas entrevistadas falaram sobre a necessidade de demitir pessoas naquela semana.   
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Comunicadora: ...é muito puxado você ter que colocar gente no mercado em 
um momento tão delicado quanto esse sabendo que a sua escolha é: ou você 
coloca esses ou você vai pôr em risco todos. 

 

No caso da Guerreira, por trabalhar no ramo de restaurante (onde, devido ao 

fechamento das lojas, a necessidade por mão de obra foi dizimada), as demissões 

teriam uma abrangência ainda maior. 

 
Guerreira: ...eu comecei a me ver decidindo lista de demissão de funcionário, 
de operações, e para mim foi um peso muito grande isso, porque eu já lidei 
com demissões, mas nunca demissão em massa. Demissão em massa é play 
God assim, sabe? É muito estranho, e demissão em massa em uma situação 
de pandemia é mais estranho vezes mil, porque você está demitindo uma 
pessoa que não terá outra oportunidade, então aquilo pesou muito em mim. 
 

 

A Moderna, por sua vez, falou da preocupação em ter seu salário reduzido, dado que 

havia em sua empresa rumores da adoção da Medida Provisória n. 936, que permite 

a redução da jornada de trabalho e suspensão do contrato de trabalho 

temporariamente (Congresso Nacional, 2020). 

 
Moderna: ...a gente já sabe que a minha empresa está 
considerando adotar as medidas da Medida Provisória que o 
Bolsonaro aprovou, de poder reduzir salário, então tem uma 
preocupação. 

 

Além da demissão nas empresas e da possível redução salarial, outro impacto 

negativo da quarentena foi relativo às estruturas de suporte das entrevistadas.   

 
4.1.2 Redução de apoio 

A orientação para o distanciamento social, a redução da circulação de transporte 

público, assim como a redução de renda de algumas das entrevistadas, levou a 

maioria das entrevistadas a interromperem o apoio de babás, faxineiras e mensalistas.  

 
Guerreira: A primeira coisa que mudou foi um componente de stress muito 
grande, e juntou a todo um dia a dia que eu conseguia manejar, eu tinha 
babá, a faxineira, e meu marido sempre fez home office, ele é arquiteto, 
trabalha no escritório em casa ...então eu tinha essa estrutura que me 
ajudava aquilo, minha sogra que vinha à tarde, depois que a babá ia embora, 
ficava com meu filho em casa, para o meu marido poder trabalhar. Então essa 
estrutura toda, não tenho mais. 

 

Banqueira: Essa diarista a gente dispensou, deixou ela em casa...  
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Adicionalmente, outros fatores impactaram a estrutura de apoio das entrevistadas. O 

fechamento das escolas fez com que os filhos das entrevistadas, que antes passavam 

boa parte do tempo em aula, ficassem em casa. Adicionalmente, foi orientado que 

pessoas idosas não tivessem contato com outras pessoas, dado que a mortalidade 

nessa faixa etária é mais alta (MACHADO et al., 2020; EUROSURVEILLANCE 

EDITORIAL TEAM, 2020). Com isso, as entrevistadas (assim como os demais 

brasileiros) receberam a orientação de manter o distanciamento do social das pessoas 

mais velhas, o que fez com que as entrevistadas não pudessem contar mais com pais 

e sogros para apoiar no cuidado com os filhos.   

 
Mineira: Não dá para mandar para a casa da avó porque os avós têm mais 
de 60 anos, então são grupo de risco; os meus pais são falecidos, eu não 
tenho parentes em [Cidade], minha família está toda em Belo Horizonte", e aí 
bateu aquele desespero. 

 

 
Algumas entrevistadas, porém, ao depararem com o fim da escola, acabaram criando 

uma nova estrutura de apoio.  

 
Moderna: ...uma faxineira que vinha três vezes na semana, só que todo 
mundo a dispensou, nós fomos os únicos que não a dispensaram e é quase 
uma relação de família com ela, então a gente já a pegou todos os dias. 

 
No caso da Chef, o complemento à sua estrutura de apoio foi duplo, pelo menos na 

teoria. Seu marido – que estava morando em outro estado – voltou para São Paulo 

para passar a quarentena com a família e sua funcionária resolveu passar a dormir 

em sua casa. Ainda assim, a sensação é que não houve reforço na sua estrutura de 

apoio. 
Chef: ...não sinto (que) mudou minha rede de apoio porque desde o início do 
ano eu aceitei cuidar, trabalhar em uma multinacional, cuidar, criar minha filha 
sem meu marido estar perto, então, tipo assim, ela está com febre duas da 
manhã e eu tenho reunião no outro dia às oito, sou eu que tenho que cuidar 
com minha funcionária. Só. 

 

De modo geral, a sensação relatada é de que, com o isolamento social provocado 

pela COVID-19, o delicado equilíbrio que existia para apoiar as executivas a 

conseguirem trabalhar caiu por terra.  
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Banqueira: ...uma coisa é você fazer home office e que o mundo ainda 
funciona e que a sua criança ainda está na escola e que você tem 
eventualmente babá, diarista, tudo bonitinho, sua antiga rotina ou o que você 
fazia e funcionava para você estava funcionando, mas você estava em casa. 
Agora não, é um negócio home based, literalmente, você ficar aqui baseado 
em casa é um tema e com nada funcionando. 

 

A Atleta, por fim, ressalta como não só ela sentiu o impacto da mudança na estrutura 

de apoio, mas seu filho também. 

 
Atleta: “Meu Deus do céu, o que que eu faço. mãe?” Eu preciso entrar em 
reunião e ele não quer dormir, está chato, e eu acho que ele também sentiu 
muito isso, porque ele também tinha essa rotina, via a minha sogra, e ficava 
com o pai dele, e depois ia para a minha mãe, então ele sentiu essa 
movimentação.  
 

Com todas essas mudanças no contexto externo – início de quarentena, preocupação 

com a doença, alteração na estrutura de apoio e impactos na economia – é de se 

imaginar que a rotina das executivas entrevistadas tenha tido uma série de alterações. 

O tema Dentro de Casa, Antes Fora de Casa explicitará melhor esse ponto. 

 

4.2 Dentro de Casa, Antes Fora de Casa (Semana 1) 
Na semana 1, o tema Dentro de Casa, Antes Fora de Casa foi marcado pela avalanche 

de novas responsabilidades das entrevistadas, principalmente concentradas em 

cuidados com a casa e com a família. As categorias Distribuição do Tempo e Trabalho 

trarão mais luz ao ocorrido.  

 

4.2.1 Distribuição do tempo (Semana 1) 
A maneira como as entrevistadas distribuíram seu tempo foi extremamente impactada 

devido ao pedido de isolamento social, preocupação com doença e redução na 

estrutura de apoio. Para começar, as entrevistadas tiveram que assumir uma série de 

papéis que antes eram exercidos ao menos parcialmente por uma rede de apoio. Um 

dos mais citados foi a inclusão de tarefas domésticas na rotina dessas executivas. 

 

4.2.1.1 Cuidados com a casa (Semana 1) 
No Brasil, muitas mulheres contam com apoio de mão de obra para realizar tarefas 

domésticas. Se antes tarefas como faxinar, lavar roupas, cozinhar eram em geral 

delegadas a faxineiras e mensalistas, durante a pandemia, elas passaram a ser 
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responsabilidade das próprias executivas e de seus maridos. Essas tarefas são em 

geral “encaixadas” antes dos e entre os compromissos de trabalho. 

 
Guerreira: ...tem dia que 6h30 min da manhã eu estou com a panela de 
pressão fazendo músculo, para comer, tipo assim, sabe? É assim a vida 
agora, é, aí com o pãozinho aqui do lado, picando cebola aqui. (...) então até 
as 9 eu estou dedicada ao café da manhã dele, café da manhã nosso e fazer 
alguma tarefa da casa. Seja colocar uma roupa para lavar, fazer alguma 
comida que vai ficar, eu também organizo bem congelados, eu faço bastante, 
porciono e congelo para me dar fôlego, porque senão eu não aguento, aí é 
isso, das 5h30 às 9 da manhã tem esse tempo que eu consigo dar conta da 
casa de alguma forma. E o outro tanto eu dou conta da casa na hora do 
almoço também, porque daí eu faço alguma outra coisa, a máquina que eu 
coloquei para lavar de manhã estendo, passo um pano na cozinha, passo um 
pano na casa, aspirador, e tudo isso a gente vai fazendo em conjunto.  

 
A ajuda das crianças nos cuidados com a casa foi um fator bastante relatado. E 

sábado – antes geralmente associado ao lazer e ao descanso – passou a ser o dia 

oficial da faxina. 

 
Mineira: ...final de semana a gente está dividindo, as meninas também estão 
junto, então cada um pega uma coisa, um passa o aspirador, o outro passa 
pano, o outro lava banheiro e aí estamos levando desse jeito. 

 
Banqueira: Ela arruma o quartinho dela, passa o paninho na escrivaninha 
dela. Agora, por exemplo, ela está arrumando a casa com o meu marido... a 
gente tem tentado educar muito ela: bagunçou, vai ter que arrumar. Então 
isso tem sido uma guerra, mas sábado tem sido o dia da limpeza e durante a 
semana limpa quem pode, quem está menos atarefado. 

 

Ensinar os filhos a cuidarem da casa – e vê-los realizando tarefas que antes da 

quarentena não faziam – foi algo encarado como um subproduto positivo da falta de 

estrutura de apoio.   
Comunicadora: ...o primeiro sábado foi: "Mas, mãe, que chato, por que eu 
tenho que fazer isso?", "Porque um dia você vai crescer, e aí você vai fazer 
intercâmbio, e aí você vai morar sozinho, e aí você vai casar, e aí você tem 
que saber fazer essas coisas". 
 
Banqueira: A surpresa é que esse serumaninho sabe fazer muito mais coisas 
do que a gente imagina... como você não vê durante o dia, esse movimento 
até na escola, tem horas que você começa a falar: “Nossa, elas fazem isso?”, 
então a gente acaba que se surpreende. 

 

De modo similar, ainda que os cuidados com a casa tenham gerado uma carga 

adicional de trabalho e uma redução no tempo de lazer das entrevistadas, pôde-se 

observar na fala das entrevistadas um certo orgulho ao notar que podem dar conta 

dessas novas tarefas. 
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Chef: ...o fato de você estar isolado, você aprende algumas coisas, ou que 
você consegue limpar a sua casa, ou que você consegue colocar um quadro, 
que você não precisa de ajuda para tudo. 
 

O aumento de responsabilidade em relação aos cuidados com a casa foi um fator que 

ocupou bastante o tempo das entrevistadas. Porém, esse foi só o começo. A 

necessidade de tomar as rédeas dos cuidados com os filhos foi outro elemento que 

necessitou dedicação adicional das entrevistadas. 

 

4.2.1.2 Papel mãe (Semana 1) 
O cuidado com as crianças foi outro papel que impactou a rotina das executivas 

durante a quarentena. Antes da pandemia, 100% das entrevistadas contavam com 

apoio para o cuidado com seus filhos por meio de escola, babás ou parentes. Sem as 

tradicionais estruturas de suporte, as entrevistadas se tornaram as principais 

cuidadoras de seus filhos, o que gerou um alto grau de ansiedade em muitas.   

 
Atleta: ..."meu Deus, e agora? Eu preciso parar para dar comida para ele" e 
cara, é tetê, é fruta, eu tenho que limpar ele, é fralda, tudo, gente, como é que 
eu vou fazer isso? 

 

Entre as dificuldades relatadas em relação à nova demanda, foi mencionado o desafio 

para ensinar e entreter seus filhos. As tentativas de adaptação das escolas ao formato 

virtual, com envio de atividades para serem realizadas em casa com apoio dos pais, 

foi considerada insuficiente. O homeschooling foi alvo de reclamações frequentes. 

 
Chef: ...a escola manda umas atividades, mas sei lá, ocupa 10 minutos do 
tempo, eles estão tentando, mas não que consiga ter algum avanço, êxito 
nisso. 
 
Banqueira: Literalmente babá eletrônica. Ela está fazendo aula de inglês on-
line, então são duas vezes na semana, uma horinha só por dia e a gente tem 
imprimido algumas coisas de caligrafia para ela, alguns pontilhados, mas ela 
está tão sem coisa para fazer que eu imprimi o que o me mandaram para 
duas semanas e ela fez em um dia, em duas horas ela fez tudo. A criança 
está subindo pelas paredes. 

 

Nesse contexto de “falta de braço”, a televisão acaba ocupando um espaço relevante 

na rotina das crianças. Em geral, o tempo da criança perante as telas é alvo de 

preocupação das entrevistadas. 

 
Chef: Da minha filha existe um conflito, que ela está ficando muito mais tempo 
na televisão do que eu sonhei, do que eu preguei, então não consigo pensar 
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em atividade para entretê-la e pessoas e tempo para cuidar da casa, da 
comida, de trabalho dela. 

 
 
No caso da Guerreira, contrariamente, existe um questionamento sobre o que é pior: 

ter o filho muito tempo na TV ou ter o filho constantemente atrás dela, pedindo a 

atenção que ela não pode dar. 

 
Guerreira: E eu estou tentando evitar que ele fique colado na tela, mas não é 
fácil, porque ele fica atrás da gente o tempo inteiro. Aí eu até me questiono, 
não sei se não seria melhor, porque ele atrás da gente o tempo inteiro, é o 
tempo inteiro a gente dizendo: "para, não faz isso", será que não seria melhor 
se ele não estivesse lá olhando a televisão? Não sei, não sei o que é certo 
entendeu? 

 
A mudança na rotina das crianças gerou muitas vezes mudança no comportamento 

delas, o que, por consequência, exigiu mais trabalho das entrevistadas. 

 
Moderna: ...como ela não está indo para a escolinha, acho que ela não estava 
gastando energia suficiente, então durante essa quarentena inteira ela 
acordou de madrugada, voltou a acordar de madrugada, e aí dorme à tarde, 
uns horários todos tortos, então a gente ficou meio por conta da rotina dela. 
O dia que eu ficava de madrugada com ela, quando eu voltava para a cama 
eu dormia até às oito e meu marido ficava a manhã com ela. 

 
De qualquer maneira, apesar de todos os desafios desse papel de mãe, as 

entrevistadas relataram de maneira unânime como a convivência com os filhos estava 

sendo o grande ponto positivo da situação. As entrevistadas relataram como estar por 

perto dos filhos o dia todo – em vez de somente poucas horas pela manhã e pela 

noite, quando trabalhavam fora de casa – está trazendo grande satisfação. 

 
Comunicadora: É maravilhoso, porque antigamente eu já chegava e era 
aquele rolo compressor de: "Como foi seu dia? O que teve na escola? Tem 
lição? Não tem?", aí hora de dormir, então eu só relaxava quando ia dormir e 
agora eu consigo relaxar com eles meio que andando ainda, meio que 
fazendo as coisas deles.  
 
Guerreira: Eu acho que a coisa que é legal é estar convivendo com meu filho. 
Porque eu via ele uma hora, duas horas vai, pela manhã, porque eu tinha que 
sair de casa umas 8 para ir para o trabalho, ele acordava 6, ...e aí à noite eu 
chegava em casa às 6h30, e ele dorme às 7h30, então é mais uma hora. 8 
horas vai assim, é uma horinha que eu tinha à noite, e uma hora e meia de 
manhã. Hoje eu vejo ele durante o dia inteiro, então isso é legal, eu poder, 
nossa, eu vejo ele fazendo coisas que eu não veria, não veria aprendendo 
frases, e falando coisas, e fazendo coisas assim, então essa é a parte boa.  

 
A possibilidade de ter breves encontros ao longo do dia com os filhos foi algo 

apreciado pelas entrevistadas.  
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Mineira: ...mesmo trabalhando, eu consigo acompanhar um pouco mais a 
vida delas, vamos dizer, então no meio do dia você vai lá, faz um lanche junto, 
dá um abraço, vê, porque a gente fica o dia inteiro longe, então o ver, o ter o 
contato, estar mais perto, isso foi uma boa surpresa 
 
Atleta: ...vamos otimizar esse tempo a favor, já que eu estou em casa vamos 
fazer coisas que eu não fazia ...aproveitar o tempo com meu filho que eu não 
ficava tanto com ele, então brincar com ele, ensinar as coisinhas para ele, dar 
comida para ele que eram coisas que assim, teoricamente eu quase não fazia 
no meu dia a dia, e agora eu dou, paro meu tempo para fazer o que eu estou 
fazendo. 

 

O aumento do tempo dedicado aos cuidados da casa e dos filhos junto à necessidade 

de trabalhar de casa impactou diretamente o trabalho das executivas. 

 
4.2.2 Trabalho (Semana 1) 
Na semana 1, a categoria Trabalho retratou principalmente as primeiras impressões 

das entrevistadas em relação ao novo modelo compulsório de trabalho: o home office. 

Três subcategorias darão mais detalhes sobre a percepção das entrevistadas em 

relação a esse novo formato: Home Office, Mistura de Trabalho e Vida Pessoal e 

Entrega de Resultados.  

 
4.2.2.1 Home Office (Semana 1) 
A implementação obrigatória e unânime do home office na rotina das entrevistadas 

fez com que o assunto fosse elaborado por diferentes perspectivas. Primeiramente, 

as entrevistadas falaram sobre como ficou o novo espaço físico de trabalho. Ficou 

claro que aquela imagem de home office de “comercial de margarina” – um espaço 

exclusivo para trabalho, com cadeira ergonômica, impressora, silêncio, privacidade – 

passou longe da realidade dessas executivas. Muito pelo contrário, o que se escutou 

foram versões de “varanda office”, “quarto dos enteados office”, “sala de jantar office”.   

 
Mineira: ...adaptei um escritório aqui no quarto da pequena, porque eu não 
tenho outro espaço, então está no quarto dela, e a gente estabeleceu esse 
acordo de que, quando eu estou ocupada nesses momentos, elas não podem 
interromper, não podem vir aqui. 

 

Com frequência, as entrevistadas falaram da necessidade de mudar o local da 

estação de trabalho ao longo do dia ou da semana, dependendo do tipo de reunião 

ou das necessidades da família. 
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Comunicadora: ...aqui é meu cantinho da sala de jantar, então aqui do lado 
eu tenho uma biblioteca e as crianças estão lá, está vendo? Quando eu 
preciso muito de silêncio ou eu coloco eles nos quartos ou eu vou para o 
quarto, e aí vou lá, então a gente trabalha todo mundo junto mesmo....hoje 
foi um dia que a gente está tentando fazer o homeschooling, então eu coloco 
aqui na mesa de jantar comigo: "Senta aí, eu sento aqui, você senta ali, você 
senta ali" e meio que um olho aqui e um olho ali. 
 
Moderna: ...acho que depende de quem está em casa, do barulho, do tipo de 
reunião que o meu marido está tendo, mas o meu chefe brinca, porque a 
gente faz tudo por videoconference, então toda hora ele fala: "Nossa, cada 
hora eu vejo um fundo da sua casa, estou conhecendo a sua casa inteira", 
pois é... 

 
 

Outro aspecto que impactou a localização do home office foi a divisão acordada com 

o marido. Enquanto no caso da Chef o espaço mais nobre (o escritório da casa) ficou 

com seu marido, no caso da Banqueira, foi estabelecido um rodízio semanal.  

 
Chef: ...desde que meu marido chegou ele pegou o escritório da casa, então 
eu, de uma forma geral, estou aqui na churrasqueira, porque na churrasqueira 
tem uma tomada, e uma mesa de uma altura razoável, então essa é a razão 
de o meu home office ser aqui, então ali está a sala, e é na varanda. 
 
Banqueira: ...a gente tem (se) dividido em dois lugares ...essa semana é a 
minha semana no escritório, o meu marido está na varanda e a varanda é 
conectada com a sala, então ela (a filha) fica na TV, ela bagunça mais a 
pessoa que está na varanda. Semana que vem sou eu na varanda, meu 
marido volta para o escritório, então eu vou ficar um pouco mais de olho nela. 
A gente tem feito isso, uma semana eu e uma semana ele. 
 

 

A falta de infraestrutura preparada para o trabalho acarretou não só a necessidade de 

adaptação das entrevistadas, mas  também uma série de desconfortos físicos. 

 
Atleta: ...não sabia onde que eu ia trabalhar dentro de casa, porque eu não 
tenho uma mesa.... a minha mesa de jantar é na varanda, porque a gente 
acabou fazendo um bar, enfim, coisas de cachaceira....todo dia eu chego no 
final do dia, eu falo para o [Marido]: "Nossa, eu estou com uma dor nas costas, 
que eu não sei de onde que é", aí ele fala: "Ah, é a cadeira", é a cadeira, 
então assim, uma cadeira que teoricamente era para o almoço e para a janta, 
hoje eu fico quase oito horas lá. 

