
 

 
 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS  
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

AMANDA FIGUEIREDO CAMARGO 

 

 

 

OS IMPACTOS DO ISOLAMENTO SOCIAL EM MULHERES EXECUTIVAS E 

MÃES EM TRABALHO HOME OFFICE NO CENÁRIO DE PANDEMIA  

DE COVID-19 

 

 

 

 

 

 
SÃO PAULO 

2021 



AMANDA FIGUEIREDO CAMARGO 

 

 

 

 

OS IMPACTOS DO ISOLAMENTO SOCIAL EM MULHERES EXECUTIVAS E 

MÃES EM TRABALHO HOME OFFICE NO CENÁRIO DE PANDEMIA  

DE COVID-19 

 

 

Trabalho Aplicado apresentado à Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo da 
Fundação Getúlio Vargas como requisito para a 
obtenção do título de Mestre em Gestão para a 
Competitividade: Linha Gestão de Pessoas. 
 
Orientadora: Profa. Dra. Joana Story 

 

 
 

 

 

 

 
 

SÃO PAULO 
2021 



 
 

  

Camargo, Amanda Figueiredo. 

     Os impactos do isolamento social em mulheres executivas e mães em trabalho home 
office no cenário de pandemia de COVID-19 / Amanda Figueiredo Camargo. - 2021. 

     86 f. 

  

     Orientador: Joana Sabrina Pereira Story. 

     Dissertação (mestrado profissional MPGC) – Fundação Getulio Vargas, Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo. 

  

     1. COVID-19 Pandemia, 2020-. 2. Executivas. 3. Teletrabalho. 4. Ensino básico 
domiciliar. 5. Familia e trabalho. I. Story, Joana Sabrina Pereira. II. Dissertação (mestrado 
profissional MPGC) – Escola de Administração de Empresas de São Paulo. III. Fundação 
Getulio Vargas. IV. Título. 

  

  

CDU 658-055.2 

  

  

Ficha Catalográfica elaborada por: Isabele Oliveira dos Santos Garcia CRB SP-010191/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas – SP 



AMANDA FIGUEIREDO CAMARGO 

 

 

OS IMPACTOS DO ISOLAMENTO SOCIAL EM MULHERES EXECUTIVAS E 

MÃES EM TRABALHO HOME OFFICE NO CENÁRIO DE PANDEMIA  

DE COVID-19 

 

Trabalho Aplicado apresentado à Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo da 
Fundação Getulio Vargas, como requisito para 
obtenção do título de Mestre em Gestão para a 
Competitividade. 

 

Data de aprovação: ___/___/___ 

 

Banca Examinadora: 

 

__________________________ 

Profa. Dra. Joana Story 

(Orientadora) – FGV – EAESP 

 

_________________________ 

Prof.Dra. Maria José Tonelli 

FGV – EAESP 

 

_________________________ 

Prof.Dr. Carlos Fernandes Franco Júnior 

UMC – Universidade Mogi das Cruzes 



 
 

DEDICATÓRIA 

Dedico este trabalho a todas as mulheres – aquelas que contribuíram para que a 

presente pesquisa fosse desenvolvida e aquelas que se desdobram para conciliar a 

maternidade, trabalho, família e casa. Elas são verdadeiras guerreiras que, 

diariamente, vencem seus medos, ansiedades e angústias, e totalmente merecedoras 

do próprio sucesso! 



AGRADECIMENTOS 

Em 2009, inscrevi-me em um curso de Mestrado Acadêmico na PUC-SP. Foi uma 

experiência incrível; eu estava feliz, porque sempre quisera entrar no mestrado para 

dar sequência à minha carreira acadêmica. Mas, ao final de um ano de curso, em 

2009, engravidei, o que me levou a dar uma pausa nos estudos – e não consegui 

retomá-los no período de dois anos com a validação dos meus créditos concluídos na 

época. Prometi a mim mesma que não iria desistir e que, um dia, voltaria a estudar e 

conquistar meu título de mestra. Em 2018, decidi que era o momento de retornar: 

minha filha já estava com 8 anos de idade e eu conseguiria conciliar a maternidade, 

trabalho e o estudos. Assim, fiz minha inscrição no Mestrado Profissional da FGV, 

iniciei o curso em fevereiro de 2019 e estava muito contente em estar de volta. No 

entanto, como uma viagem no túnel do tempo, no início de 2020 descobri novamente 

uma gravidez. Dessa vez, prometi a mim mesma que, mesmo grávida, iria finalizar o 

meu curso e que me tornaria mestra! Foi um ano difícil, com muitos desafios: tive um 

gestação complicada, sentia muitas dores e, com a insegurança da pandemia, que se 

iniciou quando eu estava com dois meses de gestação, meus medos se intensificaram 

ainda mais. Decidi que finalizaria todos os meus créditos no primeiro semestre de 

2020, deixando somente a dissertação para o segundo semestre. No segundo 

semestre de 2020, dei à luz – e graças a Deus correu tudo bem! Meu filho nasceu 

saudável e é uma linda criança, que completou um ano em setembro de 2021. 