 
Das sete entrevistadas, apenas uma – a Guerreira – ficou com um espaço de escritório 

reservado e exclusivo para trabalho. No mais, a regra foi o compartilhamento do 

ambiente com as outras pessoas da casa, o uso de ambientes não adaptados a um 

escritório e a alternância de local de trabalho dentro da casa. 
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Outro aspecto ressaltado em relação ao home office foi a intensidade do trabalho que 

as entrevistadas estavam sentindo nesse formato. 

 
Moderna: A gente, na primeira semana, brincava: "Cancela o home office, 
volta"... "Eu volto para [Cidade], não tem problema", mas em um tom de 
brincadeira. Eu sou súper a favor do home office, mas ...a gente está 
trabalhando insanamente. 

 

Um dos motivos para essa intensidade no trabalho é o aumento na quantidade de 

reuniões. A impossibilidade de fazer alinhamentos rápidos ao longo do dia gera a 

necessidade de marcar uma reunião formal, o que fez com o que o horário de trabalho 

das entrevistadas muitas vezes se estendesse. 

 
Atleta: ...o número de reuniões mesmo, no dia, que isso me incomoda um 
pouco, porque às vezes eu estou superconcentrada ou às vezes preciso 
resolver coisas do meu projeto e preciso fazer, entregar alguma coisa que é 
atividade minha, e eu não consigo dar ênfase nisso porque eu tenho que 
parar para a reunião.  
 
Banqueira: ...como os clientes e o mercado estão um pouco loucos e a 
volatilidade superalta, tem dado problemas, inclusive de conexão, com 
bolsa... você está querendo avisar todo mundo, você não sabe se incomoda, 
se a pessoa viu no mesmo horário que você viu, então você tende a querer 
falar muito... Fechou o dia, tem vários outros calls que eu tenho que fazer 
com a equipe, eu tenho que fazer com outras pessoas que eu não sei se 
viram a mesma coisa, porque muitas coisas você está discutindo, chama ali 
e vem discutir junto, agora não, você precisa alinhar com o outro, você não 
acha um naquele horário, aí você precisa ligar de novo. Então essas coisas 
acabam indo até supertarde e os problemas também vão se estendendo. 

 

A falta de uma delimitação física temporal para o trabalho, juntamente com a 

necessidade de não sair de casa e incorporação de novos papéis na rotina, fez com 

que muitas entrevistadas falassem sobre a mistura da sua vida profissional com a 

pessoal. 

 
4.2.2.2 Mistura trabalho e casa (Semana 1) 
O trabalho em casa, junto à necessidade de assumir novos papéis, fez com que muitas 

entrevistadas falassem sobre como a rotina de cuidados com a casa e crianças e a 

rotina profissional se misturaram. Fazer um Zoom com câmera fechada virou quase 

sinônimo de estar dando conta de outra tarefa simultaneamente. Se antes o 

multitasking era previamente condenado por muitos, durante a quarentena ele 

definitivamente se estabeleceu como prática predominante. 
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Banqueira: Se eu tenho um call que eu só preciso escutar, eu vou lá, 
aproveito e lavo louça. Eu estou escutando, mas eu estou lavando louça. 

 

Essa mistura entre tarefas do campo pessoal e profissional leva as entrevistadas a 

verem seu trabalho como intermitente. 

 
Guerreira: ...hoje eu trabalho de forma intermitente, eu toda hora paro o que 
eu estou fazendo aqui, para fazer alguma outra coisa da esfera casa, filho 
etc., volto para cá, faço uma ligação... 
 
Comunicadora: Eu levei 15 [dias] para sacar que eu precisava explicar para 
os meus filhos que, quando eu estou de fone, eles não podem me 
interromper, ou, quando eu estou sem fone e estou digitando, eles não podem 
interromper a mamãe... Então se é um call um pouco mais sério eu faço 
assim, meu braço estica assim, eu faço tipo: "Não aparece".  

 
De fato, filhos interrompendo o trabalho das executivas foi um relato praticamente 

unânime entre as entrevistadas na semana 1. 

 
Atleta: .. eu tinha que parar para dar atenção para ele, porque para ele era 
um cenário novo também em casa, então ele queria atenção, e aí ele não 
estava entendendo o que estava acontecendo, queria colo toda hora, chorava 
toda hora, e eu: "meu Deus do céu, não consigo trabalhar". 

 
 
Mineira, porém, relativiza dizendo que essas interrupções já ocorriam no trabalho.   
 

Mineira: Essa coisa do trabalhar em casa é diferente, você tem que ter uma 
disciplina maior, porque às vezes as meninas me chamam: "Mãe, vem aqui, 
olha isso", você vai lá e, na hora que você voltar... quer dizer, você para o 
que está fazendo, você tem que concentrar de novo, mas, de uma certa 
forma, isso também acontece no trabalho, essas interrupções. 

 

Ainda que as condições físicas do home office não fossem as mais adequadas e que 

o trabalho tenha sido caracterizado como intermitente, isso não impactou a entrega 

de resultados para a empresa. 

 
4.2.2.3 Entrega de resultados (Semana 1) 
Se antes a produtividade dos colaboradores que praticavam home office era para 

algumas empresas e líderes uma incógnita, a quarentena veio aí para provar o 

contrario. 
Banqueira: ..antigamente as pessoas falavam: “vai fazer home office, vai 
ficar na praia”, isso é balela, as pessoas trabalham para caramba. 
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Ainda assim, com todo o contexto desfavorável (redução de estrutura de apoio, 

espaço físico inadequado) podia-se imaginar que as entregas no trabalho fossem 

negativamente impactadas. Essa, todavia, não foi a experiência das entrevistadas.  

 
Atleta: ...me surpreendi muito trabalhando em home office, eu achei que eu 
não fosse conseguir me virar nesse cenário, mas a gente conseguiu bater 
todas as entregas da quinzenal. 
 

A Moderna considera que um dos motivos para essa maior eficiência é que a 

quantidade de interrupções – de pessoas do trabalho – diminuiu com o distanciamento 

físico. A entrevistada considera que antes, quando pessoas passavam em sua mesa, 

muitas vezes a chamavam para diferentes reuniões só porque ela estava lá. Com o 

home office, isso não acontece mais. 

 
Moderna: ...eu tenho a sensação de que eu estou produzindo muito mais, que 
eu estou muito mais produtiva, porque eu simplesmente consigo ter controle 
da minha agenda. 

 
A Mineira, por sua vez, relata uma tendência de menor cobrança de resultados, pois 

o foco do momento – pelo menos na teoria – é a saúde das pessoas. Ela ressalta, 

todavia, que o discurso bonito é mais teórico do que prático. 

 
Mineira: ...percebo também que ninguém está falando muito dos impactos do 
trabalho home office em termos de produtividade, não estão cobrando meta, 
então isso também foi uma mudança. ...é aquele discurso: "Agora o 
importante é a saúde, é as pessoas se cuidarem" e tudo mais, mas, implícito 
ali, tem o: "Não deixa de fazer o que precisa ser feito, não deixa de contatar, 
não deixa de fazer as coisas, porque daqui a pouco isso vai voltar" e a gente 
sabe que vai voltar bem maior do que quando a gente saiu, porque ficou 
acumulado. 

 

Por outro lado, a falta do contato direto foi mencionada como uma área de 

oportunidade. Algumas pessoas sofreram para se adaptarem a encontros virtuais.  

 
Guerreira: ...eu acho que cara a cara a coisa rende um pouco mais (...) outras 
pessoas nunca trabalharam dessa forma, por exemplo, o presidente da nossa 
empresa, ele é um cara que ele relutou até o último segundo para fazer esse 
formato de trabalho. 

 
A Atleta, por sua vez, reforçou uma certa ineficiência na comunicação, pois o que 

antes era um rápido alinhamento verbal, a tal da conversa de corredor, agora teve que 

virar uma reunião. 
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Atleta: ...e eu fiz isso muito semana passada, de almoçar na frente do 
computador, e acabar não tendo meu horário de almoço por conta de muitas 
reuniões para alinhar coisas do dia a dia que a gente estava acostumado a 
alinhar ali no face to face rapidinho, então tem que chamar reunião para 
alinhar isso agora. 

 
Com tantas mudanças no contexto promovidas pela COVID-19, era imaginável que a 

rotina dentro de casa das entrevistadas também fosse muito impactada. A mudança 

nessas duas esferas, por sua vez, influenciou o aparecimento de uma série de 

transformações nos sentimentos e reflexões das entrevistadas, a serem abordados 

no tema Mundo Interno. 

  

4.3 Mundo Interno (Semana 1) 
Na semana 1, o tema “Mundo Interno” foi marcado pelo surgimento de muitas 

emoções – em geral – negativas, como stress, cansaço e culpa. Além disso, alguns 

questionamentos iniciais sobre o estilo de vida das entrevistadas começaram a 

despontar. As categorias Sentimentos e Reflexões, que serão discutidas a seguir, 

mostrarão mais detalhes sobre o assunto.  

 
4.3.1 Sentimentos (Semana 1) 
Na semana 1, a necessidade de adaptação ao novo contexto e as novas demandas 

de cuidados com a casa e família influenciaram que a categoria Sentimentos fosse 

composta pelas subcategorias de culpa, stress, saudades do tempo individual e 

cansaço. 

 
4.3.1.1 Culpa (Semana 1) 
“Nasceu uma mãe, nasceu a culpa”, já diria o dito popular. Porém, em tempos de 

quarentena, oportunidades para sentir culpa ficaram ainda mais abundantes.  

 

O fato de as entrevistadas estarem fisicamente próximas de seus filhos, porém sem 

poder dar atenção plena para eles durante o expediente de trabalho, fez com que as 

entrevistadas se sentissem bastante culpadas e angustiadas.  

 
Moderna: E teve o impacto pessoal da minha filha entender que estou em 
casa, mas estou trabalhando... ela me vê o dia inteiro, ela me quer o dia 
inteiro, então é como se eu ficasse, todo o período que eu estou trabalhando, 
a rejeitando, então quando ela não me vê parece que é mais fácil, ela não me 
vê; agora é como se eu ficasse oito horas do dia, até mais, a rejeitando, 
falando: "Filha, não posso", então isso, para mim, foi muito difícil. 
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Outro fator mencionado como gerador de culpa foi a sensação de não estar 

conseguindo fazer nada 100%. 

 
Banqueira: ...quando a gente estava no trabalho, falava: “Me dedico 100% ao 
trabalho porque aí eu desligo o telefone e me dedico 100% à família”, aqui 
não, é um mix e no final do dia eu tenho a impressão de que eu não estou 
dando atenção para a minha filha, para o meu marido. E é um pouco daquele 
negócio, o que os olhos não veem, o coração não sente.... Se eu não visse a 
criança, que é o que acontecia comigo o dia inteiro, para mim estava ok. ... 
Eu tinha menos interação com ela durante o dia, mas eu acho que, pelo fato 
de você não desligar, você não consegue ficar 100%. 
 

Mineira: ...fico com a sensação de que eu estou fazendo menos do que eu 
deveria fazer... talvez pelo fato de não estar lá, de não estar podendo fazer 
100% do que eu faço, as visitas principalmente, e, como está todo mundo em 
home office, então tem muita coisa que também está funcionando mais 
lentamente, então isso me angustia, as coisas estarem meio travadas, eu 
acho. Então o meu maior desafio é esse, não me cobrar tanto. 

 

A culpa também ficou evidente quando as entrevistadas falaram de como seus filhos 

andam vendo muita televisão. Mais relatos sobre esse elemento podem ser vistos na 

subcategoria Papel de Mãe, dentro da categoria Distribuição de Tempo. 

 
Mineira: A maior parte do tempo o que mais me angustia é que principalmente 
a pequena fica televisão, porque, afinal, eu estou trabalhando, então eu 
também não tenho como parar e ficar ali dando uma atenção para ela. 

 

Adicionalmente à culpa, as entrevistadas mencionaram o sentimento de stress com 

ampla frequência. 

 
 
4.3.1.2 Stress (Semana 1) 
 
Com o novo panorama de trabalho, apreensão pela pandemia global, estrutura de 

apoio reduzida, atribuição de novas funções, foram amplos os relatos sobre 

sentimento de stress.   

 
 

Guerreira: ...eu envelheci cinco anos em uma semana, 15 dias, de verdade 
assim, é muito estressante, tem sido bastante estressante. 
 
Moderna: ...eu sinto que a gente está vivendo sempre a pico de explodir no 
trabalho, em casa, com filho, de ansiedade. A gente passa o dia bem, aí 
ontem eu caí na besteira de ver jornal, eu fui dormir chorando… eu chamei o 
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meu chefe para conversar e falei: "Estou no limite" ...estava mesmo, a ponto 
de talvez pedir demissão. 

 

Outro elemento que influenciou a sensação de stress foi o trabalho. Algumas 

entrevistadas falam sobre a sensação de não conseguir desligar do trabalho. Ou seja, 

mesmo em momentos em que não estão trabalhando (como no almoço ou na hora de 

dormir), elas não conseguem parar de pensar no que precisa ser feito no trabalho. 

 
Banqueira: Eu acordo já pensando em trabalho porque tem que ligar o meu 
micro, fazer as coisas, então eu já acordo pensando em trabalho e vou dormir 
pensando em trabalho ainda. 
 
Moderna: ... na hora do almoço, eu estou almoçando já pensando no próximo 
e-mail, no próximo call, então isso não está legal... Eu sinto que no escritório, 
mesmo sendo refeitório, o que dificulta, mas a gente tem o hábito de 
conseguir desligar na hora do almoço, tentar fazer nem sempre uma hora, 
mas 40 minutos de almoço, dar uma caminhada no escritório; aqui eu não 
desligo. 
 

 

A Guerreira e a Comunicadora, por sua vez, falam do teor estressante das decisões 

a serem tomadas. 

 
Guerreira: ...uma das principais coisas assim, foi a questão emocional para 
mim, é um volume de trabalho enorme, tudo bem, mas isso não me incomoda, 
e eu gosto do volume de trabalho, mas eu acho que o teor do trabalho ficou 
muito pesado, era um dia a dia muito pesado, que a gente tinha que abordar 
as pessoas para dar notícias muito ruins, todos os dias eu via homens 
chorando na minha frente. 
 
Comunicadora: ...a gente vai ter um novo ciclo de desligamentos amanhã, 
então a gente trabalhou essa semana toda muito fazendo conta, muito 
pivotando modelos, foi muito intenso, então eu tenho certeza de que amanhã, 
quando eu fechar o meu computadorzinho, eu vou tomar mais um vinho e 
comer mais um queijo. 

 

 

Além da culpa e do stress, o cansaço causado sobretudo pela sobrecarga de trabalho 

e de cobranças foi frequentemente mencionado. 

 

4.3.1.3 Cansaço (Semana 1) 
Quiçá o sentimento mais mencionado pelas entrevistadas nessa semana foi o 

cansaço. 
Guerreira: ...muito trabalho, muita pressão, trabalho emocionalmente 
desgastante, o trabalho de casa fisicamente extenuante. 
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Chef: ...eu não tenho tempo na quarentena para nada, porque eu tenho 
trabalho o dia inteiro, eu tenho reunião o dia inteiro e eu trabalho, eu tenho 
filho, eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho funcionário. 

 
 

Um dos elementos que contribuem para tal é a alta carga de trabalho, que faz com 

que, mesmo trabalhando de casa, ela não consiga ver muito sua família. 

 
Moderna: Tem sido tão insano porque não parece que eu estou trabalhando 
com o meu marido, a gente senta um do lado do outro e parece que eu não 
vi o meu marido o dia inteiro. 

 

A falta de tempo para cuidar dos filhos, do trabalho e da casa deixou para as 

entrevistadas visível a diferença entre o que é ser mulher e o que é ser mãe durante 

a pandemia.   
 

Guerreira: ...eu vejo os meus amigos que não têm filhos: "Ah, porque eu não 
aguento mais assistir Netflix", eu tenho vontade de matar todos eles. Porque 
meu, sinceramente... Outras, uma amiga minha: "Ah, eu arrumei meus, lavei 
todos os meus pincéis de maquiagem, organizei meus batons por tonalidade 
de cor", eu, pô, eu não consigo... Eu falei: "Eu mantive meu filho vivo esses 
dias...". 

 

Com tantas demandas pessoais e profissionais, muitas entrevistadas relataram sentir 

falta de um tempo só para elas. 

 

4.3.1.4 Saudades do tempo individual (Semana 1) 
O contexto altamente demandante, com as entrevistadas tendo que equilibrar uma 

rotina com inúmeras reuniões de trabalho com diversos afazeres domésticos e 

cuidado com os filhos fez com que as entrevistadas falassem sobre a falta de ter um 

tempo sozinhas.  

 
Chef: ...eu acho que eu passo o dia conversando com pessoas o tempo inteiro 
no trabalho, e o que eu quero às vezes é ficar sozinha. 
 

Essa busca por esse pequeno tempo individual fez com que uma das entrevistadas 

inclusive se submetesse a certas reprimendas verbais na rua, dado que o seu 

momento individual ocorria na caminhada matinal, algo que no começo da quarentena 

era visto como errado. 

 
Mineira: ...eu não estava saindo para caminhar porque estava respeitando ali 
a questão da quarentena, e aí semana passada eu comecei a surtar e então 
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agora eu estou saindo ....mesmo às vezes que as pessoas falam: "O que está 
fazendo aqui?", gritam na rua ...mas eu resolvi que eu ia me submeter, mas 
não ia abrir desse momento que é meu e que me faz bem, então eu voltei a 
caminhar e estou me sentindo melhor. E também tenho tentado respeitar os 
poucos minutos que eu tenho de dia livre para mim, depois que faz o filho 
dormir e tudo mais. 

 
Até o tempo que as entrevistadas gastavam no trânsito foi mencionado como algo que 

tinha seu lado positivo. 

 
Comunicadora: Essa semana foi absurdamente louca, eu falava para todo 
mundo: "Que saudades dos meus 45 minutos de Marginal", sabe Marginal 
Pinheiros, eu falava: "Gente, que saudade da minha Marginal, do meu rush, 
do meu trânsito, do meu Audible, do meu rádio, do meu Kindle". 
 
Banqueira: ...por mais que seja chato ficar no trânsito, você está lá escutando 
uma rádio, uma musiquinha para você se animar para chegar em casa ou 
você coloca aquela música clássica para você ficar desligando de fato, então 
tem um ritual. 

 
 

Porém, vale ressaltar que, mesmo com as entrevistadas falando do trânsito como um 

local de descanso mental, a eliminação do tempo gasto em deslocamento foi um dos 

grandes pontos positivos mencionados sobre o home office. 

 
Atleta: Eu fico alocada em diversos polos diferentes do banco, então tem dias 
que eu passo por três polos diferentes do A, ou se não em três, quatro áreas 
diferente dentro do próprio banco, estou em vários lugares diferentes, no 
mesmo dia... Eu estou achando mais calmo, apesar da rotina de muitas 
reuniões... muito mais tranquilo do que antes em relação a deslocamento... 

 
Chef: Eu acho que tem um pouco de menos workload ...alguma coisa de estar 
no escritório, ter que correr para ir, correr para voltar, é como se eu estivesse 
gerenciando uma coisa a menos, não sair de casa, entendeu?  

 
 

A enxurrada de sentimentos relatados nesse primeira semana foi acompanhada de 

algumas primeiras reflexões a respeito do momento. 

 

4.3.2 Reflexões (Semana 1) 
Ainda que o excesso de atividades não permita muito tempo para reflexão, a completa 

mudança na rotina dessas executivas mobilizou alguns primeiros questionamentos 

sobre o estilo de vida. 

 

4.3.2.2 Questionar estilo de vida (Semana 1) 
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O aumento do tempo com suas famílias aliado a outras mudanças no contexto fez 

com que as entrevistadas começassem a fazer algumas reflexões iniciais sobre como 

dedicam seu tempo. 

 
Chef: ...e eu fico às vezes nesse dilema se faz sentido isso [trabalhar], versus 
ficar com a minha filha, o que, que eu estou fazendo de diferente e tal, mas é 
um dilema que consome pouco tempo de mim pensando e praticamente 
nenhuma ação, então quer dizer, não estou revendo. 
 
Atleta: Vamos refletir o que está acontecendo no mundo, e vamos otimizar 
esse tempo a favor, já que eu estou em casa vamos fazer coisas que eu não 
fazia e aí comecei a ler livros, estudar e treinar em casa, aproveitar o tempo 
com meu filho que eu não ficava tanto com ele. 
 
 

Outro tema que suscitou alguns questionamentos tem a ver com a estrutura de 

suporte comum no Brasil, com a contratação de mão de obra para cuidar dos afazeres 

da casa. 

 
Guerreira: ...a gente cuidar das nossas coisas nós mesmos, sermos menos 
dependentes de outras pessoas, no sentido de ter funcionária todo dia em 
casa, não sei, eu tenho questionado um pouco esse estilo de vida que a gente 
tem aqui no Brasil que é superpatriarcal, e que eu sempre questionei, mas na 
prática eu sempre vivi esse mesmo estilo, não é? 

 

Por fim, houve uma reflexão inicial sobre hábitos de consumo. 

 
Moderna: Eu estava refletindo até, eu sou gastona, eu sou aquela: adora ver 
uma coisa baratinha, mas compra 10 dessa coisa baratinha, e eu estava com 
dificuldade de saving, de conseguir economizar, gastando com muita 
besteira, e aí eu senti, eu entendi agora a importância, o peso de ter que 
economizar na marra, não sei da incerteza do futuro. E isso eu acho que é 
uma coisa boa, que eu espero que mude a minha relação com isso. 

 

 

Semana 5  
A semana 5 ocorreu entre as datas 27 de abril e 3 de maio. Se a semana 1 foi 

caracterizada pela “corrida para dentro de casa”, a semana 5 passou a sensação de 

as entrevistadas estarem testando as águas fora de seus lares, ainda que com 

bastante apreensão. Esse contexto de apreensão foi alavancado por diversas notícias 

que abalaram o cenário político e econômico. Mais sobre isso será explorado no tema 

Mundo Externo, que também abordará o impacto do alto grau de incerteza nas 

empresas das entrevistadas. Estando há aproximadamente um mês e meio em 

isolamento, nota-se um certo cansaço com a rotina tão restrita por parte das 



 181 

entrevistadas. Assim, há um movimento para inserir elementos de novidade na rotina, 

seja por meio do retorno de algumas atividades no trabalho que haviam deixado de 

lado no início da quarentena, seja por uma busca por novas formas de entretenimento, 

passou a ser algo relevante, exemplos que poderão ser vistos na categoria 

Distribuição de Tempo. Quanto ao Mundo Interno das entrevistadas, o sentimento de 

stress e cansaço são acentuados, mas, junto a esses, surgiu também uma forte 

tendência das entrevistadas a quererem se cobrar menos. A sensação é que se está 

chegando no limite, portanto colocar alguns bastas se faz necessário. Por fim, as 

reflexões da semana foram bastante pautadas pela incerteza. 

  

4.1 Mundo Externo (Semana 5) 
Na semana 5, o tema Mundo Externo foi essencialmente marcado pelas reações das 

entrevistadas às bombásticas notícias no cenário político e econômico, assim como 

as impressões sobre sair de casa pelas primeiras vezes. A pouca – ou nenhuma – 

mudança em relação às estruturas de apoio fez com que não houvesse subcategoria.  

 

4.1.1 Relação com Mundo Externo  (Semana 5) 
A categoria Relação com Mundo Externo foi marcada nessa semana pelo choque das 

entrevistadas em relação às notícias e também por suas primeiras impressões ao 

saírem de casa. A sensação foi, em geral, de estranhamento e insegurança, o que 

levou as entrevistadas a acirrarem as medidas de segurança que andavam adotando. 

Para concluir, as entrevistadas falaram sobre como esse contexto de incertezas 

andava afetando suas empresas.  

 

4.1.1 Impacto das notícias  (Semana 5) 
Na semana 5, o discurso das entrevistadas foi bastante afetado pelas diversas 

notícias que impactaram o contexto social, político e econômico. Ficou difícil dizer qual 

a notícia que mais as impactou, pois havia furos de reportagem em todas as esferas.  

 

Algumas entrevistadas falaram do aumento de mortes provocadas pelo coronavírus. 

A Moderna inclusive menciona termos “chegamos no pico”, impressão essa que será 

devidamente rebatida nas próximas semanas. 
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Moderna: ...a questão externa que mais me impactou foi o fato do número [de 
mortes], chegamos no pico como eles têm falado que a gente iria chegar... 
Passamos a China, acho que agora está começando a ficar de fato 
preocupante. 

 
Atleta: Assisti Jornal Nacional, assisti o Jornal da Band, então cada hora olho 
um diferente, entro em alguns sites aqui do banco, no UOL. Vou dando uma 
olhadinha para ver como está a situação e que parece que cada dia aumenta. 
De ontem para hoje foi onde teve o maior aumento de mortes em São Paulo 
...Aí você fala, meu Deus, não vai passar nunca. Quando você acha que está 
acabando o negócio aumenta. 
 

Porém, a saída do Ministro da Justiça, Sérgio Moro, que pediu demissão no dia 24 de 

abril, e a consequência desta na economia foi provavelmente a notícia mais 

mencionada da semana. 

 
Mineira: O que mais me impactou foram as nossas questões políticas, a 
questão ali da saída do Moro, essa confusão toda. É complicado demais. Tem 
memezinhos na internet de que o Brasil é o único país que conseguiu ter uma 
notícia que superou a notícia do coronavírus, porque assim o mundo inteiro 
com esforços voltados para a pandemia, para resolver os problemas e tudo 
o mais, a gente ainda consegue criar problemas extras... na sexta-feira foi um 
dia que eu nem consegui trabalhar direito com o pronunciamento ali do Moro. 
Depois o mercado louco, bolsa caindo, dólar subindo e fica todo mundo 
desesperado. É triste. É um sentimento de tristeza... Um monte de gente 
morrendo, todo mundo preocupado com isso e as pessoas brigando 
politicamente. 
 
Banqueira: Fiquei tão triste que o Moro saiu... O cara da saúde, até vai, mas 
essa parte de fazer justiça, que eu acho que é um valor importante, me 
decepcionou bastante... no dia anterior o [Empresa] fez uma live com o 
Moro... a nossa vice-presidente do jurídico ....publicou no LinkedIn com o 
maior orgulho... No dia que ela publicou, meio-dia o cara estava sendo 
mandado embora. Não, não é possível. Deu um baque. 

 
 

O olhar da Comunicadora em relação à saída de Moro, por sua vez, foi mais voltado 

ao impacto desta na fala dos economistas. Em sua opinião, o desespero dos 

economistas impulsionaria ainda mais a sensação da caos do momento, impactando 

negativamente a economia e sociedade. 

 
Comunicadora: Eu acho que não foi exatamente a saída dele, mas foi o 
impacto que ele causou nos economistas ...os caras estavam acabados, 
sofrência total... Porque o grande medo deles é que agora o da economia 
saia... estou vendo os economistas mais fazendo apocalipse, o que ajuda 
muito a inflacionar as bolsas, então tem muita gente ganhando muito dinheiro 
com isso. Entendeu? Essas especulações e tal. A galera que era rica vai sair 
milionária da crise e eu fico constrangida com isso. Eu acho que era a hora 
do economista ser mais cidadão, sabe? 
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A sensação de que nossos líderes não estavam fazendo o melhor pelo país gerou 

bastante tristeza e preocupação. 

 
Guerreira: ...acho que a gente atingiu um nível que não tem mais fundo do 
poço, a gente já está num alçapão como democracia, então nada de bom 
pode sair daqui para a frente, nada. É muito sério e isso me impacta muito, 
porque que país é esse em que a gente vive e que país é esse em que nós 
vamos viver? 
 
Chef: ...no mundo inteiro, pessoas de religião diferente, de crenças, de 
partidos se ajudando, empresas concorrentes se unindo para tentar resolver 
uma situação ...mas no meio disso tudo ...uma crise política aí no meio, por 
interesses que não são esses. Conversando, por exemplo, com amigos 
estrangeiros, eles falam: "Que vergonha do país", é um pouco desse 
sentimento de por que não está todo mundo na mesma, unindo forças e 
trabalhando para a mesma coisa. 

 

Em suma, as notícias da semana trouxeram preocupação e desgosto em relação aos 

rumos do país, certamente fomentando o sentimento de insegurança das 

entrevistadas. Mais sobre o impacto dessas incertezas – tanto no campo pessoal 

como na esfera das empresas – poderá se ver nas subcategorias a seguir. 

 
4.1.2 Estranhamento ao sair de casa  (Semana 5) 
O estranhamento dos primeiros contatos com o mundo externo marcou a semana 5. 

Após quase um mês e meio de quarentena, nota-se uma tendência nas entrevistadas 

em saírem de suas casas. Ao invés de uma certa felicidade ao sair da quarentena, 

todavia, as sensações mais relatadas foram de preocupação e sentimento de 

inadequação ao fazerem atividades corriqueiras, como ir ao mercado. 

 
Comunicadora: ...quando eu apareci no mercado com uma criança, você não 
está entendendo, eu nem comprei a flor. Falei para ele, filho não está bom, 
está feia a flor, vamos embora. Do carinha que estava no estacionamento 
recolhendo os carrinhos de luva, máscara, capacete, tudo até a gerente da 
loja. Quando entrei com a criança, os olhares vinham todos me seguindo. 
....tinha um aviso dizendo que venha sozinho para a loja, deixe as crianças e 
a família em casa, tinha esse destaque, deixe crianças em casa. Eu entrei e 
me senti um pouco agredida nessa loja, fui embora. 

 

De fato, as entrevistadas relataram sentir medo ao sair de casa, pois sair de casa 

virou quase sinônimo de se expor ao vírus. 

 
Moderna: É preocupante, você fica pensando se precisaria, se estou fazendo 
a coisa certa, não é uma coisa. Fui num nível super-rápido, mais rápido do 
que eu poderia fazer, tentei deixar algumas coisas ainda para trás. Não vou 
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perder tempo procurando, cheguei em casa e tentei guardar tudo, higienizar, 
fui tomar banho e, observando algumas pessoas, vi uma mulher que era 
súper do grupo de risco, deve ter mais de 60 anos e, nossa, ela coberta dos 
pés à cabeça. Ela higienizava os produtos na hora antes de pôr na sacola, 
ela tinha um lencinho umedecido e passava em cada produto antes de 
guardar. Era uma coisa, duas máscaras. Era estranho e meio triste a gente 
se dar conta de que está passando por isso. 

 

Essa sensação de insegurança fez com que as entrevistadas começassem a 

aumentar as medidas de segurança que estavam adotando. 

 
Atleta: Eu estava comentando com uma amiga minha que acho que temos 
alguns hábitos que a gente não vai mais perder. O meu hábito de passar 
álcool em gel, o meu de espirrar álcool na sola do tênis é absurdo. Começo 
a espirrar álcool no tênis inteiro e deixo ele na janela. ...Do álcool em gel é 
toda hora, involuntário. Às vezes você está sem fazer nada, pega o álcool em 
gel e passa. 
 
Mineira: Estamos tentando manter o isolamento, a questão da higiene, 
continuamos com tudo. Todo mundo só sai de máscara, quando a gente 
chega em casa todo mundo lava toda a roupa. 
 

Mesmo com a adesão de diversas medidas de segurança, as entrevistadas resistem 

a algumas delas, como a lavagem das compras de mercado. 

 
Comunicadora: Já fui ver tutorial no YouTube de como fazer máscaras porque 
essa é minha preparação para sair. Como é que eu faço uma máscara, como 
é que eu faço esse negócio... mas não dou banho nas embalagens. 

 

O estranhamento com o mundo externo, por fim, ficou evidente no primeiro relato 

sobre “furar a quarentena”, quando os pais da Banqueira foram visitá-la. 

 
Banqueira: Não teve interação normal porque eles chegaram de máscara, aí 
tira sapato, leva na área. Eles com a (Filha) interagiram, mas não teve abraço, 
não teve beijo. Ficaram próximos, mas sem beijos e abraços. 

  

A insegurança sobre como agir e sobre o contexto social, econômico e político 

impactou também as empresas das entrevistadas. 

  

4.1.3 Impacto do coronavírus nas empresas  (Semana 5) 
As entrevistadas falaram também sobre como o coronavírus anda afetando suas 

empresas. O tom é de incerteza, confusão e frustração.  
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Mineira relata a atitude mais cautelosa do banco em relação a empréstimos e também 

sobre as mensagens confusas sobre como deve ser o atendimento presencial durante 

o período de pandemia. 

 
 
Mineira: O que eu tenho percebido na questão do crédito para o segmento 
que eu trabalho é que tem ficado mais restrito. Estamos notando que o banco 
está se resguardando, vai emprestar, mas também quer garantir que vai 
receber, não vai ser um braço do governo nesse sentido. Está confusa a 
questão das agências, horário de abertura. Uma hora é uma coisa, é para 
abrir com poucos funcionários, no dia seguinte já é para abrir com todos os 
funcionários. Uma hora é para ter horário reduzido, outra hora já é 
atendimento integral. Então está confuso... para quem está trabalhando 
também é um risco muito grande.  

 

A Atleta, que, além de funcionária da [Empresa], é também empresária (tendo uma 

academia de crossfit com o marido), falou do impacto em seu negócio próprio: 

 
Atleta: ...vai ter que ter algumas medidas que já saíram do CREFI que a gente 
tem que atuar. Então reduzir o número de alunos, reduzir o tempo de aulas 
de organização, aula de todos os equipamentos. Distanciamento entre 
alunos... Higienização de equipamentos por aula a gente já fazia, ...vai ter 
que limitar o número de alunos. Volta, mas não volta 100%. A gente está 
vendo alguns planos de ação. É o que tem para agora. 

 

A Guerreira, por fim, fala de como a incerteza do contexto externo impacta os 

possíveis planos de reabertura da empresa. 

 
Guerreira: ...sinto falta de visão de futuro... eu vejo que a empresa está 
trabalhando e se movimentando para poder fazer uma reabertura. Em que 
termos não sabemos. Isso também me assusta um pouco, aqui no Brasil a 
gente não tem visibilidade de quais seriam as regras, tem uma data, mas não 
tem regra, como que vai reabrir? 

 

Mediante esse contexto externo inseguro e incerto, parece que as entrevistadas 

tentam buscar mais variedade e satisfação dentro de suas próprias casa, seja em 

seus – mirrados – tempos de lazer ou em seus trabalhos. 

 

4.2 Dentro de Casa, Antes Fora de Casa  (Semana 5) 
Na semana 5, o tema Dentro de Casa, Antes Fora de Casa foi marcado pela tentativa 

das entrevistadas em trazer novos elementos para seu dia a dia, tanto no trabalho 

como em seu tempo pessoal. Mais sobre o assunto poderá ser visto nas categorias 

Distribuição do Tempo e Trabalho.  
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4.2.1 Distribuição do Tempo  (Semana 5) 
Na semana 5, ao contrário da semana 1, praticamente não se falou da demanda do 

cuidados com a casa e filhos. No caso da Guerreira, isso se deu por ter passado a 

semana com o filho internado no hospital, o que a levou a ter o staff do hospital se 

ocupando desse tipo de tarefa.  

 
Guerreira: -Uma coisa boa, minha comidinha chega aqui na bandejinha todo 
dia. Minha amiga falou a mesma coisa: "Você se livrou da limpeza essa 
semana". Tem esse lado, tem alguém que vem fazer a minha cama. 

 

Ao mesmo tempo, a crescente independência dos filhos nas responsabilidades da 

casa foi algo mencionado. 

 

4.2.1.1 Filhos ajudando na casa  (Semana 5) 
Com a estrutura de apoio reduzida, os cuidados com a casa acabaram sendo feitos 

pelos integrantes da própria família. Algumas entrevistadas mencionaram com 

orgulho a contribuição dos filhos nesse tipo de afazer. 

 
Banqueira: Ela arruma a cama melhor do que eu arrumo a minha... Olha como 
está, impecável. Colocou todos os travesseiros na parede, bonitinho, 
enfileirou todas as bonecas. Eles sabem fazer. 

 

A Comunicadora, ao mesmo que tempo que ficou contente com a cooperação de seu 

filho, refletiu sobre como há muitos adultos que estão sofrendo nessa quarentena por 

não saberem se virar com as tarefas do lar. 

 
Comunicadora: ...falei para os meus meninos que precisa passar um 
aspirador aqui nessa sala, soltei no ar. Aí o [Filho] de seis anos falou que 
deixa que eu vou fazer. Filmei. ...Pegou o aspirador, trouxe e foi passar do 
jeito dele, eu só elogiei. ...Fiz uma festa com ele... Tenho amigos de 40 anos 
que não sabiam usar máquina de lavar. Falei espera, para, aí não. Pelo amor 
de Deus. Galera assistindo tutorial de como limpar banheiro. Aí também não. 
Onde você viveu? Onde você estava? 

 

Essa maior colaboração das crianças pôde ser vista também em relação ao 

homeschooling. A Mineira conta como sua filha e ela estão encontrando uma melhor 

maneira de entregarem as tarefas da escola, mesmo sem o apoio virtual sogra. 
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Mineira: ... minha sogra estava ajudando mais com as tarefas da minha 
pequena e ela meio que abandonou... de manhã a gente manda mensagem: 
“[Sogra], você vai poder estudar hoje?” ...E aí só no final do dia: “Amanhã 
então a gente vê... É que é difícil, a minha filha não é fácil, eu sei... A gente 
pega para estudar, agora é hora, vamos concentrar, vamos fazer e estou 
tocando. Ela tem que treinar letra cursiva que então você pode ver um 
episódio a mais... Estou tentando fazer umas negociações assim para ver se 
ela se motiva a fazer o que precisa ser feito... como a relação com ela está 
melhor, então ficou mais fácil, porque no início estava muito estressante 
porque ela não colaborava e a gente via um monte de coisas se acumulando, 
não fazendo. Então pelo menos agora como está mais fácil lidar com ela, fica 
mais fácil para a gente. Mesmo a minha sogra não ajudando. 

 

Quiçá devido a essa maior estabilidade em relação aos cuidados com a casa, as 

entrevistadas tiveram espaço para buscar novas maneiras de se divertir dentro de 

casa. 

 

4.2.1.2 Diversão  (Semana 5) 
Dado que os estabelecimentos externos tradicionalmente associados à diversão – 

como restaurantes, bares, shoppings – continuavam todos fechados, as entrevistadas 

falaram sobre as maneiras que estavam buscando para se divertir dentro de casa. 

Comer e dançar foram atividades bastante citadas. 

 
Atleta: Fiz vários petiscos no sábado à noite para mim e o [Marido]. Tomamos 
um vinho. Vamos fazer uma festa eu e você. Ficamos dançando forró na 
varanda. O [Filho] olhava e não entendia nada. A gente ficou nessa 
brincadeira e foi dormir eram quase duas horas da manhã. 
 
 

Assistir a lives também foi uma atividade relatada com certa frequência. De fato, a 

quarentena mobilizou uma série de adaptações em atividades que tradicionalmente 

eram presenciais, como shows de música.  

 
Chef: Assisti a live do Bell Marques e foi diferente, eu tinha um abadá, vou te 
mandar a foto, eu botei a [Filha] e eu de abadá e comecei a dançar. 
 

Jogos também foram citados como passatempo para uma série de entrevistadas. 

 
Moderna: Compramos um jogo para jogar com as crianças, meu marido me 
ensinou a jogar pôquer... comprei bastantes massinhas, coisas de pintar, 
adesivinhos pela internet. 
 
Banqueira: ...eu tentei brincar um pouco mais com a minha filha usando 
cartas. Ela está me dando um baile no dominó. Essa criança, dominó, Lego, 
a gente pegou um dia para montar um montão de Lego. 
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Até a organização da casa passou a ser vista como diversão, talvez demonstrando 

como o cuidado com a casa passou a ter novos significados além do “tarefas 

adicionais que preciso fazer”. 

 
Chef: Então começar a olhar para o lado e ver: "meu tênis está velho", doei e 
sigo doando coisas, "minhas panelas estão velhas, não tenho seis copos 
iguais", então eu juntei algumas coisas assim... para mim, que gosto de 
cozinhar, um jogo de panela pode ser um presente para mim. E troquei [o 
novo pelo velho], então eu continuo fazendo doações, cada semana eu faço 
alguma coisa, me faz bem e aí fiz essas compras.  
 
Banqueira: ...ele trouxe todas as peças de Lego que ele tinha lá ...meu marido 
foi na Leroy Merlin para comprar umas caixas plásticas e organizar por cor... 
por peça, por tipo de peça.  

 
 

Mesmo a Guerreira, que passou a semana no hospital, conseguiu encontrar beleza 

na sua semana. 

 
Guerreira: ... a gente está no décimo segundo andar, então você vê todo o 
Morumbi, o estádio e o clube, é superbonita a vista e tem um platozinho 
dentro do quarto. A gente fica superaqui e vê o pôr do sol todo dia, 
superbonito. Então no fim das contas até tenho uma diversão. 