Infelizmente, no mesmo período do nascimento, descobrimos um câncer que 

acometera meu esposo. Está sendo uma grande luta; ele ficou muitas vezes internado 

de outubro de 2020 a janeiro de 2021, mas não desisti! Pensei que, 

independentemente das circunstâncias, o mestrado era meu sonho – e consegui obter 

um período maior para desenvolver o meu trabalho. Hoje, finalmente concluo minha 

dissertação, que é um sonho realizado. Minha titulação de mestra dará continuidade 

aos meus estudos, porque, no futuro, pretendo cursar o doutorado e ingressar na área 

acadêmica de universidades estaduais. Sou muito grata a Deus por ter me dado força 

para continuar e não desistir. Agradeço também e dedico este trabalho aos meus 

filhos, que são minha inspiração e força; aos meus pais, que sempre confiaram em 

mim, me deram o apoio necessário para que eu nunca desistisse e acreditaram que 

eu iria conseguir; e a meu esposo, que luta com muita bravura todos os dias pela sua 

vida! Agradeço imensamente a Deus pela vida e pela oportunidade de chegar até aqui. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talvez não tenha conseguido fazer o melhor, mas lutei para que o melhor 
fosse feito. Não sou o que deveria ser, mas, Graças a Deus, não sou o 
que era antes.  

Martin Luther King 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ser mulher dá um trabalho! Acho que, quando perguntarem qual é a 
minha profissão, direi: MULHER! 

Ângela Beatriz Sabbag 



 
 

RESUMO 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que um 
surto da doença viral COVID-19 – identificada pela primeira vez em dezembro de 2019 
em Wuhan, China – atingira o status de pandemia. Citando preocupações com “os 
alarmantes níveis de disseminação e severidade”, a OMS pediu aos governos que 
tomassem medidas urgentes e agressivas para impedir a propagação do vírus. Desde 
então, até o momento em que redijo este trabalho, a escala e a gravidade da pandemia 
da COVID-19 se intensificaram, atingindo o nível de ameaça à saúde pública e 
resultando em um cenário de isolamento social – o que levou profissionais a 
trabalharem em casa, compartilhando o espaço com os filhos, em situação de aulas 
remotas. Esse cenário afetou a todos, incluindo, de modo peculiar, as mulheres 
executivas e mães, que passaram a ter de conciliar as atividades do trabalho com as 
tarefas domésticas, o cuidado com a família e uma nova tarefa, a de homeschooling 
(a ajuda aos filhos nas atividades escolares). O objetivo deste trabalho é revelar os 
impactos causados por esse contexto na vida das mulheres executivas e mães, em 
regime home office, associados a três pilares que constituem o foco da pesquisa: os 
aspectos profissional, doméstico e de cuidado com os filhos. Para tanto, foram 
realizados uma pesquisa, na cidade de São Paulo, e um levantamento de bibliografia. 
As descobertas contribuem para um melhor entendimento da rotina e dos desafios 
dessas mulheres, bem como de suas estratégias para lidar com as triplas jornadas. 
Como revelam os resultados, o cenário de isolamento social trouxe consequências 
positivas e negativas na vida de mulheres executivas e mães. Em linhas gerais, as 
entrevistadas mencionaram dificuldades de adaptação no início do período de 
isolamento social, em virtude, sobretudo, do compartilhamento de espaço com as 
crianças. Entre os principais impactos observados destacam-se o cansaço físico e 
mental; o aumento da sobrecarga de trabalho; a dificuldade em conciliar tempo para 
o trabalho, afazeres domésticos e atenção aos filhos; e, por último, mas não menos 
importante, as respostas emocionais negativas, como estresse, ansiedade e insônia. 
Tais descobertas corroboram com a pesquisa literária apresentada, com citações que 
mencionam impactos do isolamento semelhantes em mulheres com filhos no contexto 
de home office. A maior proximidade com os filhos foi citada por grande parte das 
entrevistadas como um impacto positivo em um contexto de tantos sintomas físicos e 
emocionais não tão saudáveis dentro da situação pandêmica. 

 

Palavras-chave: COVID-19. Executivas. Home Office. Homeschooling. Mulheres.  

 

 



ABSTRACT 

On March 11, 2020, the World Health Organization (WHO) declared that an outbreak 
of the viral disease COVID-19 – first identified in December 2019 in Wuhan, China – 
had reached pandemic status. Citing concerns about "the alarming levels of spread 
and severity," WHO urged governments to take urgent and aggressive steps to stop 
the virus from spreading. Since then, until the time I write this work, the scale and 
severity of the COVID-19 pandemic have intensified, reaching the level of threat to 
public health and resulting in a scenario of social isolation - which has led professionals 
to work in at home, sharing space with their children, in a situation of remote classes. 
This scenario affected everyone, including, in a peculiar way, women executives and 
mothers, who now have to reconcile work activities with household chores, family care 
and a new task, homeschooling (helping the children in school activities). The objective 
of this work is to reveal the impacts caused by this context in the lives of executive 
women and mothers, in a home office regime, associated with three pillars that 
constitute the focus of the research: the professional, domestic and childcare aspects. 
To this end, a survey was carried out in the city of São Paulo, and a bibliography 
survey. The findings contribute to a better understanding of the routine and challenges 
of these women, as well as their strategies for dealing with the triple journeys. As the 
results reveal, the social isolation scenario brought positive and negative 
consequences in the lives of executive women and mothers. In general terms, the 
interviewees mentioned difficulties in adapting at the beginning of the period of social 
isolation, mainly due to the sharing of space with the children. Among the main impacts 
observed, physical and mental fatigue stand out; increased workload; the difficulty in 
reconciling time for work, housework and childcare; and, last but not least, negative 
emotional responses such as stress, anxiety and insomnia. Such findings corroborate 
the literary research presented, with quotes mentioning similar impacts of isolation on 
women with children in the home office context. Greater proximity to their children was 
cited by most respondents as a positive impact in a context of so many physical and 
emotional symptoms that are not so healthy within the pandemic situation. 

 

Keywords: COVID-19. Executives. Home Office. Homeschooling. Women. 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS, ACRÔNIMOS E SIGLAS 

 

CDC Centro para Controle e Prevenção de Doenças 

MERS Síndrome Respiratória do Oriente Médio 

OMS Organização Mundial da Saúde 

SARS Síndrome Respiratória Aguda Grave 

SARS-CoV-2  Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Características peculiares da COVID-19 .................................................. 16 

 



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 – Cuidados com outras pessoas durante o isolamento social ................... 25 

Gráfico 2 – Cuidados com idosos e filhos de até 12 anos ......................................... 25 

 



LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 – Impacto do isolamento social em homens e mulheres ........................... 24 

Quadro 2 – Amostra da pesquisa .............................................................................. 42 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Números da COVID-19 – 01/07/2021 ...................................................... 15 

Tabela 2 – Itens mencionados na pesquisa .............................................................. 48 

 

 

  



SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 15 

1.1 A MULHER EXECUTIVA E MÃE E O MERCADO DE TRABALHO .................... 17 

2. OS DESAFIOS DO ISOLAMENTO SOCIAL PARA MÃES QUE TRABALHAM . 21 

3. MÃES TRABALHADORAS E RESILIÊNCIA ....................................................... 27 

3.1 HOME OFFICE................................................................................................. 29 

3.2 TRABALHO FEMININO, ATIVIDADES DOMÉSTICAS E CUIDADO INFANTIL 

DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 ................................................................ 36 

4. METODOLOGIA ................................................................................................... 39 

4.1 INSTRUMENTOS ............................................................................................. 41 

4.2 PÚBLICO-ALVO ............................................................................................... 42 

4.3 COLETA E TRATAMENTO DE DADOS .......................................................... 43 

5. ANÁLISE DE RESULTADOS ............................................................................... 45 

5.1 AUMENTO DA CARGA DE TRABALHO E SUAS CONSEQUÊNCIAS: 

CANSAÇO FÍSICO E MENTAL .............................................................................. 51 

5.1.1 Cansaço físico e mental ................................................................................ 54 

5.2 DIFICULDADE EM CONCILIAR TRABALHO E ATIVIDADES DOMÉSTICAS 59 

5.3 MAIOR PROXIMIDADE COM OS FILHOS E AS REFLEXÕES DO HOME 

OFFICE ..................................................................................................................... 64 

5.4 EXPECTATIVAS COM RELAÇÃO AO CENÁRIO PÓS-PANDEMIA .................. 69 

6. CONCLUSÕES ..................................................................................................... 70 

6.1 CONTRIBUIÇÕES FINAIS ............................................................................... 72 

6.2 IMPLICAÇÕES PRÁTICAS .............................................................................. 73 

6.3 LIMITAÇÕES E DIREÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS ............................. 75 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 77 

ANEXO I – QUESTIONÁRIO APLICADO NAS ENTREVISTAS .............................. 86 



15 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

A nova doença de coronavírus 2019 (abreviada “COVID-19”) é o terceiro surto 

de coronavírus que surgiu nos últimos vinte anos, após a Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SARS) e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) 

(MATTIUZZI; LIPPI, 2020). Essa doença é causada por um membro da família 

Coronaviridae, que foi definido como Síndrome Respiratória Aguda Grave 

Coronavírus 2 (SARS-CoV-2) pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus 

(2019). 

Em virtude das evidências incontestáveis que demonstram a difusão mundial 

do SARS-CoV-2, a COVID-19 foi declarada uma doença pandêmica – ou seja, de 

escala global – pela Organização Mundial da Saúde (OMS), quando o diretor geral da 

Agência, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou o mundo inteiro sobre “os 

alarmantes níveis de disseminação e severidade e os alarmantes níveis de inação” 

(MAHASE, 2020).  

Tabela 1 – Números da COVID-19 – 01/07/2021 

Fonte: Elaboração da autora, com base em dados da OMS (2021). 

No momento em que este trabalho era redigido, a carga epidemiológica da 

COVID-19 se mostrava em constante evolução, com o número de pessoas infectadas, 

internações hospitalares e mortes crescendo quase exponencialmente. O Relatório de 

Situação da OMS de 1o de julho de 2021 atestou que o novo coronavírus já havia 

infectado mais de 180 milhões de pessoas até 1o de junho de 2021, em 144 países, 

causando mais de três milhões e novecentas mil mortes (OMS, 2021). 