 
Esse olhar para o novo, para o “além do básico”, pôde ser identificado também no 

trabalho das entrevistadas. 

 

4.2.2 Trabalho  (Semana 5) 
Se, na primeira semana, os relatos das entrevistadas em relação ao trabalho eram 

sobre tentar dar conta de tudo e sobre a adaptação ao home office, na semana 5, elas 

começaram a falar sobre como o coronavírus afetava o dia a dia de seu trabalho e 

também sobre o retorno de atividades que não foram possíveis de realizar no início 

da pandemia. Entrevistadas falam sobre a saída do BAU (business as usual), que é 

uma expressão em inglês que significa algo como fazer o básico, ou seja, o “feijão 

com arroz” no trabalho. 

 

4.2.2.1 Impacto do coronavírus no trabalho  (Semana 5) 
Assim como o coronavírus afetou todas as esferas da vida das entrevistadas, com o 

teor de seus trabalhos não poderia ser diferente. Com a queda da atividade 
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econômica, as entrevistadas falaram bastante sobre a necessidade de revisar 

previsão de vendas e demanda. 

 
Chef: Tem essa coisa de redução de vendas começando a aparecer mais, 
então por exemplo, eu tenho um to-do agora de ver quanto que vai ser o 
impacto disso, que o número não está vindo... é começar a ver o reflexo 
dessa redução do consumo, ou porque a pessoa tem menos dinheiro ou 
porque ela está em casa e não vai usar tanto o produto para uma coisa ou 
para outra.  

 
Moderna: Antes estava em 100%, agora já está em um nível de 70% 
relacionado ao coronavírus, aos impactos, revisão de demandas, revisão de 
vendas, revisão de produtos, estratégias de vendas, tudo em relação a isso. 

 

Com essa relativa diminuição do impacto do coronavírus no dia a dia, as entrevistadas 

passam a falar sobre olhar um pouco mais à frente. A sensação é que o tempo de 

focar somente em apagar incêndios diários passou, e agora pode-se pensar um pouco 

mais a médio prazo. “Médio prazo” dentro do contexto do coronavírus, claro. 

 
Comunicadora: ...a gente vai falar mais sobre estratégia e a gente precisa 
começar a pensar em alongar agora que saímos da frente de guerra muito 
assim, precisamos pensar na flexibilização do lockdown, precisamos pensar 
45, 60, 75 dias para a frente. 

 

A Banqueira reforça que, depois de um mês fazendo o BAU, as pessoas deveriam 

estar voltando a atividades mais estratégicas e inovadoras. 

 
Banqueira: ...muitas coisas que estavam paradas, por exemplo aquele grupo 
de mulheres de que eu estava fazendo parte, a gente se reuniu essa última 
semana. Tá bom, a COVID. Cara, a gente tem que ficar um mês sem se falar? 
A gente tem que parar totalmente? Eu acho que alguns questionamentos de 
coisas que beleza, o BAU está feito, a gente está conseguindo fazer o BAU, 
vamos começar a falar de outras coisas?  
 

Ainda assim, alguns problemas inerentes ao teletrabalho – mais especificamente, a 

necessidade de que a tecnologia funcione – continuam a aparecer. 

 
Mineira: ...os nossos sistemas não funcionam. Não funcionam. Tem dias que 
você chega aqui e começa a trabalhar e vê que hoje não vai nada. O e-mail 
não vai nada, daqui a pouco um sistema que trava. Sabe? O dia que começa 
ruim e vai ruim o dia inteiro. E não muda. Ele fica o dia inteiro daquele jeito. 
No outro dia ele resolve que vai funcionar.  

 
Por outro lado, a Guerreira fala de como a flexibilidade proporcionada pelo teletrabalho 

permitiu trabalhar até mesmo do hospital. 
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Guerreira: Eu faço duas reuniões fixas por dia, teve vezes que eu fiz como eu 
estou fazendo agora, dentro do quarto... já teve hora de eu estar aqui em 
reunião e entrar médica e ela: "pode continuar", ela veio falar com o meu filho 
e com meu marido e eu aqui, em reunião... Surpreendentemente eu consegui 
trabalhar, eu nem pensei que eu fosse conseguir trabalhar, mas funcionou. 
De algum jeito, eu dei conta das duas funções aqui e funcionou o Einstein 
office. 

 
 
Ao mesmo tempo que o contexto externo continua incerto e inseguro, as entrevistadas 

demonstraram se sentir mais à vontade em suas rotinas dentro de casa. Isso, porém, 

não significou que o stress ou cansaço tenha diminuído. Muito pelo contrário, na 

realidade, conforme poderá ser observado no tema a seguir.  

 
4.3 Mundo Interno  (Semana 5) 
O tema “Mundo Interno” na semana 5 é marcado por uma sensação crescente de 

cansaço e stress. O peso de estar há mais de 45 dias presas em casa, com uma série 

de tarefas adicionais e incerteza em relação ao futuro, é notado de maneira ampla na 

fala das entrevistadas. As entrevistadas parecem ter chegado a seus limites, o que as 

levou, por outro lado, a passarem a cobrar menos de si mesmas a dos outros. O 

período foi também de grandes reflexões, principalmente pautadas pela sensação de 

incerteza.   

 
4.3.1 Sentimentos  (Semana 5) 
Na semana 5, a categoria Sentimentos é composta por três principais temas: 

Cansaço, Stress e Menor Cobrança e Expectativa. 

 

4.3.1.1 Cansaço  (Semana 5) 
As entrevistadas falaram de maneira unânime sobre a sensação de cansaço na 

semana 5. Trata-se de um mês depois do início das entrevistas, com as entrevistadas 

estando nessa nova vida há aproximadamente um mês e meio. A carga de 

responsabilidades adicional, a falta de apoio, as demandas do trabalho fizeram com 

que as entrevistadas relatassem exaustão. 

 
Guerreira: Porque quem está atropelado aqui somos nós, eu e meu marido, 
a gente está a capinha do Batman, superexaustos, destruídos, cansados, 
tudo que você pensar. 
 

Uma das hipóteses para esse cansaço generalizado é a falta de interação entre as 

pessoas, a falta de lazer fora da casa, a falta de momentos de confraternização.  
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Comunicadora: Eu acho que a gente está cansado. Porque agora bateu um 
pouco de cansaço, se você pensar a gente está fazendo 45 dias de home 
office direto e reto, sem parar, sem happy hour, sem almoço, sem cantinho 
do café. Isso é o que eu mais senti essa semana na empresa, as pessoas 
estão com o cansaço que bateu. E eu acho que esse cansaço começou a ser 
sentido pós-Páscoa porque não ter tido Páscoa, as pessoas estão 
começando a sacar a ausência que faz você ter esses encontros de amor, de 
confraternização, de fé, de troca, até de ter briguinhas de família, de ter as 
cunhadas que não se falam. Isso faz falta demais para as pessoas. Então 
esse ano não teve. 
 

A Mineira, por sua vez, fala da alta carga de trabalho que continua deixando o trabalho 

demasiadamente demandante, tanto física como psicologicamente. 

 
Mineira: E todo mundo dizendo que está com dor de cabeça, com dor nas 
costas, estou estressado porque na teoria home office, todo mundo faz o que 
fica mais manso, mas não fica porque a gente não consegue com o tanto de 
coisas que tem para fazer ficar tranquilo.  

 

A Atleta, por sua parte, traz à tona o cansaço emocional de, além de ter que cuidar de 

todas as tarefas adicionais, ter que lidar com o desânimo do companheiro.   

 
Atleta: ...na quinta-feira eu sentei com o (Marido) para conversar porque eu 
estava a ponto de explodir. Para pedir uma ajuda para ele porque eu estava 
bem cansada, me sentindo bem cansada mesmo de cuidar de casa, cuidar 
de tudo e ele estava muito desanimado. 

 

Juntamente com o cansaço, as entrevistadas falaram muito sobre estarem sentindo 

stress, a ser mais bem explorado na próxima subcategoria. 

  

4.3.1.2 Stress  (Semana 5) 
O stress apareceu como a segunda emoção mais mencionada na semana 5.  

 
Guerreira: E stress, toda a questão emocional é muito desgastante. 
Suponhamos que eu tivesse ido numa cartomante e ela tivesse me falado: 
"Olha, você vai passar por isso, por isso e por isso daqui a um mês", eu não 
ia pensar que isso fosse possível, não ia, te juro. Eu ia falar: "O quê? Está 
louca, o que é isso? Ninguém suportaria isso", a gente suporta, a gente 
transpõe e a gente sobrevive, impressionante. 

 

Porém não foram só as entrevistadas que estavam se sentindo estressadas. A 

Comunicadora e a Mineira falaram sobre outras pessoas, colegas de trabalho e 

amigos, que também estavam sensibilizados. 
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Comunicadora: ...tenho ouvido uma parcela maior da galera que está 
panicada, que está de verdade com muito medo, muita ansiedade, muito 
pânico e que está travado. Já passou aquele limite de saudável, sabe?  

 
Mineira: Hoje de manhã ainda chamei um colega aqui no nosso link aqui e 
ele estava megaestressado, ele falou... “Fui supergrosseiro contigo, não é?” 
Eu falei, “é, eu acho que hoje você está meio bravo, meio estressado e tal”. 
Ele falou que estava, estava bastante pressionado porque tem muita coisa 
para fazer. 
 

 
O tédio também ficou evidente nas entrevistas dessa semana. 

 
Chef: ...domingo passado que eu fiz uma call com a família e aí eu comecei 
a falar: "aí, gente, alguém tem alguma novidade?" e o [Marido]: "pedi comida", 
como se fosse a novidade. 
 
Moderna: O que não está funcionando é que a gente está cansado mesmo, 
todo mundo. Está todo mundo ficando um pouco de saco cheio... todos os 
dias serem iguais. 

 

A situação não está fácil. Reduzir o nível de autocobrança virou uma estratégia para 

lidar com as diferentes pressões. 

 

4.3.1.3 Menor cobrança e expectativa  (Semana 5) 
Para lidar com esse cenário de incerteza e sentimento de cansaço e stress, observou-

se uma tendência nas entrevistadas de reduzirem o nível de autocobrança e de 

expectativa em relação aos outros. Colocar limites na dedicação com o trabalho foi 

algo mencionado por algumas entrevistadas. 

 
Mineira: É complicado, mas enfim, eu estou no meu propósito de tentar 
realmente não me estressar. Na sexta-feira o sistema estava uma merda, o 
dia já estava todo uma merda e simplesmente toda a confusão que deu ali. 
Deu umas cinco horas eu disse que deu, cara, não adianta mais ...Durante o 
dia está muito estressante, eu paro, tomo um café, tomo um chá tentando 
amenizar, porque não adianta, vou ficar doente e ninguém está nem aí. 

 

Além de uma menor cobrança no trabalho, as entrevistadas falaram de reduzir a 

autocobrança em relação aos afazeres domésticos. 

 
Atleta: ...antes eu via um prato na louça eu já lavava, via dois e lavava, ficava 
nada ali na louça, tudo certinho e ai ele falou que eu tinha que tirar isso de 
mim, perder menos tempo com essas coisas que também oneram tempo meu 
...Deixa juntar mais umas loucinhas e aí eu lavo. Ele [Marido] falou que eu 
estou melhorando. Eu estava meio neurótica.  
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A atitude de reduzir a cobrança ocorreu não só em relação a elas mesmas, mas 

também em relação aos companheiros. 

 
Chef: Acho que estou cada vez deixando mais tranquilo... eu reclamava muito 
que o meu marido trabalha sem parar, mas já entendi que é isso mesmo, ele 
vai entrar na sala às oito e vai sair às oito da noite. 

 

O contexto incerto junto a um certo cansaço e stress impactou as reflexões das 

entrevistadas na semana. 

 

4.3.2 Reflexões  (Semana 5) 
Nessa semana, as reflexões das entrevistadas foram fortemente impactadas pelo 

clima de incerteza, fazendo com que elas ficassem inseguras sobre o que pensar e 

tivessem que cancelar uma série de planos. Mais detalhes podem ser vistos nas 

subcategorias a seguir. 

 

4.3.2.1 Incerteza  (Semana 5) 
A relação com o cenário externo apareceu também em forma de muitas incertezas. 

As entrevistadas relataram a sensação do “não saber” em relação ao que é certo – ou 

o que é bom – em relação à doença.  

 
Atleta: -..a gente fala que abre o comércio, não abre. O que é pior? ...Mas 
será que também não vai aumentar o contágio do coronavírus? Então isso 
ficava assim na minha cabeça. O que é o certo e errado? O que vai 
acontecer? Será que vai morrer mais gente?  
 

As dúvidas sobre o que é certo – em relação à prevenção da doença, em relação à 

gravidade – chegaram até a influenciar o que as entrevistadas consideravam seguro 

ingerir. 
Comunicadora: ...meu filho pediu comida japonesa... Não, filho. É crua. Isso 
a mamãe teve medo de pedir comida japonesa. Comida japonesa não, ainda 
não estou preparada para isso. a gente meio que está acostumado que 
comida japonesa vai lá na Liberdade. Liberdade tem muito chinês. O negócio 
nasceu na China. É, filho, por enquanto não. Isso foi o que demonstrou que 
esse é o meu medo do coronavírus. 

 

O contexto econômico e político (mais bem explicado na subcategoria Impacto das 

Notícias, no tema Mundo Externo) foi também um fator que mobilizou a incerteza e 

insegurança nas entrevistadas. 
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Mineira: O problema é que a gente já não tem perspectiva, a gente não sabe 
o que vai acontecer com a economia em função do vírus. Ainda agora vai ter 
impeachment do Bolsonaro, não vai ter impeachment... Enfim, a gente fica 
novo mais um ano perdido aqui no Brasil quando a gente poderia estar 
evoluindo, então é deprimente, muito ruim. Não dá para ficar só vendo isso 
porque senão a gente fica meio louco. 

 

Com tantas incertezas, não é difícil imaginar que muitos planos das entrevistadas 

tiveram que ser cancelados. 

 
4.3.2.2 Planos frustrados  (Semana 5) 
A frustação de planos foi algo bastante mencionado nessa semana. Num âmbito mais 

imediatista, diversas viagens e eventos tiveram que ser eliminados devido à 

quarentena. 

 
Chef: ...hoje é o terceiro feriado seguido que a gente tem nesse tempo e a 
gente tinha um planejamento grande de viagem... Nossa viagem de férias 
que era um cruzeiro, que não vai acontecer, então acho que essa coisa de 
falar: "puxa, o que adianta nesse momento planos?”. 
 

 

Planos como compra de imóveis foram também impactados devido à redução na 

renda familiar das entrevistadas. 

 
 
Atleta: ...2020 era para mim o ano que eu iria botar todas as minhas 
realizações em prática. Agora não dá. A gente acabou de saber que o 
apartamento que a gente ia comprar [não deu certo]. A gente pediu para o 
cara segurar até uma hora que não deu mais e ele falou que teria que passar 
para outra pessoa e a gente teve que falar que tudo bem, porque agora não 
dá. Foi meio frustrante para mim e para ele [marido], mas paciência.  
 

 

Até planos de mais longo prazo, como a mudança de país no ano seguinte, podem ter 

sido impactados devido à alta das moedas estrangeiras. 

 
Mineira: ...ano que vem temos uma intenção de repente ir morar fora... a 
gente tem guardado dinheiro, fazendo reserva e tudo o mais. Só que, quando 
a gente faz a conversão, você vê que a sua reserva de quando o dólar era 
um valor, quando o euro era [um] ...e a sua reserva quando a moeda muda, 
ela muda completamente. 
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Semana 9  
A semana 9, que ocorreu entre 25 e 31 de maio, foi caracterizada principalmente pelo 

retorno de algumas atividades que haviam sido interrompidas com a pandemia. 

Adicionalmente o retorno de algumas estruturas de apoio proporcionou um bem-

recebido alento por parte das entrevistadas. Mais sobre o assunto no tema Mundo 

Externo. A rotina dentro de casa, demonstrada no tema Dentro de Casa, Antes Fora 

de Casa, foi marcada por falas que demonstraram uma certa integração entre os 

diferentes papéis exercidos pelas entrevistadas. E, curiosamente, com as 

entrevistadas tendo mais liberdade em suas rotinas (por causa do suporte adicional e 

da maior liberdade de ir e vir), novos medos relacionados à reabertura e 

questionamentos sobre estilo de vida passaram a surgir com mais força. Mais sobre 

isso no tema Mundo Interno.   

 

 
4.1 Mundo Externo (Semana 9) 
Na semana 9, o tema Mundo Externo foi marcado por uma série de elementos que 

indicaram o retorno de atividades “normais”, tanto em relação à retomada de algumas 

atividades que haviam sido interrompidas ou reduzidas – como ida a restaurantes e 

mudança na localização física – como em relação ao recebimento de apoio por parte 

de terceiros. As categorias Relação com Mundo Externo e Estrutura de Apoio 

detalharão melhor o momento.  

 
4.1.1 Relação com Mundo Externo  (Semana 9) 
Enquanto na semana 5 as entrevistadas estavam lidando com o estranhamento de 

dar os primeiros passos fora de casa, na semana 9, a categoria Relação com Mundo 

Externo foi marcada por uma maior abertura. Se, por um lado, notícias sobre 

reabertura de algumas instituições foram recebidas com certo receio, por outro, as 

entrevistadas aproveitaram o momento para mudar um pouco o espaço físico que 

andavam habitando há quase três meses e para retomar algumas atividades fora de 

casa. 

 
4.1.1.1 Impacto das Noticias  (Semana 9) 
As sensações sobre incredulidade e desânimo diante do contexto econômico e político 

relatadas na semana 5 permaneceram na semana 9. 
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Mineira: ...as notícias políticas ainda me chocam. Eu não consigo acreditar 
que as pessoas podem fazer isso. Hoje teve aquela notícia da operação da 
Polícia Federal no Rio e é complicado. Eu acho complicado pelos dois lados. 
...A gente podia estar ganhando esse tempo com tantas outras coisas úteis e 
a gente continua na mesma ciranda. Isso me choca. Não devia mais. A gente 
já devia estar acostumado, mas não dá. É muito complicado. 

 

Comunicadora: ...eu ouvi no rádio, na Band News, o Doria falando e o Rodrigo 
Maia lá falando que tiveram uma reunião maravilhosa com o presidente, eu 
falei: "Gente. Entendi. Vocês estão se matando há 60 dias, vocês estão 
afundando o país há 60 dias, é isso. E agora vocês tiveram uma reunião 
ótima, maravilhosa? O que é que vocês já discutiram? Já discutiram a chapa 
2022, é isso?”. 

 

Em suma, a incerteza política, com contradições e falta de liderança, continua. 

Notícias sobre como os políticos estão lidando com a doença também chamam a 

atenção. 
Guerreira: ...a gente fica fora de acordos para vacina. Uma coisa é os Estados 
Unidos ficarem fora do acordo global de ajuda para vacina, porque eles fazem 
a dele. A gente vai fazer o quê? O ensaio clínico mais próximo promete uma 
vacina brasileira para daqui a quatro anos. Minha filha, não sobrou ninguém, 
morreu a população inteira. 

 

Paradoxalmente, ao mesmo tempo que as perspectivas de vacina não são nada 

animadoras, notícias sobre a reabertura de alguns locais previamente fechados 

passaram a aparecer. Devido a isso, a perspectiva de um retorno a atividades normais 

é vista com desconfiança.  

 
Banqueira: Vamos abrir shopping agora? Pelo amor de Deus. Eu estava 
preparada para um lockdown, entendeu?... Para mim, a decisão de abertura 
foi uma surpresa para o lado negativo, porque eu acho que eu sou um pouco 
mais conservadora, mas se você for olhar do lado positivo também, pelo 
menos as pessoas já começam a ver uma esperança.  
 

Os sentimentos negativos provocados pela sequência aparentemente interminável de 

notícias ruins fez com que algumas entrevistadas parassem de ver notícias. 

 
Moderna: Eu não vejo notícia mais. 
 
Atleta: Eu parei de ver. Eu estava vendo, estava me atualizando. Estava me 
fazendo meio mal aquilo. 
 

 
Ainda que o contexto continuasse incerto, as entrevistadas demonstraram querer sair 

um pouco da rotina tão caseira imposta nos últimos meses. 
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4.1.1.2 Retorno de Atividades Normais  (Semana 9) 
A semana foi marcada pelo retorno de algumas atividades normais, como ida à praia, 

ao cabeleireiro e a restaurantes.  
Chef: Eu consegui comer no fim de semana caranguejo e é uma das comidas 
que eu mais amo na minha vida. Eu achei uma barraca que faz delivery. Comi 
moqueca de lagosta, camarão e polvo e caranguejo em casa. Quando eu falo 
que é quarentena, mas estou de férias, é isso. Tomar três cervejas no fim de 
semana, comer isso, ir à praia, é uma surpresa. 