Com base nas informações coletadas até o presente momento, o surto causado 

pelo SARS-CoV-2 se mostra extremamente grave por uma combinação de fatores, 

Região
Número total de 

casos confirmados
Total de mortes Índice de Fatalidade

Global 208.469.611 4.377.966 2,10%

África 5.360.584 128.201 2,39%

Américas 80.709.034 2.056.686 2,55%

Europa 62.920.972 1.246.729 1,98%

Mediterrâneo Oriental 13.813.261 252.418 1,83%

Pacífico Ocidental 5.526.878 77.951 1,41%

Sudeste Asiático 40.138.882 615.981 1,53%
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que incluem a estrutura do SARS-CoV-2 e a biologia peculiar da infecção, bem como 

o alto risco de transmissão, o longo tempo de incubação combinado com carga viral 

inicial e sustentada, portadores assintomáticos ou levemente sintomáticos, 

derramamento viral por dias após o alívio dos sintomas e progressão desfavorável 

para angústia respiratória e morte em até 5 a 10% dos casos (OMS, 2021).  

Por esses motivos, a COVID-19 causou desafios dramáticos à saúde. Por 

último, mas não menos importante, embora estatísticas da OMS presumam que, até 

o presente momento, a taxa de mortalidade da COVID-19 não seja tão alta quanto a 

de SARS ou MERS, o extraordinário número de pessoas que podem ser infectadas 

pelo SARS-CoV-2, em comparação com os antigos surtos de coronavírus provocados 

por SARS-CoV e MERS-CoV, tornariam a COVID-19 a mais mortal dessas infecções. 

Com efeito, a taxa de mortalidade geral é agora de cerca de 6%, exibindo picos 

ampliados em alguns países como Itália (6,81%) (OMS, 2021).  

Figura 1 – Características peculiares da COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora, com base em dados da OMS (2021). 

Diante de tal cenário, esta pesquisa vem apresentar os desafios enfrentados 

pela população mundial durante a pandemia, decorrentes do isolamento social. 
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1.1 A MULHER EXECUTIVA E MÃE E O MERCADO DE TRABALHO 

O trabalho sempre esteve presente na vida das mulheres, em todas as épocas 

e lugares – embora nem sempre elas exercessem “profissões” ou atuassem no 

mercado de trabalho tradicional (PERROT, 2005).  

Coutinho (2008) aponta que, no fim do século XVIII, surgiram inúmeras 

publicações incentivando as mães a cuidarem e amamentarem os filhos – daí emerge 

a imposição da maternidade em primeiro lugar na realidade feminina. 

Os cuidados com a casa e a família, bem como a pressão social para que a 

mulher se dedicasse exclusivamente à maternidade, reforçaram o enclausuramento 

da figura feminina no ambiente doméstico, embora possa ter sido “amenizado” diante 

do relativo poder concedido a ela sobre esse ambiente. Tal fato se deve, 

principalmente, à condição econômica da mulher, uma vez que esta dependia jurídica, 

moral econômica e religiosamente do marido (ROCHA-COUTINHO, 1994). 

Pesquisadores apontam que mudanças significativas para a conquista de 

espaço no mercado de trabalho pelas mulheres começaram, de fato, com as Grandes 

Guerras Mundiais (1914-1918 e 1939-1945) (SIMÕES; HASHIMOTO, 2012). 

Nogueira (2010) afirma que as mulheres realizam atividades em casa que não 

são consideradas integrantes do processo produtivo, mas que contribuem para a 

subsistência da sociedade produtiva como um todo, reduzindo os custos do sistema 

com os próprios trabalhadores, tais como limpeza da casa e das roupas ou o preparo 

dos alimentos. 

Observa-se que as tarefas domésticas ainda são, de maneira geral, atribuidas 

às mulheres. Assim, ao ingressarem no mercado de trabalho, elas acabam sendo 

condicionadas a duplas ou até triplas jornadas de trabalho, tendo de conciliar a 

profissão e os cuidados com os filhos, a família e a casa. 

Via de regra, a família ainda está no centro de grande parte das preocupações 

do universo feminino, sobretudo no que se refere à elevada qualidade de vida que as 

mães esperam proporcionar aos filhos. No intuito de satisfazer tal aspiração e alcançar 

esse objetivo, as mulheres são, eventualmente, levadas a adotar um estilo de vida 

demasiadamente estressante, o que pode afetar profundamente sua qualidade de 

vida (COELHO, 2002). 

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o nível 

de ocupação no mercado de trabalho de mulheres de 25 a 49 com crianças de até 3 
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anos de idade em casa é de 54,6%. Já o índice de mulheres na mesma faixa etária, 

mas que vivem em domicílios sem crianças, é de de 67,2% (IBGE, 2021). 

D'Ávila Neto e Nazareth (2005) apontam que a discriminação enfrentada pelas 

mulheres nesse cenário social reflete, muitas vezes, estereótipos relativos aos 

discursos construídos e fortalecidos pelo patriarcalismo, segundo os quais as 

mulheres teriam “natureza própria” para os cuidados com os filhos, a família e as 

atividades domésticas – consideradas pelas autoras uma espécie de “trabalho 

invisível”, em razão de ser altamente desvalorizado.  

De acordo com Simões e Hashimoto (2012), a entrada da mulher no âmbito do 

trabalho traz repercussões na organização e na estrutura de funcionamento familiar, 

levando à proposição de novas configurações e arranjos familiares com interferências 

diretas na relação familiar. 

Betiol e Tonelli (1991) e Carvalho Neto, Tanure e Andrade (2010) argumentam 

que preconceitos e discriminação com base em gênero têm dificultado a ascensão de 

mulheres a cargos executivos.  

Segundo Serafim e Bendassolli (2006), também existe um conflito entre a 

carreira e a maternidade, o que interfere na presença das mulheres em cargos 

executivos, no sentido das perdas que terão enquanto mães, para conciliar a vida com 

os filhos e a carreira de executiva em grandes empresas. 

Loureiro, Costa e Freitas (2012) afirmam que as mulheres não desistiram de 

conquistar o mais alto grau hierárquico nas organizações, mas a vida pessoal e os 

filhos também são fatores relevantes, dos quais elas não abrem mão. 

De acordo com Simões e Hashimoto (2012), a entrada da mulher no âmbito do 

trabalho traz repercussões na organização e na estrutura de funcionamento familiar, 

levando à proposição de novas configurações e arranjos familiares com interferências 

diretas na relação familiar. 

Diniz (1999) destaca que trabalhar fora de casa pode contribuir para aumentar 

a autoestima e o senso de confiança da mulher, contribuindo de forma satisfatória 

para um desempenho das funções familiares. Por outro lado, o autor ainda ressalta 

que a falta de tempo para a família e as dificuldades em acompanhar o crescimento 

dos filhos são vistas pela mulher como perdas. 

Um dos grandes desafios que se impõem à mulher que opta pelo trabalho 

remunerado é ter de lidar com a culpa, pois muitas mulheres, ao priorizarem o trabalho 

remunerado, sentem que negligenciam a função materna (Almeida, 2007). 
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Assim, este estudo se debruça sobre a experiência de mulheres executivas e 

mães no período de isolamento social, fornecendo um panorama dos desafios 

enfrentados por esse grupo no cenário pandêmico. A partir da pesquisa e das 

entrevistas realizadas pela autora, observou-se que, neste contexto, mulheres que 

precisam conciliar carreira e cuidados com a família foram especialmente afetadas 

com maiores cargas de trabalho, acumulando afazeres domésticos e profissionais.  

Durante o período de isolamento, com o trabalho remoto, as duplas ou triplas 

jornadas agravadas pelo homeschooling, as dificuldades de manutenção das 

empregadas domésticas e a intensificação da convivência com marido e filhos, 

observou-se que as executivas e mães têm enfrentado obstáculos – tais como 

horários desajustados e o “trabalho invisível” constituído pelos afazeres domésticos – 

para manter sua jornada de trabalho de maneira organizada. Assim, a presente 

pesquisa vem agregar, a partir da  análise do contexto peculiar do isolamento social e 

suas consequências, às informações contidas em fontes literárias sobre as jornadas 

femininas, seus desafios e suas consequências. 

Os resultados desta pesquisa revelam alguns dos impactos na vida de 

mulheres e mães executivas que, em decorrência do isolamento social, passaram a 

trabalhar em casa, compartilhando espaço com os filhos na condição de 

homeschooling. Na análise das descobertas, buscamos, a partir da transcrição das 

falas mais importantes das entrevistas, identificar os parâmetros comuns e os 

principais desafios enfrentadas pelas mães durante a pandemia. 

As conclusões do trabalho fundamentam-se no levantamento da literatura, que 

é recente, porém extensa, considerando-se também os dados levantados na pesquisa 

de campo. 

O trabalho busca responder à seguinte pergunta de pesquisa: como as 

mulheres executivas e mães estão sendo impactadas no home office e com filhos em 

homeschooling no contexto de pandemia de COVID-19? Mais especificamente, quais 

as experiências vivenciadas por mulheres e mães executivas no contexto de 

isolamento social com o trabalho em home office e as duplas jornadas com os filhos 

em homeschooling? Desse modo, a pesquisa busca aprofundar os efeitos do modelo 

home office para as mulheres que desempenham dupla função: mães e profissionais, 

uma vez que a literatura já se debruça sobre o estudo do trabalho remoto, mas de 

forma generalista e sem recorte de gênero. Os resultados de estudos anteriores não 

abordam fatores determinantes para este objeto de pesquisa, tais como os impactos 
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da presença dos filhos em tempo integral em casa e os desafios do homeschooling – 

prática que se difundiu em virtude das medidas de contenção do vírus da COVID-19 

– para as mães que trabalham em regime home office. Por meio da observação das 

experiências vivenciadas por essas mulheres sob as condições anteriormente 

descritas, nota-se que a pandemia as inseriu em um cenário inédito, em que são 

evidenciados desafios nunca antes enfrentados pela maior parte delas. Com efeito, 

os resultados da pesquisa revelam que a combinação de teletrabalho, maternidade 

em tempo integral e responsabilidades domésticas durante o isolamento social 

acarretou novas experiências e situações que geraram impactos significativos para a 

mulher executiva, assim como novas maneiras de encarar o mercado de trabalho, a 

família e as prioridades. O estudo ainda contribui para fomentar uma nova visão para 

o mercado de trabalho, levantando uma questão crucial: estariam as organizações 

preparadas para receber de volta essas mulheres, diante de sua nova realidade e das 

crenças que elas adquiriram no período de isolamento? 
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2. OS DESAFIOS DO ISOLAMENTO SOCIAL PARA MÃES QUE TRABALHAM 