 

Todavia, houve certa ambiguidade em como algumas das entrevistadas estão 

encarando esse retorno. Ao mesmo tempo que a Mineira aproveitou a oportunidade 

de ir para a praia e de comer em um restaurante, sentiu-se culpada por estar se 

divertindo em um momento onde pessoas estão morrendo. 

 
Mineira: Fomos a uma praia para almoçar. Deu para dar uma caminhadinha 
na praia, deu para ver o mar, deu para almoçar fora, que é uma coisa legal, 
viajamos, porque dá uma hora e pouquinho de distância... No domingo eu me 
senti culpada, sabe? ..."Eu não devia nem ter saído para comer, porque olha 
quanta desgraça acontecendo".  

 

A Comunicadora, por outro lado, não poderia ter ficado mais feliz em retomar sua 

rotina de cuidados pessoais, indo ao cabeleireiro. E, mesmo que este estivesse aberto 

de maneira clandestina, não houve qualquer sinal de culpa na sua fala. 

 
Comunicadora: Na quinta-feira fui fazer depilação clandestina, escrevi para 
as minhas amigas assim, falei: "Depilação é igual vida"... e eu tenho depilador 
elétrico, mas, cara, não dá, virilha, a perna inteira, não dá, você faz o quê?, 
faz axila, mas coisas menores. Falei: "Não, não, não. Depilação. Depilação é 
vida”. Sabe vida? 
 

Adicionalmente, o medo relatado na semana 5 pela Comunicadora sobre o consumo 

de comida japonesa acabou. Retomando mais uma atividade presencial – o sacolão 

– a entrevistada relatou com orgulho sua quebra de barreira. 

 
Comunicadora: “Você quer saber, a Paula [entrevistadora] falou que só eu 
das entrevistadas dela que não comi japonesa", falei: "Vou resolver essa 
parada hoje" ...Peguei três bandejinhas de sashimi e trouxe... falei: "Filho, a 
mamãe trouxe uma coisa aqui para você", quando ele viu a bandeja de 
sashimi, você não está entendendo... falei: "Mano, isso aqui não vai fazer mal 
nunca para essa criança, porque essa criança olhou tão gostoso para o 
sashimi que não vai fazer mal". 
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Não obstante, enquanto algumas atividades estavam reabrindo, outras (como 

academias de ginástica) permaneciam sem data de abertura clara, ocasionando 

bastante insegurança para empreendedores como a Atleta. 

 
Atleta: Quando não tem uma data a gente fica "putz, e aí?". Começa a criar 
uma ansiedade, começa a bater um desespero, porque você fala, "se ficar 
mais dois meses, eu aguento, mas se ficar quatro ou cinco meses?". Eu não 
aguento mais. A gente já começa a ver a possibilidade de vamos quebrar 
mesmo, vamos ter que fechar as portas. Você começa a pensar em mil 
coisas. A gente sempre acaba pensando no pior. É muito difícil a gente 
pensar no melhor, mas eu ultimamente tenho tentado bastante ser positiva 
nessa parte, para não desaminar, porque já basta um desanimado. Dois 
desanimados não vai rolar.  

 

A futura – e anunciada – reabertura de shoppings em SP e a reabertura de 

restaurantes em alguns estados, com SC – foram indícios de que o retorno à 

normalidade estava sendo iniciado. Essa perspectiva positiva, juntamente com o tédio 

de ficar totalmente restritas às suas casas e a vontade de ter mais apoio, fez com que 

as entrevistadas se aventurassem em novos espaços de lazer e trabalho nessa 

semana. 

 

4.1.1.3 Mudança de Espaço Físico  (Semana 9) 
Três entrevistadas relataram mudanças nos espaços físicos durante a semana 9. A A 

Atleta começou a periodicamente ficar hospedada na casa de seus pais, no interior 

de São Paulo. O apoio dos pais para cuidar do filho mais a flexibilidade proporcionada 

pelo home office fez com que ela conseguisse manter uma rotina normal de trabalho, 

mesmo fora de sua casa.  

 
Atleta: Meu pai estava lá também. Trabalhei sexta-feira bem tranquila, porque 
tinha um monte de gente para olhar o (Filho). 

 

Mais ainda, a mudança no espaço físico permite que as possibilidades de lazer se 

ampliem.  
Atleta: Fiz tudo. Andei de moto. Ensinei meu sobrinho a andar de moto. Cantei 
no videokê. Um monte de coisa que eu não fazia há tempos. Deu para se 
divertir muito, se distrair.  
 

A Chef, por seu lado, resolveu fazer uma mudança mais duradoura para outro Estado. 

Querendo passar a quarentena em um lugar agradável, com mais espaço para sua 

filha brincar, a executiva organizou em menos de 10 dias a mudança da família toda 



 199 

– inclusive da funcionária que a estava apoiando – para a Bahia. A liberdade espacial 

proporcionada pelo home office fica novamente evidente. 

 
Chef: A casa é uma casa meio de praia, então... a internet não pega tão bem.. 
O meu marido está na varanda. Às vezes, só pega um lugar, está todo mundo 
junto e é a mesa de comer... Aqui agora estou no quarto, com um monte de 
roupa, depois eu saio e vou para a sala, depois eu vou para a varanda. 
Dependendo da reunião eu fico na rede.  
 
 

A Mineira, por sua vez, teve a mudança no espaço físico de suas filhas, enviando-as 

para passar a semana em outra cidade, para que pudessem ficar com os avós. A 

experiência será mais bem explorada na categoria a seguir, Estrutura de Apoio.  

 
4.1.2 Estrutura de Apoio  (Semana 9) 
Enquanto na semana 5 não houve grandes mudanças na categoria Estrutura de 

Apoio, nessa semana ela foi caracterizada por um aumento nas redes de suporte das 

entrevistadas. 

 

 

4.1.2.1 Retorno de Estruturas de Apoio  (Semana 9) 
Um dos grandes marcos dessa semana foi o retorno de uma série de estruturas de 

apoio. Ficou evidente a importância dos pais das entrevistadas para apoiá-las 

principalmente no cuidado com as crianças, sendo que três das entrevistadas 

(Guerreira, Mineira e Atleta) tiveram suporte nesse sentido.  

 
Guerreira: ...eu trouxe a minha mãe, minha mãe está aqui, chegou ontem e a 
gente estava num nível de stress muito grande porque o meu filho parou de 
comer, parou. E aí a gente não sabia se era o remédio, se era stress. E aí 
hoje no almoço minha mãe fez tudo comida fresquinha, aquela comidinha 
boa, sentou todo mundo, ele comeu um monte de novo. 
 

Além de apoiar no cuidado das crianças, a proximidade com seus pais permitiu que 

as próprias entrevistadas também se sentissem cuidadas. 

 
Atleta: Comi para caramba bolinho de chuva, canjica, bolo. Minha mãe fez 
tanta coisa. Ela fez pizza outro dia à noite. Minha mãe é terrível. Só faz o que 
engorda. Eu falo, "mãe, você não vai para o céu, você está engordando seus 
filhos”. Foi bem gostoso.  

 

Contudo, ainda que receber ajuda seja algo tradicionalmente considerado positivo, a 

fala da Mineira evidencia o outro lado da moeda: que a proximidade com seus 
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familiares mais velhos (pais, sogros) os esteja arriscando a entrar em contato com o 

vírus. 
Mineira: Essa semana as minhas filhas estão na casa da avó... mandei as 
minhas filhas para a casa da minha sogra como se nada fosse. Dá a 
sensação de que eu não estou nem aí para isso tudo, que a minha vida está 
normal. ...Eu falei, "nossa, que coisa, que egoísta que eu sou, estou fazendo 
isso". Parecia que eu estava errando, fazendo coisa errada mesmo. 

 

Além de retomar o contato com alguns familiares, as entrevistadas começaram a 

acessar outro tipo de estrutura de apoio: serviços terceirizados de cuidados pessoais. 

Entre eles, pode-se destacar médicos, acupunturistas de cachorro e, como não 

podemos deixar de mencionar, a depiladora clandestina da Comunicadora (já 

previamente mencionada na subcategoria Retorno de Atividades Normais). 

 
Moderna: Eu estou de máscara porque o meu cachorro está no meu colo e 
está fazendo acupuntura. Então veio uma moça na minha casa fazer 
acupuntura nele. Essa semana eu levei minha filha na pediatra, fui fazer um 
exame que eu tinha que fazer, ele também foi. Foi uma semana meio médica. 
 

Vale ressaltar que, para as entrevistadas que continuaram sem apoio externo – como 

a Banqueira –, a rotina continua tão pesada quando antes. E que mais aulas na grade 

horário não significam maior apoio (que seria o caso, se as aulas fossem presenciais). 

Até porque, ainda que o marido ajude no cuidado da casa e das crianças, a percepção 

é que a divisão de tarefas e carga mental não é igual. 

 
Banqueira: Sinceramente, [o desafio] continua a mesma coisa. É conciliar o 
papel de mãe, de professora. Eu vou falar que piorou, porque agora a escola 
resolveu que vai ter aula todos os dias a partir de junho, uma hora de aula 
todo santo dia, fora as aulas extras que ela já tem e fora o chinês que de uma 
aula passou para duas aulas na semana. Está um inferno na Terra. A criança 
tem três conexões por dia. Não dá. São muitos pontos de gestão e, querendo 
ou não, acaba ficando mais para a gente. A gente que lembra de horário. 
Imagina, o pai lembrar de horário? Não existe. 

 

De qualquer maneira, a sensação de início de retorno à normalidade pode ter 

influenciado um maior assentamento da rotina dentro de casa das entrevistadas, onde 

certa fusão entre vida pessoal e profissional foi o destaque nessa semana. 

 

4.2 Dentro de Casa, Antes Fora de Casa  (Semana 9) 
O tema Dentro de Casa, Antes Fora de Casa é subdividido em duas categorias: 

Distribuição do Tempo e Trabalho. Nessa semana, os códigos criados sobre 

distribuição de tempo não refletiram características marcantes da semana, por isso 
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não criei uma subcategoria específica na semana 9 para a categoria Distribuição do 

Tempo. A categoria Trabalho, por outro lado, foi marcada pela integração entre vida 

pessoal e profissional. 

 
4.2.2 Trabalho  (Semana 9) 
Nessa semana, a categoria Trabalho foi marcada principalmente pela subcategoria de 

Integração da Vida Pessoal e Profissional, onde as entrevistadas relatam como, de 

alguma forma, as diferentes esferas estão se fundindo. 

 
4.2.2.1 Integração entre Vida Pessoal e Profissional  (Semana 9) 
A melhoria na estrutura de apoio, junto a uma atitude de flexibilização na rotina de 

trabalho, permitiu uma maior integração entre a vida profissional e pessoal. A Chef 

conta como existe uma flexibilidade em como organizar sua agenda, podendo inserir 

momentos de lazer quando os compromissos profissionais permitam. 

 
Chef: Hoje a gente foi caminhar de manhã na praia, seis e meia da manhã, 
eu, meu marido e ela no canguru. Ontem, sete horas da manhã, eu e ela 
fomos dar um mergulho na praia. Eu tenho uma oportunidade, quero fazer 
algumas coisas [de lazer], mas também estou com muita coisa na minha 
cabeça e tem os to-dos. Às vezes, eu tenho uma reunião em que eu posso 
ficar brincando com ela, que eu só preciso assistir. Às vezes, eu preciso me 
concentrar... O tempo é um só... Se eu quisesse parar e tomar banho na 
piscina meia hora, eu posso fazer se não tiver reunião. 
 
 

A Comunicadora se maravilha com a possibilidade de acompanhar mais a rotina dos 

filhos em plena segunda-feira, quatro da tarde, algo que seria impensável fora do 

contexto de home office. 

 
Comunicadora: Segunda, quatro e cinco da tarde e está tudo bem. E eu estou 
aqui tendo o privilégio de olhar os meus filhos pedalando, sabe assim? 

 
O contraponto desse apagamento de limites entre vida pessoal e profissional é que 

muitas vezes o trabalho acaba invadindo tempos e espaços tradicionalmente 

associados ao lazer, como os feriados. 

 
Entrevistadora: Bom, obrigada por conseguir falar hoje no feriado. Você não 
está trabalhando hoje então?  
Guerreira: Eu estou, estou sim.  
Entrevistadora: Está?  
Guerreira: Estou. É normal da vida. Trabalhei o fim de semana inteiro por 
causa dessa problemática que a gente está enfrentando. 
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4.3 Mundo interno  (Semana 9) 
Na semana 9, as entrevistadas relataram o desafio de lidar com o peso e desequilíbrio 

emocional de algumas pessoas próximas. Mais relevantes do que seus próprios 

desgaste e sentimentos (que foram foco no tema Mundo Interno das semanas 

anteriores), as entrevistadas foram tomadas pelas demandas emocionais de terceiros. 

No campo mais pessoal, estar há quase três meses em isolamento social fez com que 

muitas entrevistadas reforçassem o sentimento de saudade. E a tendência a se cobrar 

menos permaneceu, similar ao relatado na semana 5. Por fim, os questionamentos 

sobre estilo de vida aumentaram. 

 

4.3.1 Sentimentos  (Semana 9) 
A categoria Sentimentos foi marcada na semana 9 pelas subcategorias de Peso 

Emocional, Saudade, e Menor Cobrança e Expectativa. 

 

4.3.1.1. Peso Emocional  (Semana 9) 
Apesar de a retomada de algumas atividades “normais” aparecer nas entrevistas, 

houve diversos relatos sobre pessoas próximas às entrevistadas chegando num limite 

de stress.  

 

A Atleta e a Mineira relataram situações dentro de suas casas onde tiveram que lidar 

com instabilidade emocional de seus entes mais próximos. Nos dois casos, as 

entrevistadas contam sobre o peso de ter que ser a pessoa “forte” da situação, a 

pessoa que toma decisões. 

 
Atleta: ...tem sido difícil segurar o [Marido] aqui. Eu acho que o meu maior 
desafio dessa semana foi conviver com o mau humor dele, que ele se 
entregou à desmotivação de tudo, porque também se entregou, e eu 
conversei muito com ele, até com medo de entrar em depressão, e ele não 
queria conversar, começava a chorar, às vezes. Eu ficava, "calma, vai passar, 
vai dar tudo certo, vamos manter a calma", e tem dias que eu saía exausta 
de tentar ser o pilar. ...Eu falei: "não vejo a hora que voltem as academias". 
Porque eu me viro com o [Filho], mas vai trabalhar. Eu preciso ser forte, eu 
preciso me aguentar. Eu não posso desabar aqui. Sabe, assim? Ao mesmo 
tempo eu queria me trancar dentro do banheiro e desabar.  
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A Mineira conta como ver suas filhas mal emocionalmente a motivou a ser mais 

permissiva em relação às regras de isolamento social.   

 
Mineira: ...nós estamos arriscando, mas também tem que ver a saúde mental. 
As meninas estavam muito mal. A minha pequena estava muito mal mesmo... 
E toda hora vinha, "eu quero colo", "eu quero voltar para a escola", e chorava. 
"Eu quero ir na casa do vovô e da vovó". Poxa, eu pensei assim: "Que merda 
essa doença, eu também vou deixar a menina aqui morrer de depressão ou 
vou proporcionar para ela uma coisa diferente?" ...No fundo, se fosse eu 
pensar só no racional, eu nunca teria deixado elas irem, mas o emocional, eu 
falei: daqui a pouco elas vão estar aqui, vão estar bem fisicamente, mas 
emocionalmente estão destruídas. O meu sogro e a minha sogra a mesma 
coisa. Tristes, toda hora. 

 

A Comunicadora e a Banqueira, por outro lado, relataram situações no trabalho que 

também demonstram esse contexto emocional delicado. No caso da Banqueira, ela 

relata preocupação em relação à saúde mental de alguns membros de sua equipe. 

 
Banqueira: Tinha muita gente que... sempre muito orgulho de falar que está 
saindo para trabalhar, que está sendo visto, se arrumar, até um ritual. Tem 
gente que não está tão bem assim, não. A gente vai fazer uma roda de 
conversa para pegar e conversar com as pessoas e ver o que está pegando. 
 

 

A Comunicadora, por final, falou do espanto ao ver um colega ter uma explosão 

emocional durante o expediente.  

 
Comunicadora: ...executivo explodindo emocionalmente, sabe, numa das 
nossas reuniões assim, o cara deu uma surtada, deu uma surtada real assim, 
e para mim aquilo foi muito chocante, primeiro, o cara ter dado uma surtada, 
gritou, perdeu um pouco da linha assim, da elegância. 

 

Conseguir ser o pilar forte das relações para servir de apoio aos outros tem um preço 

para as entrevistadas. Para que elas mesmas não cheguem a seus limites, a 

estratégia mais usada foi baixar as expectativas e cobranças em relação a elas 

mesmas e em relação aos outros. 

 

4.3.1.2 Menor cobrança e expectativa  (Semana 9) 
Conforme já iniciado na semana 5, na semana 9 as entrevistadas continuam 

relaxando em relação às cobranças e às expectativas para conseguir lidar com todos 

os acontecimentos e demandas. 
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Guerreira: É, eu acho que é isso mesmo no fim das contas, a gente vai ter 
que se colocar limites e entender que a gente não vai dar conta de manter a 
sanidade e se esforçando além de um limite que cada um tem o seu. 

 

Para conseguir dar conta das demandas dos múltiplos papéis, algumas entrevistadas 

falam sobre a escolha de colocar de limites em relação à dedicação ao trabalho. 

 
Moderna: Eu estou em uma fase desencanada. Eu já saquei que fazer o 
máximo e fazer o bom dá na mesma, então... Eu acho que esse bom está 
ótimo, é exatamente para eu conseguir ter todos os pratinhos... Então eu diria 
até que foi uma decisão de essa semana vou dar uma priorizada nisso [nos 
cuidados com a família]... estou o dia inteiro aqui com a minha filha e mesmo 
assim não dou a atenção que eu gostaria para ela, do que eu tenho que abrir 
mão? Então é do trabalho. Paciência.  
 
Comunicadora: É o seguinte, não está rendendo nada isso aqui, eu estou 
aqui na frente desse computador, mas não estou rendendo, os meninos 
estavam pulado aqui em cima da minha cabeça... Eu falei: "Bota uma 
máscara", enfiei uma máscara nos moleques, catamos uma bicicleta e fomos 
dar volta no bairro assim. ...E tipo tudo bem, tudo bem. 

 

A redução da autocobrança e a consequente colocação de limites apareceu até em 

relação o tempo livre das entrevistadas. E vale notar que algumas atividades 

consideradas incialmente como prazerosas (como falar com os amigos) passaram a 

ser vistas com pesar nesse ponto da quarentena. 

 
Guerreira: ...e aí sexta-feira, o meu marido é judeu, e aí eles fazem o Shabat 
on-line. Quem disse que eu quero ver ninguém pelo Zoom... Daí uns amigos 
também: "Vamos fazer um...", eu não quero, eu não quero ser aquela que vai 
dizer que não vai fazer, mas também não tem nenhuma vontade de estar ali, 
não tenho. Foi aniversário final de semana passado da filha de uma grande 
amiga nossa... e o [Marido]: "Guerreira, eu estou entrando. Você vai vir?". 
Juro, eu senti como se eu tivesse que pegar o carro, cruzar a Ponte João 
Dias e ir até sei lá onde, Campo Limpo. 

 

Colocar limites ajudou as entrevistadas a equilibrarem algumas demandas. Mas os 

quase três meses em isolamento ainda deixam uma sensação ruim nas entrevistadas, 

com muitas relatando a saudade que sentem das pessoas. 

 

4.3.1.3 Saudade  (Semana 9) 
A saudade de ter contato com as pessoas foi presente em diversas entrevistas, o que 

motivou algumas entrevistadas a organizarem os primeiros encontros pessoais desde 

o início da quarentena. Até então, os encontros feitos pelas entrevistadas com outras 
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pessoas eram, na maioria dos casos, a distância (pessoas se encontrando na porta 

das casas, sem entrar). Nessa semana, essa distância começou a diminuir. 

 
Comunicadora: ...minha cunhada: "Estamos pensando em passar aí no 
sábado", eu falei: "Cara, passa, já entra e vamos tomar um café", falei, ponto. 
"Não, já passa, já entra, já sobre aqui no apartamento, eu vou fazer uma torta, 
vou botar um café na mesa. A gente fica a 20 centímetros, sei lá quanto, a 
gente fica distante, entra de máscara, limpa a mão com Lysoform, dá um 
jeito".  
 