Além do número elevado de casos de infecção e fatalidades, a pandemia de 

COVID-19 também provocou um impacto socioeconômico, político e psicossocial 

significativo (MCKEE; STUCKLER, 2020). Enquanto as nações se fecham para 

implementar o distanciamento social, como uma medida de contenção do vírus, 

bilhões de pessoas encontram-se em quarentena, confinadas em suas próprias casas. 

Os casos afetados e suspeitos são isolados. Esse isolamento social leva à solidão e 

ao tédio crônicos, que, se excessivamente prolongados, podem ter efeitos prejudiciais 

no bem-estar físico e mental (WILDER-SMITH; FREEDMAN, 2020).  

A incerteza de uma infecção nova e relativamente desconhecida aumenta a 

ansiedade, que é agravada pelo isolamento em bloqueio. Enquanto as agências 

globais de saúde pública, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Centro 

para Controle e Prevenção de Doenças (CDC), lutam para conter o surto, o 

distanciamento social é repetidamente sugerido como uma das estratégias 

preventivas mais úteis nesse contexto, tendo sido aplicado com sucesso no passado 

para retardar ou prevenir a transmissão na comunidade durante pandemias (OMS, 

2021).  

Observamos a utilização por vezes imprópria de termos como isolamento, 

distanciamento social, quarentena e lockdown. Portanto, cabem alguns 

esclarecimentos sobre os conceitos envolvidos.  

Distanciamento social é a diminuição de interação entre as pessoas de uma 

comunidade com o objetivo de reduzir a velocidade de transmissão do vírus. É uma 

medida importante quando já existem indivíduos infectados, mas que ainda não 

apresentam sintomas, que não se sabem portadores da doença e não estão em 

isolamento. Essa estratégia é implementada geralmente em locais onde existe 

transmissão comunitária, como é o caso do Brasil – ou seja, quando já não existe a 

possibilidade de rastreamento da ligação entre os casos e o isolamento das pessoas 

expostas é insuficiente para interromper a transmissão (WILDER-SMITH; 

FREEDMAN, 2020).  

O distanciamento social pode ser ampliado (não se limita a grupos específicos) 

ou seletivo (apenas os grupos de maior risco ficam isolados – idosos, 

imunodeprimidos, pessoas com doenças crônicas descompensadas). Como 

exemplos de distanciamento social ampliado podem ser citados o fechamento de 
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escolas e mercados públicos, o cancelamento de eventos e de trabalho em escritórios 

e o estímulo ao teletrabalho, a fim de evitar aglomerações de pessoas. Porém, os 

serviços essenciais devem ser mantidos (FERGUSON et al., 2020).  

O isolamento é uma medida adotada com a intenção de separar as pessoas 

doentes (sintomáticos respiratórios, casos suspeitos ou confirmados de infecção por 

coronavírus) das não doentes, para evitar a propagação do vírus (WILDER-SMITH; 

FREEDMAN, 2020). 

Quarentena é a restrição de atividades ou separação de pessoas que foram 

presumivelmente expostas a uma doença contagiosa, mas que não estão doentes 

(porque não foram infectadas ou porque estão no período de incubação) (WILDER-

SMITH; FREEDMAN, 2020). 

Quando as medidas de distanciamento social, isolamento e quarentena 

individual forem insuficientes, pode ser necessário o bloqueio total (também 

chamados de contenção comunitária, quarentena comunitária ou lockdown, em 

inglês). Tal medida é uma intervenção aplicada a uma comunidade, uma cidade ou 

uma região, com o objetivo de restringir a interação entre as pessoas e interromper 

qualquer atividade por um curto período de tempo, com exceção de saídas para 

atividades básicas como comprar mantimentos ou remédios. Em sua vigência, 

ninguém tem permissão para entrar ou sair do perímetro isolado (WILDER-SMITH; 

FREEDMAN, 2020).  

Embora durante os surtos anteriores de Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SARS), Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), Gripe Espanhola, Ebola e 

Peste o mundo tenha sido igualmente abalado com milhões de vítimas, o domínio da 

tecnologia nunca foi tão intenso – assim como nunca antes se sentiu um 

distanciamento tão amplificado (SMITH, 2020).  

A humanidade quase sempre soube como agir, seguindo a vida geralmente em 

uma trilha regular. Mas essa súbita reviravolta cataclísmica de eventos nos deixou 

cara a cara com um terrível ajuste de contas – como viver consigo mesmo. Pode ser 

assustador constatar que uma ou duas gerações inteiras sabem como lidar com uma 

precipitação nuclear, mas talvez não estejam preparadas para passar um período 

somente na própria companhia (ANGELICI; PROFETA, 2020).  

Ironicamente, no entanto, as pessoas ganharam mais tempo para se dedicar 

às suas famílias, e esperava-se que, assim, fortalecessem os laços de 
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relacionamento. Parece uma tarefa monumental ficar preso a si e aos entes queridos, 

enquanto a pandemia se espalha pelo mundo (BENNETT, 2020). 

Em contrapartida, entre os impactos da presença de distúrbios psíquicos, 

destacam-se  o comprometimento da qualidade de vida, resultante da redução ou 

perda completa da produtividade nas atividades diárias e/ou na manutenção das 

relações sociais. Assim, pode-se considerar que transtornos mentais e distanciamento 

social possuem uma relação de causa e efeito de forma bidirecional (THAPA et al., 

2020). 

Antes do advento do isolamento social, a vulnerabilidade emocional feminina 

estava associada às alterações hormonais durante os períodos pré-menstrual, pré e 

pós-parto e menopausa, bem como às desigualdades de gênero, as quais fortalecem 

sobrecargas trabalhistas e a violência contra a mulher (THAPA et al., 2020).  

Adicionalmente, estudos demonstraram que variáveis possivelmente de risco 

para o comprometimento da saúde mental da população feminina durante o 

distanciamento social são: ser uma jovem adulta; residir em regiões com elevados 

índices de casos e mortalidade em decorrência da COVID-19; apresentar 

antecedentes de ansiedade e depressão; fazer uso de medicamentos; ter uma rotina 

de atividade física e reduzida ou ausente; e estar desempregada (MATTOS, 2018). 

Frente ao enorme impacto provocado pela pandemia de COVID-19, governos 

mundiais têm priorizado a consolidação de medidas de combate à doença. Porém, 

ainda que esse combate seja efetivo, efeitos indiretos, como o comprometimento da 

saúdemental no público feminino, têm se destacado. Por isso, é importante ressaltar 

a necessidade da criação de estratégias proativas de caráter multiprofissional, com o 

objetivo de abranger e individualizar os múltiplos fatores que exercem influência sobre 

a saúde mental das mulheres (THAPA et al., 2020).  

É necessária a implementação de estratégias que minimizem os impactos da 

pandemia no surgimento de transtornos mentais (MATTOS, 2018), uma vez que 

atividades que melhoram a qualidade de vida e previnem transtornos mentais, como 

exercícios físicos e atividades de lazer, são menos prevalentes entre as mulheres, em 

decorrência, especialmente, da sobrecarga de funções associadas à dupla jornada de 

trabalho (PINHO; ARAÚJO, 2012). 

Além disso, com o isolamento social decorrente da pandemia, começam a 

surgir evidências do aumento de casos de violência familiar, geralmente dirigida às 

mulheres e aos filhos, associada ao aumento do tempo de convivência em casa e à 
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sobrecarga pelas múltiplas tarefas domésticas, assim como à menor disponibilidade 

de acesso a serviços públicos e instituições nas quais obter ajuda e proteção 

(MARQUES et al., 2020). 

Uma pesquisa encomendada pelo Banco C6 para o Datafolha em agosto de 

2020 mostrou que os afazeres domésticos dificultam o home office para 64,5% das 

mulheres e que 40% delas tiveram o sustento da casa em risco. As ilustrações a seguir 

apresentam alguns dados desta pesquisa. 

Quadro 1 – Impacto do isolamento social em homens e mulheres 

Indicadores durante a pandemia Mulheres Homens 

81% ficaram mais estressados ou ansiosos com os cuidados 

com a família ou com a casa  
83% 79% 

68% sentiram que aumentaram as exigências e obrigações na 

sua casa 
71% 64% 

67% ficaram mais estressados por conta de questões 

financeiras 
71% 63% 

37% passaram a trabalhar em home office e acumularam a 

maior parte do cuidado com a casa 
57% 21% 

53% ficaram mais estressados por questões profissionais 59% 49% 

15% perderam o emprego 18% 11,5% 

10% tiveram redução de salário 8% 11% 

Fonte: Elaboração da autora, com base em dados do jornal Folha de S.Paulo (2020). 

Segundo a pesquisa, 57% das mulheres que passaram a trabalhar em regime 

home office disseram ter acumulado a maior parte dos cuidados com a casa. Entre os 

homens esse percentual é de 21%. 

A demanda por cuidado vai além do âmbito doméstico. De acordo com os 

dados da pesquisa, 50% das mulheres passaram a apoiar ou se responsabilizar pelo 

cuidado com outra pessoa: um familiar (80,64% dos casos), um amigo (24%) ou um 

vizinho (11%). 
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Gráfico 1 – Cuidados com outras pessoas durante o isolamento social 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora, com base em dados do jornal Folha de S.Paulo (2020). 

A pesquisa também aponta a atuação nessa atividade segundo a diferença de 

raça, sendo que entre mulheres negras esse percentual é de 53%, enquanto entre 

mulheres brancas é de 47%. 