 

Além da saudade dos amigos e familiares, foi mencionado também pelas 

entrevistadas o sentimento de saudade em relação aos colegas de trabalho. 

 
Chef: ...uma menina do meu trabalho ...disse: "eu cheguei à conclusão de 
que eu não gosto do meu trabalho, eu gosto dos meus amigos do trabalho, 
porque está um porre, porque eu estou trabalhando e eu não tenho vocês, 
não tenho as pessoas”. Eu descobri que o que me empolgava no trabalho era 
encontrar as pessoas, não trabalhar. 
 
Atleta: ...eu sinto falta de chegar quatro horas e tomar um café com meus 
amigos do trabalho, conversar, trocar experiências, de estar ali do lado... No 
final da semana passada, na quinta-feira, sexta-feira eu estava tão carregada, 
eu preciso botar para fora, não aguento mais, preciso conversar com 
pessoas. Não é por telefone, preciso ver gente.  

 

A Mineira reforça como o contato presencial é percebido de maneira diferente do que 

o contato via plataformas digitais, por meio da fala de sua filha. 

 
Mineira: A minha filha mais velha falou assim: "Eu estou de saco cheio, eu 
não aguento mais falar só com vocês". Aí a gente fala: "Mas você está falando 
com os seus amigos". Ela, "sim, mas pessoalmente tem dois meses que eu 
só falo com vocês, eu não falei com mais ninguém nesse período". A não ser 
"fui ao dentista" e isso. 

 

A saudade de encontrar as pessoas – tanto na vida pessoal como no trabalho – foi 

algo relatado por todas as entrevistadas. Para tentar driblar essa saudade, algumas 

entrevistadas mencionaram a criação de algumas reuniões focadas na conexão. 

 
Comunicadora: ...na semana passada, eu fiz um dia que vamos ter uma 
reunião de nada. As pessoas olharam e perguntaram: o que era uma reunião 
de nada? É uma reunião de nada, uma reunião para vocês me contarem qual 
a série que vocês estão assistindo, que sorvete que está mais delícia, qual a 
gordice que vocês inventaram na quarentena, esse tipo de coisa, sabe? O 
canto do café faz falta... Em casa você está toda hora em live, mas tem pauta. 
Você troca as pessoas, mas tem pauta. É como se você estivesse de sala de 
reunião em sala de reunião, mas não tivesse corredor para encontrar as 
pessoas. 
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A decepção com a situação do país, com o comportamento de algumas empresas e 

com a rotina em si fez as entrevistadas acirrarem seus questionamentos sobre seus 

estilos de vida. 

 

4.3.2 Reflexões  (Semana 9) 
A categoria Reflexões na semana 9 foi marcada por variados questionamentos sobre 

estilo de vida. 

 

 

4.3.2.1. Questionar estilo de vida  (Semana 9) 
Com tantas mudanças no Mundo Externo, é quase natural imaginar que haveria um 

incremento nos questionamentos sobre o estilo de vida das entrevistadas. Guerreira, 

muito decepcionada com o andar econômico, político e social do país, reflete que não 

faz sentido continuar vivendo no Brasil. 

 
Guerreira: Assim que for possível é o que eu quero fazer, e juntar dinheiro 
para ir embora. Realmente não tem mais jeito de viver aqui, gente. Não tem, 
não é o lugar que eu quero para a minha vida, não é o lugar que eu quero 
envelhecer, não é. Eu quero viver com menos e mais feliz, sabe? Eu prefiro 
isso do que ter duas empregadas que vivem mal para caceta e eu estou 
contribuindo com isso de algum jeito, mantendo essa estrutura social bizarra 
que a gente tem aqui no nosso país, e todo o resto, sabe. 
 

Outras entrevistadas questionaram se vale a pena continuar no tipo de trabalho que 

atualmente fazem. A gota d’água para a Comunicadora foi a explosão emocional de 

um executivo de sua empresa, previamente mencionada na subcategoria Peso 

Emocional, dentro da categoria de Sentimentos. 

 
Comunicadora: "Nossa, qual o sentido?". Não tem muito como você não ter 
esse questionamento do tipo assim: "Não, esse tipo de gritaria e baixaria tal. 
Não, obrigada, não quero". A minha identidade não depende do cargo que eu 
ocupo, aquilo que eu executo, o jeito que eu trabalho não depende do rótulo. 

 

A Moderna, por sua vez, reforça que suas reflexões não têm necessariamente a ver 

com seu trabalho atual, mas sim com qualquer atividade que gere o tanto de stress 

que ela anda passando. 

 
Moderna: Eu não sei se eu tenho me questionado, tanto que eu comecei a 
fazer aquele curso e pode ser o possível plano B, eu acho que está tão 
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distante de ser um plano B e nem me sinto não realizada ou infeliz no que eu 
faço. Eu acho que não é o ponto. Eu acho que é só uma questão de relação 
trabalho e outras coisas, de forma geral, o quanto vale o meu stress, 
independentemente do que seja. 

 

Semana 14 
A semana 14, que ocorreu entre as datas 29 de junho e 5 de julho, foi caracterizada 

por uma grande revisão do período. Iniciando pelo tema Mundo Externo, ficou 

evidente a crescente apatia das entrevistadas em relação às notícias junto com uma 

valorização das estruturas de apoio. Em relação ao tema Dentro de Casa, Antes Fora 

de Casa, falou-se sobre terem encontrado uma maneira de conciliar os diferentes 

papéis. E como, apesar de todas as mudanças que ocorreram durante o período, a 

convivência com os filhos continuou sendo considerada o grande ponto alto da 

quarentena. Na categoria Trabalho, as reflexões – majoritariamente positivas – sobre 

o home office tomaram espaço, ainda que relatos sobre o alto volume de trabalho 

tenham sido frequentes. Por fim, no quesito Mundo Interno, o tom era de aceitação e 

menor cobrança em relação ao contexto com amplas reflexões a respeito de hábitos 

pessoais, carreira, consumo. Para finalizar as reflexões, as entrevistadas 

compartilharam seus desejos futuros para si mesmas, baseadas nos aprendizados e 

experiências ao longo da quarentena. 

 
 
4.1 Mundo Externo  (Semana 14) 
Nessa última semana, as entrevistadas revisaram como a sua relação com as notícias 

e com suas estruturas de apoio ficou após três meses de pesquisa. 

 

4.1.1 Relação com Mundo Externo (Semana 14) 
A categoria Relação com Mundo Externo foi marcada na semana 14 pelo aumento da 

apatia em relação às notícias. 

 
4.1.1.1 Impacto das notícias (Semana 14) 
Na décima quarta semana desde o início das entrevistas, a maioria das entrevistadas 

já parou de assistir às notícias. Os motivos para tal são vários. A Atleta, por exemplo, 

pelo medo. 
Atleta: No começo eu estava viciada, né? Estava bem viciada em ver as 
notícias, com medo, e depois ao longo do tempo fui deixando de ver... tinha 
dias que eu não dormia, porque eu via as notícias e a ansiedade não me 



 208 

deixava dormir, o medo, pensando muito nos meus pais, tudo, na minha sogra 
e no meu sogro. Então eu era dominada pelo medo. Então eu preferi não ver. 

 
A Comunicadora, por sua vez, cansou de ver noticias ruins, sobre mortes e 

desavenças políticas. 

 
Comunicadora: ...a gente está há uns 110 dias nesses movimentos, 110, 120 
dias. Eu parei de ler a notícia, Paula, lá no dia 30... Eu só leio notícia assim: 
vai ter vacina, vai ter teste, mudou o teste, ponto. O resto eu não leio... fiz um 
acordo com o meu marido...: vamos fazer o seguinte, se tiver alguma coisa 
importante você me conta? Você pode ser o meu filtro político? 

 

A Mineira, por fim, parou de ver notícias por relatar que sua vida pessoal já está 

suficientemente conturbada. 

 
Mineira: ...acho que num primeiro momento eu estava bem ligada nisso 
assim, depois eu dei uma desligada, parei de acompanhar, voltei a 
acompanhar de novo e nessas últimas duas semanas assim eu estava tão 
cheia de coisa e no trabalho muita coisa mesmo, e pessoalmente teve essa 
questão de voltar a trabalhar e das meninas estarem longe, como é que eu 
vou fazer e tudo, então assim, eu desliguei total... então estou meio 
desacreditada e também não estou tendo tempo, então eu nem estou me 
preocupando muito com o externo que eu acho que o interno já está bem 
complicado. 

 

As poucas entrevistadas que ainda acompanham as notícias demonstraram cansaço 

e apatia em relação aos acontecimentos. 

 
Banqueira: Eu acho que a gente ficou cada vez mais apático assim, sabia? 
No começo era “nossa, não sei quantas mortes”, “nossa, o que está 
acontecendo?”. O dia que bateu mil mortes eu tinha ficado superchocada. 
Agora está em mil e tra la lá e eu estou beleza. Mais um número que o Brasil 
está batendo. 

 

Por fim, o contexto político instável ainda se destaca nas notícias para algumas 

entrevistadas, reforçando a decepção em relação à liderança do país. 

 
Guerreira: A completa falta de capacidade da nossa liderança me chama 
muito a atenção. É assustador viver em um país que não tem liderança 
nenhuma. ...Não tenho nem palavras. Chega a ser uma piada constante. 
 
Chef: ...bom, vamos colocar isso em um contexto de comparação com outros 
países, com outras coisas, o que chama a atenção? Tem ministro. Não tem 
mais ministro. Como na maior crise do mundo não tem ministro? Aí começam 
outras crises dentro do próprio governo. É a questão da saúde, mas aí tem 
problema com Moro que pede demissão, agora o Ministro da Educação...  
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Se a semana 14 demonstrou uma desvalorização do espaço para as notícias na rotina 

das entrevistadas, também foi marcada pela valorização de suas estruturas de apoio. 

 
4.1.2 Importância das Estruturas de Apoio (Semana 14) 
A Semana 14 foi palco para uma reflexão também a respeito das estruturas de apoio 

das entrevistadas. A maioria reforçou o quanto receber apoio é crucial, tanto para a 

saúde mental como para conseguir conciliar o trabalho com os cuidados dos filhos e 

da casa. 

 
Guerreira: Às vezes eu vou precisar pedir ajuda e vou me sentir melhor 
quando eu fizer isso, que é melhor do que surtar. 
 
Moderna: ...se eu não tivesse a opção da babá, da pessoa que fica aqui em 
casa, eu teria que ter parado de trabalhar. 
 

 

A Comunicadora, por sua vez, refletiu sobre a criação de uma nova rede de apoio, 

dentro do núcleo de sua casa. Ou seja, mesmo sem ter ajuda externa, ela considerou 

que conseguiu criar uma rede de apoio com os membros de sua família. 

 
Comunicadora: Mamãe precisa de vocês e vocês precisam da mamãe, 
entendeu? Acabou. Não tinha um terceiro envolvido, entende? Não tinha uma 
babá, nada. Só nós. Uma rede de apoio. 

 

Finalmente, a Mineira reforçou a valorização de diferentes pessoas que apoiam a 

família, desde sogros que ajudam com o homeschooling até faxineira que limpa a 

casa. 
Mineira: ...dei muito mais valor à escola, aos professores, não que eu não 
desse valor, mas é muito difícil fazer o que eles fazem e a gente tem uma 
criança, eles conseguem dar conta, motivar, incentivar 20, 25, às vezes 30 
numa sala de aula... A questão de ter alguém ali para limpar a tua casa... 
cara, se ela me cobrasse um 50 reais a mais ainda assim eu pagaria sabe, 
porque é muito chato... meus sogros, semana passada que as meninas 
ficaram lá e quando eu cheguei na sexta-feira lá todas as aulas feitas, todas 
as tarefas, não precisava fazer mais nada, não sobrou nada para o final de 
semana, eu olhei assim e falei: "Nossa, que coisa boa", parece que tira um 
peso, uma alegria. 

 

A Chef concorda com a importância de ter apoio, mas – após ter tido o “apoio” de sua 

sogra em uma semana anterior – prefere o suporte de uma pessoa que seja 

remunerada por isso, por considerar mais eficaz. 
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Chef: A melhor [rede de apoio] é aquela que você paga, porque ela tem um 
trabalho, está trabalhando, e você pede o que você precisa. Porque quando 
você está em uma rede de apoio que "ah, você faz um favor para mim?", é 
aquela coisa que você não pode contar muito. 

 

 

4.2 Dentro de Casa, Antes Fora de Casa (Semana 14) 
O tema Dentro de Casa, Antes Fora de Casa foi marcado na semana 14 pela reflexão 

de que conciliar as demandas da casa e do trabalho foi o grande desafio da 

quarentena. Ainda assim, esse contexto desafiador proporcionou o benefício de uma 

maior convivência com os filhos, que foi considerado o grande destaque positivo da 

quarentena. Mais sobre esses assuntos poderá ser visto na categoria Distribuição de 

Tempo. Quanto à categoria de Trabalho, o mais impactante dessa semana foi o 

balanço relativo ao modelo de trabalho do home office, reforçando tantos os prós – 

como flexibilidade e redução no tempo de deslocamento – como os contras, com o 

alto volume de trabalho sendo frequentemente citado. Ao final, as entrevistadas 

falaram também sobre como o coronavírus impactou o teor de seus trabalhos. 

 
 
4.2.1 Distribuição de Tempo (Semana 14) 
Os aspectos mais relevantes na Distribuição de Tempo na semana 14 foram a 

conciliação dos múltiplos papéis assim como a valorização dos cuidados dos filhos e 

da casa pelas entrevistadas. 

 

4.2.1.1. Conciliação de Multipapéis (Semana 14) 
 

O desafio número um da quarentena relatado pelas entrevistadas foi, sem dúvida, a 

conciliação dos vários papéis exercidos: mãe, executiva, esposa, dona de casa, 

professora etc. 

 
Chef: Acho que é conciliar esse papel de profissional com mãe dentro do que 
é importante para mim e também a rotina da casa... Esse desafio de lidar com 
a minha filha o tempo inteiro em casa e eu trabalhando, como que eu entendo 
que é o meu horário de trabalho e o dela, como eu ocupo ela... 
 

Uma nuance desse desafio mencionado pela Banqueira foi a dificuldade de ajustar a 

agenda profissional com a agenda escolar da filha e a dificuldade de lidar com 

interrupções da filha durante o trabalho. 
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Banqueira: Bom, os maiores desafios são, de fato, conciliar. Eu acho que 
casa e trabalho. Eu, querendo ou não, tentei adequar minha agenda um 
pouco para agenda da [Filha] com relação as aulas dela... Aqui a gente, no 
momento da fala, nós estamos perfeitos, aí de repente você coloca no mudo 
e dá um xingão aqui, um berro e nem mexe o lábio. Dá um berro com a 
criança. “Para, não se mexe”, mas você está plena na frente da câmera.  

 
Conciliar esses papéis, todavia, não foi somente visto como desafio, mas sim como 

algo positivo para algumas entrevistadas. Intercalar reuniões de trabalho com tarefas 

de cuidados com o lar ajudou no relaxamento da Comunicadora. 

 
Comunicadora: E eu acho que foi muito bacana para mim fazer essa mistura 
entre lugar de convívio falar barra trabalho barra família, barra tudo. Eu acho 
que a minha vida mesclou tão bem que eu já não me vejo mais em ambientes 
totalmente separados, sabe... eu acho que traz valores da família para o 
trabalho e traz valores do trabalho para a família. Eu falo, “cara, quando um 
Zoom meeting é muito estressante eu baixo o computador assim cinco 
minutos e vou lavar uma louça”. Às vezes o meu marido fala assim para mim: 
“Cara, deixa isso daí que eu faço, a minha reunião está mais tranquila que a 
sua”, eu falo: “Não, não, não, eu preciso, eu preciso lavar uma louça”. Eu 
lavo, que delícia, endorfina, beleza, eu posso voltar para esse meeting.  

 

Mais do que um novo espaço de trabalho, a casa foi consolidada como o centro da 

vida das entrevistadas. 

 
Atleta: A minha casa hoje é tudo. A minha casa hoje é o meu lazer, ela é a 
minha casa, onde eu descanso, onde eu faço tudo e onde é também o meu 
trabalho... não tem distinção do que é trabalho, do que é trabalhar em casa, 
do que é lavar uma louça e voltar. 

 

O fato de as entrevistadas terem passado mais tempo em casa fez com que a 

convivência com os filhos aumentasse significativamente. 

 

4.2.1.2. Valorização dos Cuidados com Casa e Filhos (Semana 14) 
Ainda que os cuidados com a casa e com os filhos requeressem trabalho adicional 

das entrevistadas, nessa última semana de pesquisa, viu-se na fala delas um certo 

carinho por essas novas responsabilidades. 

 

De fato, o cuidado com os filhos proporcionou um aumento da convivência com eles 

que foi algo considerado pelas entrevistadas o ponto alto da quarentena. 

Acostumadas a trabalhar fora de casa antes da pandemia, as entrevistadas falam da 

emoção de poder estar acompanhando a evolução de seus pimpolhos. 
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Atleta: Poder estar com o [Filho], ver ele crescer de perto assim. E, cara, 
como é gostoso ver ele cada semana aprendendo uma coisa nova e eu estar 
acompanhando, eu estar ensinando e falar “Meu Deus, ele dançou o pintinho 
amarelinho e fui eu quem ensinei”, sabe assim? 
 
Guerreira: Ter visto tanto a evolução dele de perto, coisas que eu não veria 
com essa intensidade... Por exemplo, eu pensei em botar o meu filho na 
Waldorf, só para você ter ideia do tanto que eu abomino a alfabetização 
precoce, essas coisas. O meu filho sabe o alfabeto inteiro e sabe que 
significa... Eu falei, "cara, como assim?". Quase caí para trás. Eu falei, 
"[Marido], você falou isso com ele? De onde esse menino tirou isso?". Ele tem 
dois anos e dois meses só. Hoje ele sabe o alfabeto inteiro. Ele sabe o que é 
número e o que é letra. Eu acho impressionante. Eu não sei se ele teria esse 
desenvolvimento com a babá. 
 

A Chef reforça a boa surpresa que foi poder melhor equilibrar seu tempo entre o 

trabalho e o cuidado com a filha.  

 
Chef: Como é bom estar com a minha filha o tempo inteiro... Eu não consigo 
me ver sem trabalhar, mas como é muito mais prazeroso e gostoso estar mais 
perto dela. Quantas vezes eu fui dormir pensando em um sorriso, no brincar, 
muito mais do que antes... Acho que isso, balancear melhor a maternidade 
com a vida profissional, acho que foi uma descoberta bem gostosa. 

 

O mesmo tipo de satisfação tida com o cuidado com os filhos pôde ser vista na fala 

das entrevistadas em relação aos cuidados com a casa. As entrevistadas falam de 

uma redescoberta da casa, buscando novas maneiras de torná-la ainda mais 

agradável. 

 
Atleta: Teve momento de “meu, eu amo a minha casa, puta, precisa arrumar 
isso, precisa arrumar aquilo”. Nunca tinha prestado atenção em algumas 
coisas em casa. “Quero pintar uma parede, quero colocar um móvel aqui”. 
Então assim, nesse sentido foi bom, eu consegui curtir um pouquinho mais a 
minha casa, as minhas coisas, porque antes eu só vinha na minha casa tomar 
banho e dormir e raramente para comer. Um dia me divertia arrumando 
armário, aí no outro final de semana eu me divertia limpando a casa, 
conhecendo ela, fazendo minhas coisinhas aqui, limpando o banheiro. É 
ridículo, mas é divertido, porque é uma coisa que eu não fazia, Paula. Eu fui 
limpar o meu banheiro, falei: “Cara, como esses rejuntes estão sujos”. Sabe 
assim?  

 
Comunicadora: ...eu como melhor, eu redescobri minha casa, eu gosto de 
cuidar da minha casa. Eu troquei eletrodomésticos, então eu comprei um 
aspirador melhor, um ferro melhor, um vaporeto, sabe, assim, até ferro 
melhor. Porque eu falei, cara, até uma roupa aqui eu acho que eu vou passar. 

 

Adicionalmente, cozinhar foi considerado um hobby tanto para as entrevistadas como 

para o marido de algumas delas. 
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Chef: ...um hobby para mim, muito foi cozinhar. Poder preparar uma comida 
gostosa e tomar um vinho. É uma coisa que eu gostava de fazer e eu 
continuei gostando, e fiz bastante. Foi uma das formas de me divertir.  

 
Banqueira: Boas surpresas? Meu marido é um chef de primeira. Cara, tem 
feito cada prato que eu falo “melhor que restaurante”.  

 

Juntamente com uma valorização dos cuidados com a casa e com a família, as 

entrevistadas falaram sobre satisfação com o modelo de home office. 

 

4.2.2 Trabalho (Semana 14) 
Na semana 14, a categoria Trabalho foi marcada pela consolidação do home office 

como modelo trabalho, por constatações relativas ao alto volume de trabalho e pelo 

impacto do coronavírus no trabalho. 

 
4.2.2.1 Home Office (Semana 14) 
Trabalhar de casa foi algo que surpreendeu positivamente várias entrevistadas, 

mesmo com a necessidade de conciliar o trabalho com os cuidados do lar e dos filhos.   

 
Mineira: Boa surpresa, Paula, foi a questão do home office, para mim foi legal 
apesar de todo o tumulto, vamos dizer assim, de estar em casa com as 
meninas e tendo que fazer um monte de coisa, mas eu me adaptei bem, se 
eu pudesse escolher eu escolheria ficar em home office e ir na agência 
eventualmente.  
 

Como consequência, a vontade de continuar nesse modelo – ou em um modelo misto 

– apareceu com certa frequência. 

 
 
Moderna: ...é possível trabalhar a distância, ficou comprovado... Aceitar 
possibilidades de uma empresa que: "Agora você tem que voltar 100% 
espaço físico" não existe, é fora de cogitação. 
 
Comunicadora: ...não vou mais voltar para o mundo insano corporativo das 
oito às 18, duas horas de trânsito todo o dia. Até topo híbrido, mas todo dia, 
segunda a sexta essa obrigatoriedade, não volto mais, Paula. 

 

A Chef, por sua vez, ressaltou que, embora tenha ficado comprovado que o home 

office funciona, ficou também clara a importância de estar perto das pessoas. 

 
Chef: Prova, definitivamente, que é possível fazer home office. Você não 
precisa estar perto das pessoas o tempo inteiro. Porém ele também mostra 
qual é a importância de estar perto das pessoas. Como você, às vezes, 
constrói uma coisa com o time, é mais fácil se você está do lado, fazendo. 
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A Banqueira reforçou por fim como, com a distância física, ela passou a se conectar 

com ainda mais frequência com seu time. 

 
Banqueira: ...para mim, eu e a minha equipe, a gente passou a se falar até 
mais... depois que entrou o home office a primeira coisa que a gente instituiu 
foi dois check points no dia, um de manhã e um no meio da tarde. Exatamente 
para garantir de que as coisas estavam sendo tratadas e as coisas estavam 
sendo vistas, para não deixar nada cair entre as cadeiras. 

 

A pandemia não afetou somente a logística e rotina das entrevistadas – com o trabalho 

agora sendo feito de casa – como também o teor do trabalho que precisava ser feito. 

Mais sobre isso na próxima subcategoria. 

 

4.2.2.2 Impacto do Coronavírus no Trabalho (Semana 14) 
Além da mudança no modelo de trabalho (que agora virou remoto), a quarentena 

impactou também o conteúdo do trabalho. A necessidade de adaptação ao novo 

contexto de isolamento social, de retração econômica e de crise na saúde mundial fez 

com que as entrevistadas tivessem que desenvolver novas habilidades no trabalho.  

 

A Guerreira, sendo gestora de Marketing de cadeia de restaurantes, viu a necessidade 

de pivotar um modelo de negócio focado em comércio para outro de delivery e dark 

kitchens. Em menos de um mês. Com isso, sua avaliação sobre o que ocorreu foi de 

uma mudança completa no seu formato e ferramentas de trabalho. 

 
Guerreira: Mudou muito a ferramenta de trabalho, todas as ferramentas que 
eu utilizava, porque mudou o negócio em si e isso foi no meio do voo, foi bem 
maluco. Todo mundo desce do avião e vai de barco, tipo assim, "oi?". Eu vou 
transformar o piloto do avião no cara que vai dirigir o barco. Foi assim, tudo 
muito louco.  
 
 

A Moderna ressaltou o follow-up mais frequente que estava recebendo, assim como 

a necessidade de enviar projeções de vendas semanais, algo antes inimaginável para 

ela.   
Moderna: ...a gente teve que prestar mais contas para estrutura regional. 
Semanal, o que é uma coisa bizarra. É marketing tendo que dar input de 
venda semanal, a gente não tem essa formação de mercado. 

 

A Chef ressaltou como até campanhas publicitárias tiveram que ser alteradas devido 

aos novos hábitos da população. 
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Chef: ...uma das marcas que eu trabalho é de tosse e a campanha que estava 
no ar na Europa precisou ser adequada, porque a pessoa tossia. Você, agora, 
como você tosse, se a pessoa fizer assim, não pode fazer assim, tem que 
tossir assim, tem que virar... era um asset global, já teve que ser alterado 
assim que o jeito de tossir mudou. 

 

Por fim, foi mencionada, por algumas entrevistadas, também a expectativa de que, 

com a pandemia, o trabalho seria mais tranquilo, principalmente em funções que 

teoricamente não são cruciais, com Marketing. Porém, como já visto antes na 

pesquisa, o oposto ocorreu. 

 
Comunicadora: ...quando veio a pandemia, não sei, acho que eu me preparei 
para tipo assim, ninguém vai falar em marketing, em marca no meio da 
pandemia, isso vai virar assunto vigésimo item na lista de prioridade. E 
engraçado, eu acho que eu fiquei em uma expectativa de que isso 
acontecesse, “quem sabe se isso acontecer eu vou ter mais paz, vou ter mais 
tranquilidade. Eu acho que eu vou ter um pouco de Netflix e tal”. Mano, zero. 
Eu estou trabalhando que nem uma mula, entendeu? 

 

De fato, o grande volume de trabalho foi um ponto unânime sobre aspectos negativos 

da quarentena. 

 

4.2.2.3 Volume de trabalho (Semana 14) 
Muitas entrevistadas, quando pensavam em trabalhar desde casa, achavam que 

ganhariam algumas horas no seu dia por não precisarem mais fazer deslocamento 

até o trabalho. Qual não foi a surpresa delas ao notarem que essas horas “extras” 

viraram horas de trabalho ou, no mínimo, horas de limpeza da casa.   

 

A Guerreira exemplifica bem como o trabalhar de casa impactou sua rotina matinal.  

 
Guerreira: ...meu filho acorda cinco e meia da manhã. Eu ficava, antigamente, 
com ele ali, conversando, porque logo eu ia trabalhar e era um tempo que eu 
ficava com ele. Agora eu tomo um café, aí eu tenho que organizar o cara que 
vai chegar do hospital, limpo a casa. Nove e meia da manhã eu já limpei os 
banheiros, tirei os lixos, meu filho já tomou café da manhã, está terminando 
de tomar a medicação. Quer dizer, meu dia rende muito. Aí eu já sento aqui 
e vou embora.  

 

 
A Moderna reforça não só a ilusão de que teria mais tempo, mas também a mudança 

na dinâmica do trabalho, relatando: “sento na cadeira e não saio”. De fato, se antes, 
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para ir da reunião A à B, você tinha que cruzar o escritório ou até ir a um outro local 

encontrar o cliente, agora você pode passar o dia sentado. 

 
Moderna: O que eu só achava, era aquela falsa ilusão de que em casa ia ter 
mais tempo. Mais tempo para ficar com a minha filha, mais tempo para 
aproveitar, mas não, eu estou trabalhando muito mais, isso é claro. Eu sento 
na cadeira e não saio. 
 
 

Além disso, o fato de a maioria das pessoas estar sempre no escritório (vulgo em 

casa), fez com que a distinção entre o que é horário de trabalho e o que é horário 

pessoal ficasse nebulosa. 

 
Atleta: ...o que não funcionou era as pessoas respeitarem os nossos horários 
de agenda. Então eu tinha reunião sete horas da manhã, reunião sete horas 
da noite... Eu alertei várias vezes minha equipe disso e mesmo assim não 
dava. 
 
 

Juntamente, a pressão pela entrega de resultados não reduziu. Mesmo em empresas 

– como a da Chef – que proporcionaram todo um suporte (de apoio psicológico, de 

aulas de ginástica etc.), a pressão pela entrega não aquiesceu, o que também 

colaborou para a alta carga de trabalho.   

 
Chef: Não adianta eu te falar, "...minha empresa está me dando aula de 
yoga", sendo que tem todo o por trás, uma pressão muito grande por 
resultado. É engraçado que as estrelas do meu trabalho sempre foram 
[Marca] porque a alergia sempre cresce... Ninguém sai de casa, nenhuma 
criança fica doente e ninguém fica com alergia. Eles que ficaram durante dois 
ou três anos crescendo e só mostrando resultado positivo sendo 
bombardeados pelas pessoas. Cadê o resultado? Aí você tem que falar "não 
é culpa minha". "Não interessa, corta aqui, descobre a fórmula milagrosa". Eu 
sei que existe COVID, eu sei que existe indivíduo, mas dane-se, é o business. 

 

O resultado disso é uma sensação generalizada de que estão trabalhando mais que 

antes. 

 
Guerreira: Tive que comprometer muito da minha vida um pouco por conta 
do trabalho, que ficou o triplo do que já foi por muito tempo, e outro tanto por 
toda a situação. 

 

Com tantas mudanças no ambiente e dentro de casa, era de se esperar que o Mundo 

Interno das entrevistadas também fosse bastante impactado. Mais sobre o assunto no 

tema a seguir. 
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4.3 Mundo Interno (Semana 14) 
Na semana 14, o tema Mundo Interno foi dotado de um tom de aceitação em relação 

à situação, a ser mais bem explicitada na subcategoria Menor Cobrança e 

Expectativa. Somado a isso, houve espaço para grandes reflexões, tanto relacionadas 

a aprendizados tidos com a quarentena quanto relacionados a desejos futuros. 

 
4.3.1 Sentimentos (Semana 14) 
O grande tom da categoria de Sentimentos nesse semana foi o das entrevistadas 

passarem a se cobrar menos – em relação ao trabalho, aos cuidados com a casa, aos 

cuidados com o filho. Passados quase quatro meses desde o início do isolamento 

social, parece que as entrevistadas se conformaram com o tal do “novo normal”, 

expressão que se tornou popular durante a quarentena. 

 
4.3.1.1. Menor cobrança e expectativa (Semana 14) 
A maneira como as entrevistadas lidaram com essa alta carga de trabalho foi 

reduzindo as expectativas e a cobrança em relação a elas mesmas e aos outros.  

 

Esse relaxamento na autocobrança mostrou-se em diferentes esferas. Algumas 

entrevistadas falaram sobre baixar a sua autoexigência em relação às demandas 

domésticas: 

 
Chef: ...para que fazer a lista do supermercado o tempo inteiro? Qual o 
problema de errar de vez em quando? Qual o problema de não ter comida 
um dia ou outro? ...tentar me cobrar menos, de chegar e perceber: "Cara, é 
assim, deixa receber, a vida é essa mesmo", e acho que vem nesse balanço 
de não querer ser perfeita ou conseguir tudo. 
 
Mineira: ...a comida no início eu ficava megapreocupada, vou fazer comida 
saudável ...hoje já é assim... tem o que comer, então já está bom, se é a 
melhor comida, se não é, se está saudável, se tem salada, se não tem, tem 
dia que não tem mesmo e está bom assim também. ...Então eu acho que eu 
fui ficando mais flexível com todas as coisas justamente porque você não dá 
conta, no início você pensava, beleza, já que é temporário eu vou fazer tudo 
direitinho, da melhor forma e tudo mais, e agora você vê, cara, isso não está 
terminando e eu estou cansada e vai ser do jeito que dá mesmo porque eu 
não vou ficar me incomodando. 
 

Outras entrevistadas mencionaram como esse período fez com que elas se 

cobrassem menos de maneira geral. 
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Comunicadora: Não é tudo seu, você não é responsável por tudo. Você não 
é. Relaxa, entendeu? E para antes do seu limite. ...Eu descobri isso nessa 
quarentena. Para, deixa. Deixa a coisa andar um pouquinho, deixa a 
pressãozinha cozinhar ali, está tudo bem. Se tiver que estourar, você vê o 
que que acontece. Você não precisa ter todas as respostas. Porque eu não 
posso sair, não é, Paula? Então às vezes eu fico olhando para o negócio e 
falo: “É, realmente, eu não sei como resolver isso... E tudo bem”. Vou comer 
um chocolate, vou beber um vinho, vou assistir um Netflix. Não vou pensar 
nisso. Está tudo bem. Não precisa fazer tudo. E é uma paz você entender 
que você não precisa fazer tudo. E está tudo bem. Para mim foi a descoberta 
da vida, aos 44 anos. 

 

Acostumada a ter um alto nível de demanda com ela mesma, Atleta falou sobre 

respeitar os próprios limites. 

 
Atleta: Não vou treinar hoje, eu não estou a fim, eu não estou bem, eu não 
vou treinar. Não tem essa, eu não vou ficar me culpando porque eu não 
treinei... Não, um pilar sempre vai desabar e eu tenho que reconhecer isso. 
Que trabalhar 100%, focar no trabalho sempre, não respirava e agora sim, 
pausa, respira, você também precisa respirar, você também precisa de uma 
pausa no seu trabalho, você também tem que ir no médico, você também tem 
que ir no dentista, você não tem que só ficar trabalhando, trabalhando, 
trabalhando. 

 

Essa flexibilização na autocobrança apareceu também em relação à preocupação 

com o aprendizado dos filhos. 

 
Banqueira: ...eu estava me culpando muito pela questão da aprendizagem da 
(Filha), mas depois eu cheguei à conclusão que, cara, é o que dá para fazer, 
é o que a gente consegue fazer aqui. Se eu conseguir acompanha-la mais, 
ótimo, lindo. Agora, se tiver uma reunião importante, eu não conseguir 
remanejar e que caiu exatamente no horário dela, e eu tentei falar com o meu 
marido para ver se ele consegue ficar um pouquinho mais atrás dela e ele 
também está em uma reunião superimportante, cara, será o que Deus pedir. 
...Se ela sentar na cadeira, sentou na cadeira, se ela levantou, levantou, 
ninguém vai ficar se esgoelando aqui, tendo úlceras por conta disso. 
 
Chef: A escola até hoje manda atividade, todo dia, para fazer. Eu me sentia 
mal porque eu não fazia atividade, mas não sou eu... aprendi a falar assim: 
"Quer saber? Se ela está sendo bem cuidada e está se divertindo e não está 
na televisão, que é o meu grande problema, ela está bem". Eu não vou querer 
que ela pegue e desenvolva a sua coordenação motora do dedo x ou y porque 
a escola está pedindo para fazer isso. 

 
Observando tanto a maior conciliação das diferentes prioridades comentada no tema 

Dentro de Casa, Antes Fora de Casa, como na menor cobrança relatada na categoria 

Sentimentos, fica clara a maior leveza que as entrevistadas estão tendo para encarar 

os diferentes desafios do dia a dia. Além de trazerem uma tônica positiva para essa 

última semana, esses fatores também influenciaram as reflexões das entrevistadas, a 

serem mais bem detalhadas a seguir. 
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4.3.2 Reflexões (Semana 14) 
Nessa última semana de pesquisa, a categoria Reflexões foi marcada pelas 

subcategorias Questionar Estilo de Vida e Planos Futuros. 

 
4.3.2.1 Questionar Estilo de Vida (Semana 14) 
Com tantas mudanças de contexto, muitas entrevistadas relataram estar repensando 

seus estilos de vida, principalmente quanto a seus hábitos de consumo e a suas 

carreiras. 

 
Com o fechamento do comércio, dos shoppings e dos serviços não essenciais, o 

consumo das entrevistadas reduziu significativamente. Isso fez com que as 

entrevistadas relatassem, nessa última semana, uma nova relação com o consumo, 

taxando seus hábitos pré-pandemia de consumismo. 

 
Guerreira: Acho que consumismo exagerado, umas coisas que eu valorizava 
súper, tipo 1.500 reais para cortar o cabelo, esse tipo de coisa, umas 
maluquices que hoje você fala: "Que merda, nada a ver, podia viver com 
muito menos". Você cuida das suas coisas, você vai menos a restaurantes, 
cozinha mais em casa, que é tudo o que eu aprendi nessa pandemia, que é 
possível gastar menos e ter uma vida um pouco menos exagerada, vamos 
dizer assim. 
 
Mineira: ...compras, consumismo, eu acho que foi a minha maior mudança, a 
gente passou a pandemia praticamente usando as mesmas roupas porque 
você só fica em casa, você não sai, então foram as mesmas roupas, lavava, 
botava de volta, lavava, botava de volta. Uniforme. E a gente tem coisa 
demais, um monte de coisa que a gente não tem nenhuma necessidade de 
ter. Às vezes eu olho assim para os meus sapatos e penso: "Meu Deus, mas 
para que eu tenho tantos sapatos?". Quanto mais você tem, mais você vai 
usar, mais vai ter para lavar, para passar, para tudo. 

 

Concomitantemente, o novo formato de trabalho, a maior convivência com os filhos e 

o contexto da pandemia como um todo fizeram com que a maioria das entrevistadas 

questionasse seu nível de dedicação ao trabalho. 

 
Banqueira: Eu acho que para mim especificamente tem trazido muito 
questionamento sobre a vida, propósito. Será que a gente estava em uma 
vida muito acelerada?... era muito trabalho, trabalho, trabalho. Eu acho que 
eu sempre trabalhei, bom ou mal, mas sempre trabalhei de 10 a 11 horas. 
Mais ou menos. Essa era uma média que eu trabalhava por dia. E agora eu 
olho muito mais para o “será que tem que ser desse jeito?".  
 
Mineira: Essa semana eu estava aí nessa loucura toda com o trabalho, 
estressada e tudo mais e cada hora eu para e pensava assim, cara, vale a 
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pena? Vale a pena? ...você trabalha, daí você ganha bem, daí você gasta 
bem também porque você vai elevando o teu padrão de acordo com o teu 
salário, e hoje eu pergunto, será que a gente precisa disso, não é?  
 

Para a Chef, a quarentena proporcionou uma nova vivência com seu marido, com os 

dois morando sob o mesmo teto, sete dias por semana. Ter desfrutado desse arranjo 

a fez questionar o que seria necessário para que continuassem assim, mesmo que 

isso significasse uma mudança de estado.  

 
Chef: ...como é que eu posso estar mais próxima da família, com certeza. Ou 
o meu marido estar mais em São Paulo ou eu estar aqui, na Bahia, para que 
a gente possa ficar mais junto.  

 

Com tantos questionamentos, é fácil entender por que várias entrevistadas passaram 

a considerar novas possibilidades de carreira. Algumas entrevistadas começam a 

pensar em novas ideias de negócio. 

 
Chef: ...passo por momentos, às vezes, de dizer "eu quero abrir o meu 
business", "quero ficar aqui", "cansei desse mundo corporativo", "está me 
sugando". Por outro, eu penso: "Gente, em um mundo de bens de consumo 
e marketing, que eu quis trabalhar, eu não quero ir para lugar nenhum mais" 
...Tem uma ideia empreendedora de algo em relação à alimentação, de 
culinária, que eu estou começando a fazer uma fase de pre-feasibility, que 
seria o que me faria morar em Salvador. ...é, pelo menos, uma intenção de 
fazer uma outra rota na vida. 
 

 

No caso da Comunicadora e da Moderna, as experiências que tiveram durante a 

quarentena (a Comunicadora, de apoiar empreendedoras em seus negócios, por meio 

de uma mentoria informal, e a Moderna, de estar fazendo um curso de personal 

stylist), abriram portas para sonhar sobre novas possibilidades de carreira. 

 
 
Comunicadora: ...esse questionamento também me abriu visões para tipo 
assim, em termos de trabalho eu não preciso ter só isso, eu posso ter outras 
coisas. Sabe assim? Eu posso ter sociedades, por exemplo... E antes da 
pandemia isso para mim era impensável. Eu tinha uma fidelidade corporativa, 
digamos, sabe assim?. E agora não é que eu não tenha essa fidelidade 
corporativa, mas é que eu entendi que existe espaço para outras coisas, 
entende? 
 
Moderna: ...quando eu vejo essa história do curso, quanto o trabalho me 
estressou bastante nesses meses, quanto um pouco me decepcionou 
também, eu não digo que a prioridade se inverteu completamente, mas me 
abriu uma possibilidade de plano b. 
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As mudanças no contexto, as alterações no dia a dia e as reflexões sobre o estilo de 

vida levaram as entrevistadas a refletirem sobre quais seriam seus desejos para o 

futuro, assunto que poderá ser visto na última subcategoria da pesquisa, Planos 

Futuros. 

 
4.3.2.2 Planos Futuros (Semana 14) 
Devido aos muitos questionamentos e reflexões advindos desse período de 

pandemia, foi perguntado para as entrevistadas se o que viveram nesses últimos 

tempos as fez querer mudar algo em suas vidas. “Sim” foi a resposta unânime. Houve 

três grandes áreas de planos: consumo, vida profissional e 

autodesenvolvimento/autocuidado. 

 

Sobre o consumo, muitas falaram sobre um desejo de reduzir (ou manter reduzidos) 

seus hábitos de consumo. 

 
Mineira: ...acho que a questão do consumismo é uma coisa que eu já estou 
mudando e não pretendo voltar para isso... meu cartão de crédito, que ele 
está fantástico, superbaixinho, cada mês vem menor, está uma coisa assim 
impressionante.  
 
Moderna: ...não pretendo, depois que isso acabar, sair de casa loucamente. 
Eu acho que eu vou tentar ter um pouco mais de equilíbrio, e mesmo no fim 
de semana é possível viver em casa. Acho que tem uma questão de consumo 
mais consciente, com certeza. 
 
Chef: ...consumo mais consciente... Acho que é importante voltar para um 
novo normal para saber como eu vou me comportar. Se eu puder ir ao 
shopping e puder fazer tudo como era antes, o meu consumo vai ser mais 
consciente? Se eu for ao restaurante, eu vou desperdiçar? 

 

Ainda sobre como as entrevistadas gastam seu dinheiro, a Comunicadora mencionou 

que não pretende ter mais mensalista nem voltar à academia. 

 
Comunicadora: ...não vou mais ter mensalistas... não vou mais tanto em 
restaurante. Porque a gente inventou um monte de receita nova em casa. 
Não volto mais para uma academia.  

 

O segundo aspecto sobre planos futuros mais mencionado foi o desejo de mudanças 

na carreira. 

 

Algumas entrevistadas reforçaram a vontade de ter maior equilíbrio entre vida pessoal 

e profissional. 
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Chef: [gostaria de ser] uma profissional menos caótica, de pensar no trabalho, 
me dedicar, mas também pensar em mim e na vida mais do que oito horas 
de trabalho. 

 

A manutenção do home office ou de, ao menos, um modelo híbrido, se torna elemento 

importante para isso. 

 
Moderna: ...trabalhos que me permitam continuar em um modelo mais 
flexível. 
 
Comunicadora: ...não vou mais voltar para o mundo insano corporativo das 
oito às 18, duas horas de trânsito todo o dia. Até todo híbrido, mas todo dia, 
segunda a sexta essa obrigatoriedade, não volto mais, Paula.  
 

Ainda dentro do aspecto profissional, tanto a Guerreira como a Mineira querem sair 

do país, o que significaria a saída de seus empregos atuais. 

 
Guerreira: ...é um plano sair do Brasil. Não sei quando isso vai ser 
efetivamente possível, mas é nessa toada que eu quero ir. 

  

Mineira: ...a questão do trabalho, eu tenho aí o meu plano B e fevereiro do 
ano que vem eu pretendo colocá-lo em prática e sair. Isso estava para 
acontecer, a gente tinha programado para maio, a pandemia fez a gente 
adiantar, então agora é fevereiro e eu acho que eu realmente estou chegando 
no meu limite...  

 

Por fim, o terceiro aspecto mais citado em termos de planos futuros foi um maior 

autocuidado. 

 
Atleta: ...eu não quero me cobrar mais tanto.... meu maior indicador é assim 
de não querer ser mais a supermulher, mas ser uma pessoa normal.  
 
Moderna: ...eu vou ter mais tempo para mim. E tempo para mim é tempo 
sozinha. Sem marido, sem filho, sem cachorro, sem mãe. 
 
Banqueira: ...Esse cuidado que eu estou tendo comigo eu vou continuar... eu 
acho que eu deixei esse tema de me atualizar com as questões do mercado... 
o networking está ajudando demais para conseguir ver luz no final do túnel... 
continuar antenada, provocar essas conversas mais de networking. 

 

Agora que já fiz a análise de resultados semana a semana, seguirei com a análise das 

categorias ao longo do tempo, no Apêndice E. 
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APÊNDICE E – APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS LONGITUDINAL 
 

A análise longitudinal visa mostrar a transformação das categorias e subcategorias ao 

longo das semanas. O quadro abaixo organiza essa etapa da apresentação de 

resultados. 

 

Quadro 1 – Análise longitudinal das categorias 
 4.1 Mundo Externo 
4.1.1 Relação com Mundo Externo Semana 1 Semana 5 Semana 9 Semana 14 4.1.2 Estrutura de Apoio 
 4.2 Dentro de Casa, Antes Fora de Casa 
4.2.1 Distribuição do Tempo Semana 1 Semana 5 Semana 9 Semana 14 4.2.2 Trabalho 
 4.3 Mundo Interno 
4.3.1 Sentimentos Semana 1 Semana 5 Semana 9 Semana 14 4.3.2 Reflexões 

 

4. 1 Mundo Externo 
O tema Mundo Externo, composto pelas categorias Relação com Mundo Externo e 

Estrutura de Apoio, sofreu uma série de alterações ao longo das semanas. Mais 

detalhes poderão ser vistos abaixo. 

  

4.1.1. Relação com Mundo Externo 
A primeira semana da pesquisa foi marcada por uma overdose de informações e 

notícias sobre a doença, com as entrevistadas lutando para entender o que estava 

realmente acontecendo. As entrevistadas relataram como foi o início da quarentena, 

a maioria delas falando sobre terem sido pegas de surpresa no processo e sobre a 

dificuldade inicial de ter que, de repente e sem qualquer preparação, trabalhar de 

casa. A preocupação com a doença era grande para algumas entrevistadas, 

principalmente para as que já tinham tido contato com pessoas infectadas ou que 

estavam acompanhando de maneira mais próxima o que estava ocorrendo em outros 

países. Porém, para muitas entrevistadas, não havia tanta clareza sobre a severidade 

da doença, o que as levava a questionar algumas medidas de segurança indicadas. 

Adicionalmente, essa primeira semana foi marcada pelos primeiros impactos 

negativos da quarentena, principalmente relacionados à redução de renda pessoal e 

à necessidade de demitir pessoas no trabalho e nas suas casas. Na semana 5, a 

notícia do pedido de demissão do Sérgio Moro – e seu consequente impacto negativo 
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na economia – acentuou nas entrevistadas a sensação de estarmos – nós, brasileiros 

– todos perdidos. O fato de as patacoadas políticas estarem merecendo mais atenção 

da liderança do país do que o combate eficaz da doença gerou uma sensação de 

tristeza e revolta simultânea. Ao mesmo tempo, as entrevistadas relataram como suas 

empresas estavam se adaptando ao novo contexto, reportando desde confusão sobre 

os horários de abertura das agências (no caso de bancos) até a completa falta de 

visão sobre quando – e como – poderia ocorrer a futura reabertura de um 

empreendimento das entrevistadas (que era uma academia de ginástica). Finalmente, 

a semana foi também marcada pelos primeiros relatos sobre saída de casa. A 

sensação de estranhamento e até de hostilidade ao ir para lugares públicos gerou nas 

entrevistadas grande ansiedade. A sensação de insegurança generalizada fez as 

entrevistadas aumentarem as medidas de segurança adotadas, adotando práticas 

como álcool em gel no tênis, uso de máscara e até lavagem de compras do 

supermercado. Na semana 9, ainda que as notícias sobre a política e sobre a doença 

continuassem revoltando parte das entrevistadas, quase metade delas relatou ter 

parado de acompanhar noticiários. Além disso, há informações paradoxais 

aparecendo na mídia: na mesma semana em que é noticiado que o Brasil não fará 

parte do acordo da vacina, é apresentado o plano de reabertura para comércio, 

incluindo (os totalmente não essenciais) shoppings. A semana é também marcada 

pelo retorno de algumas atividades que haviam sido interrompidas, como ida ao 

cabeleireiro, ida a restaurantes e, principalmente, visita aos pais. Adicionalmente, as 

entrevistadas passaram a testar novos locais de trabalho e de residência, com 

entrevistadas trabalhando desde a casa dos pais no interior ou até alugando uma casa 

em outro estado (Bahia) para ficar três meses em um ambiente mais agradável. Para 

terminar, na semana 14, as entrevistadas se mostraram totalmente fartas de notícias, 

com mais da metade delas reportando ter parado de vê-las por completo. Os motivos 

para isso variaram entre ansiedade gerada pelas notícias, falta de tempo para lê-las 

(com tantas outras acontecendo na vida), irritação em só encontrar notícias ruins, 

entre outros.  

 

4.1.2. Estrutura de apoio 
Em relação à estrutura de apoio, houve uma mudança bastante significativa ao longo 

das semanas. Na semana 1, os relatos eram focados na adaptação ao novo contexto, 

principalmente falando sobre como estavam lidando com a redução das diferentes 
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estruturas de apoio: fechamento de escolas, dispensa de babás, faxineiras e 

mensalistas e eliminação do apoio dos avós e sogros. Além da redução de estrutura 

de apoio dentro de casa, algumas entrevistadas tiveram redução na estrutura dentro 

de seus trabalhos (com o congelamento de contratação para vagas em aberto e 

demissão de funcionários). Isso gerou uma sobrecarga generalizada nas 

entrevistadas, que passaram a ter que se responsabilizar por uma série de atividades 

que antes eram terceirizadas ou delegadas. Na semana 5, as estruturas se 

mantiveram relativamente estáveis em relação à primeira semana. O medo do 

contágio era ainda grande, o que fez com que as medidas de segurança de isolamento 

social se mantivessem firmes. As entrevistadas relataram já estarem mais 

organizadas em relação às novas atribuições, mas que essas novas 

responsabilidades estavam gerando um cansaço generalizado. Na semana 9, as 

entrevistadas começaram a falar sobre o retorno de algumas estruturas de apoio. De 

idas ao médico a pedir ajuda para sogros, a retorno de personal trainers. Muitas 

entrevistadas falaram de terem chegado a seu limite e por isso recorrem a essa ajuda. 

Por fim, na semana 14, as entrevistadas refletiram sobre a importância de suas redes 

de apoio, ainda que algumas – após passarem um tempo sem ter ajuda externa – 

tenham decidido manter esse modelo mais independente. 

 

4.2 Dentro de Casa, Antes Fora de Casa 
O tema Dentro de casa, Antes Fora de Casa, dividido nas categorias Distribuição de 

Tempo e Trabalho, mostrou como a vida dentro de casa das entrevistadas mudou ao 

longo dos três meses de pesquisa. Mais detalhes podem ser vistos abaixo. 

 

4.2.1 Distribuição de Tempo 
Na semana 1, as entrevistadas mostraram-se assoberbadas com a quantidade de 

novas atividades que estava agora ocupando seu tempo. Descreveu-se em detalhes 

a nova rotina de cuidados com o lar e também a nova demanda em relação ao cuidado 

com os filhos. Ainda que, em geral, o tom geral reforçasse o quão sobrecarregadas 

estavam, as entrevistadas não deixaram de ressaltar a satisfação de estarem tendo 

contato mais próximo com seus rebentos. Como estava sendo a divisão de tarefas, 

como era feita a faxina, como estava sendo o homeschooling e a preparação de 

refeições foram bastante mencionados. Na semana 5, relatos mais aprofundados 

sobre a rotina doméstica praticamente desapareceram. Entende-se que viraram parte 
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do tal do “novo normal”, tão normal a ponto de não merecer tantas menções 

específicas. Já há quase dois meses em isolamento social, as entrevistadas falaram 

sobre como estão buscando novas maneiras de divertir, dentro de casa. Assistir a 

lives, comprar jogos, dançar com os filhos e cozinhar foram algumas das atividades 

citadas. Algo notado também nessa semana foi como os filhos passaram a contribuir 

com os afazeres da casa, motivo de orgulho para as entrevistadas. Na semana 9, não 

houve menção de elementos relevantes dentro dessa categoria. Por fim, na semana 

14, as entrevistadas falaram bastante sobre como estava sendo essa integração entre 

vida pessoal e profissional. Diferente do discurso da semana 1, que tinha um sabor 

de “Oh, céus, como darei conta de tudo?”, nessa semana as entrevistadas mostravam 

certa maestria na coordenação dos vários papéis que tiveram durante o período. 

Novamente, a convivência com os filhos, e a percepção da diferença que um cuidado 

mais próximo estava trazendo para o desenvolvimento deles, foi vista como o grande 

ponto alto desse período de pandemia. Similarmente, algumas tarefas relacionadas 

ao cuidado com a casa – como lavar louça, cozinhar, decorar – deixaram de ser 

associadas somente a uma carga adicional de trabalho e passaram a ser vistas com 

certo prazer. 

 

4.2.2 Trabalho 
Na primeira semana de entrevistas, houve extensos relatos sobre a adaptação ao 

novo formato de trabalho, o home office. Ainda que algumas entrevistadas já tivessem 

experiência em trabalhar de maneira remota, ter 100% das atividades realizadas 

dentro de casa (ou seja, ser “home based”) foi novidade para todas. As entrevistadas 

falaram da estrutura do seu novo “escritório”, e chamou a atenção como a grande 

maioria não tinha um espaço dedicado ou preparado para passar a exercer as 

atividades profissionais desde casa. Trabalhar desde a sala, desde o quarto da filha 

ou desde a varanda foram o lugar-comum. Ter mais de um local de trabalho 

(alternando com o marido ou mudando de ambiente, dependendo do tipo de reunião) 

também foi amplamente relatado. Ainda em relação à adaptação ao home office, 

apesar de algumas entrevistadas relatarem terem tido dificuldades para fazer as 

estruturas (principalmente tecnológicas) funcionarem no início, a opinião geral é de 

grande satisfação com o modelo de trabalho remoto. Reforçaram ainda que todas as 

entregas de trabalho estavam sendo cumpridas. Por fim, na semana 1, falou-se muito 

sobre essa interferência da vida pessoal no trabalho (tendo que lavar uma louça no 
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meio da reunião, sendo interrompida por filhos durante o call) e do trabalho na vida 

pessoal. Com tantos desafios e adaptações, o foco era fazer o básico no trabalho e ir 

apagando os incêndios à medida que iam aparecendo. A mensagem era “faça o 

básico e cuide da saúde”. Um mês depois, na semana 5, as entrevistadas começaram 

a falar sobre a retomada de projetos além do BAU (business as usual), desde voltar a 

ter um planejamento estratégico a retomar reuniões de grupos de inclusão. A 

necessidade de constantemente adaptar previsões de demanda e vendas devido ao 

impacto do coronavírus na economia e empresa foi algo também amplamente 

reportado. A semana 9 foi marcada por relatos que demonstram que as entrevistadas 

estavam, de certa forma, conseguindo integrar as demandas profissionais com as 

pessoais. Se, na primeira semana, os relatos focavam a dificuldade de ter esse 

equilíbrio, nessa semana já apareceu uma sensação de maior tranquilidade. Intercalar 

reuniões tensas com uma lavagem rápida de louça era considerado uma estratégia 

para se reenergizar. O mesmo valia para encontrar os filhos durante o expediente. Por 

último, na semana 14, as entrevistadas reiteraram a eficácia do home office como 

modo de trabalho, muitas relatando o desejo de continuar nesse formato ou em um 

formato misto (alguns dias de home office, alguns dias no escritório). Falou-se também 

sobre as adaptações que tiveram que fazer e as novas habilidades que tiveram que 

aprender devido à pandemia. Por fim, ficou claro como a ideia de que trabalhar de 

casa seria mais tranquilo não passou de uma doce ilusão.   

 

4.3 Mundo Interno 
O tema Mundo interno, composto pelas categorias Sentimentos e Reflexões, também 

sofreu uma série de mudanças ao longo dos meses da pesquisa. Mais detalhes em 

seguida. 

 

4.3.1 Sentimentos 
A categoria de Sentimentos sofreu uma série de alterações ao longo dos três meses 

de entrevistas. Na semana 1, o tom das entrevistadas era de muito cansaço e de 

muito, muito stress. Dar conta dos novos afazeres domésticos, cuidar dos filhos, 

executar o trabalho que ainda estava se adaptando ao novo formato, demitir pessoas 

no trabalho e ainda ter que lidar com a preocupação com a doença fez com que as 

entrevistadas relatassem um desgaste enorme. Medo, desespero, preocupação foram 

expressões comumente usadas. O clima estava pesado, e as entrevistadas, exaustas. 
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Junto a isso, as entrevistadas relataram forte sentimentos de culpa, tanto por sentirem 

que não estavam dando a atenção necessária para os filhos quando por sentirem que 

não estavam conseguindo dedicar-se 100% ao trabalho. Além disso, o tempo – na 

opinião das entrevistadas – excessivo que seus filhos estavam vendo televisão 

também fomentou esse sentimento culposo. Como consequência dessa avalanche de 

sentimentos e novas atribuições, muitas entrevistadas relatam estarem sentindo falta 

de um tempo só para elas. Nesse contexto, até o trânsito que pegavam em seus 

antigos deslocamentos era encarado com carinho, pois significava alguns minutos por 

dia que eram só delas. Na semana 5, os sentimentos de cansaço e stress foram ainda 

mais acentuados. As entrevistadas relatam estarem se sentindo no limite e também 

estarem notando que as pessoas ao seu redor estavam extremamente sensíveis e 

desgastadas. Para lidar com essa alta carga negativa, as entrevistadas começaram a 

falar sobre reduzir a cobrança em relação a elas mesmas e em relação aos outros. 

Nesse contexto, algumas entrevistadas passaram a se conformar que o marido não a 

apoiaria tanto nos cuidados com o filho e lar, outras passaram a reduzir a exigência 

em relação ao que executariam de limpeza na casa. A semana 9 foi marcada pelo fato 

de muitas das entrevistadas terem que lidar com a instabilidade – e peso – emocional 

das pessoas de seu entorno. Desde marido depressivo por não estar trabalhando até 

filhas irritadas por estarem presas dentro de casa, passando por executivos gritando 

em reuniões, as entrevistadas tiveram que encontrar forças para não só lidar com 

seus próprios desafios, mas também para apoiar – ou lidar com – os sentimentos dos 

outros. Adicionalmente, a saudade das pessoas queridas – família, colegas de 

trabalho – ficou latente. Novamente, assim como na semana 5, as entrevistadas 

relataram estar buscando se cobrar menos e colocar limites (seja no tempo dedicado 

ao trabalho ou nos calls com família) para se preservar e conseguir lidar com todas 

as demandas. Para completar a análise da categoria de Sentimentos, pode-se 

observar, na semana 14, a consolidação da tendência de se cobrar menos, com as 

entrevistadas reportarem estarem se cobrando menos em relação ao homeschooling, 

aos cuidados com o lar e com o trabalho. 

 

4.3.2 Reflexões 
Os três meses de pesquisa criaram um espaço fértil para reflexões. Porém, na 

semana 1, ainda muito tomadas pelo alvoroço das novas demandas, as entrevistadas 

não tiveram lá profundos pensamentos. De qualquer modo, a nova rotina que inclui 
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cuidado com filhos e com a casa gerou algumas reflexões bem iniciais sobre a 

oportunidade de aproveitar esse contexto de home office para conviver com os filhos 

e para aprender algumas habilidades novas. Na semana 5, os pensamentos das 

entrevistadas foram tomados pela incerteza. É melhor abrir o comércio ou continuar 

fechado? Vai ter impeachment do Bolsonaro? É seguro sair de casa? E comer comida 

japonesa? O contexto confuso – tanto médico, como econômico, como político – faz 

com que as entrevistadas se vejam numa situação de não saber o que pensar nem 

como agir. Com tantas incertezas, muitos planos – férias, compra de apartamento, 

mudança de país – tiveram que ser revistos. Na semana 9, as reflexões sobre estilo 

passam a aparecer com mais força, com questionamentos relacionados à 

continuidade das entrevistadas na empresa e até no país. Por fim, as entrevistas da 

semana 14 foram basicamente uma reflexão do começo ao fim. Muito se falou sobre 

os diversos aprendizados que obtiveram nesse período, desde aprender a se cobrar 

menos até desenvolver novos hobbies e habilidades. As entrevistadas também 

falaram sobre se conectar com um jeito de consumir mais consciente, sem tantos 

excessos. Contemplar a possibilidade de um nova carreira foi também algo 

frequentemente citado. Com base nesses aprendizados e nas experiências que 

tiveram como um todo no período, as entrevistadas também falaram sobre seus 

planos futuros, desejando que muitas das mudanças de que sentiram o gostinho 

durante essa quarentena permanecessem após o retorno das atividades normais 

(abertura de comércio e de escritórios). 

 

 