Gráfico 2 – Cuidados com idosos e filhos de até 12 anos 

Fonte: Elaboração da autora, com base em dados do jornal Folha de S.Paulo (2020) 

De acordo com a pesquisa, 7 em cada 10 mulheres relataram um aumento da 

demanda no cuidado de idosos e 8 em cada 10 no cuidado com os filhos até 12 anos. 
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A pesquisa também apontou que, para 64,5% das mulheres, as 

responsabilidades com o trabalho doméstico e cuidados com os filhos dificultam a 

realização do trabalho profissional. 
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3. MÃES TRABALHADORAS E RESILIÊNCIA 

Nas últimas décadas, as mulheres foram introduzidas na força de trabalho,  

acessaram o ensino superior e alcançaram níveis mais altos de emprego. Esse 

progresso facilitou não apenas sua independência financeira, mas também sua 

contribuição financeira para a renda familiar. Estudos mostram que a responsabilidade 

da mãe trabalhadora de cuidar dos filhos é, em muitos casos, causa de ansiedade. As 

mães que trabalham se preocupam em lidar com seus múltiplos papéis de mãe-

esposa-empregada (KLINE; SNOW, 2014; MELEIS; STEVENS, 2012; SNOW et al., 

2013).  

Uma mãe trabalhadora, que, além de suas funções no local de trabalho, 

também tem a responsabilidade crítica de cuidar de sua família, inevitavelmente 

enfrenta desafios e desequilíbrios específicos para conciliar as responsabilidades do 

trabalho e da vida familiar. A maneira como cada mãe trabalhadora gerencia a pressão 

depende das várias estratégias de enfrentamento que aprendeu a implementar 

(MICHIE, 2020).  

No contexto da pandemia, para muitas mulheres, as tarefas de cuidado 

acabaram se misturando às rotinas de home office e homeschooling. Ainda que sejam 

cansativas, essas atividades são perpassadas por privilégios de classe e raça 

(ESTRELA et al., 2020).  

De acordo com os resultados de uma pesquisa realizada na Malásia, os 

múltiplos papéis diários que as mães trabalhadoras deveriam adotar tiveram um efeito 

prejudicial sobre sua saúde mental e seu bem-estar emocional. A pesquisa de Noor 

(2009) mostrou que os múltiplos papéis diários das mães causavam estresse, culpa e 

insatisfação com o próprio desempenho, tanto na família quanto no trabalho.  

Outro estudo relacionado ao papel da exposição a eventos traumáticos e 

transtornos de ansiedade (SCALI et al., 2012) mostrou que as mulheres com 

pontuação alta na Escala de Resiliência de Connor-Davidson de 10 itens (CD-RISC-

10) eram menos propensas a desenvolver ansiedade e transtornos do humor do que 

aquelas com pontuação baixa.  

Scali et al. (2012) relacionaram o fator de resiliência com a exposição ao trauma 

e concluíram que fatores como a forma como as mulheres avaliam sua resiliência, o 

modo como percebem as situações estressantes e suas diferentes percepções de 

estresse afetam, em certa medida, seus níveis de resiliência.  
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Seus achados também demonstraram que as mães que apresentavam um 

histórico de lidar com desafios podiam se adaptar de forma mais saudável e funcional 

às condições adversas do que as mães que não haviam experimentado dificuldades 

e desafios semelhantes antes (SCALI et al., 2012), o que corrobora a visão de que a 

resiliência é aprimorada quando se obtém sucesso em lidar com riscos e adversidades 

graves – momentos nos quais o indivíduo é levado a um funcionamento psicológico 

mais bem-sucedido (VAN BAVEL et al., 2013). A resiliência e o enfrentamento bem-

sucedido do estresse no local de trabalho podem compensar os efeitos adversos do 

estresse e melhorar o bem-estar das mulheres que trabalham. 

As responsabilidades sobre os afazeres domiciliares, como cuidados com a 

casa e os filhos, também parecem ter aumentado com o isolamento social, e muitas 

entrevistadas na presente pesquisa relataram sentimentos de dor, tristeza, frustração 

e estresse.  

A interação entre as demandas e os recursos do trabalho também é importante 

para o desenvolvimento da tensão e da motivação na atividade laboral. De acordo 

com o modelo JD-R, os recursos do trabalho podem amortecer o efeito das demandas 

laborais sobre o desgaste decorrente das atividades profissionais, incluindo o 

esgotamento (BAKKER et al., 2003). Ainda com base no modelo JD-R, dois processos 

psicológicos subjacentes diferentes desempenham um papel no desenvolvimento da 

tensão e da motivação no trabalho. O primeiro são os recursos físicos e sociais 

disponíveis no ambiente de trabalho (HUANG et al., 2016) – isto é, na situação 

pandêmica, o ambiente da casa, que abarca filhos, cônjuge, demandas profissionais 

e afazeres domésticos. Já o segundo se refere à motivação do trabalho e constitui os 

recursos pessoais, ou seja, aqueles que o funcionário traz consigo. Estes consistem 

em traços de personalidade específicos: autoeficácia e otimismo. A maneira como 

cada mulher vivencia e busca os recursos para aprimorar sua eficiência e 

produtividade no trabalho home office, no cenário de isolamento social, é evidenciada 

nesta pesquisa, com foco em suas experiências e nas diferentes formas que elas 

encontram de driblar seus desafios diários. 

O estresse ocupacional vivenciado por essas mulheres, sob a tensão do 

cenário pandêmico, é uma resposta ao desequilíbrio das demandas do indivíduo e 

dos recursos de que ele dispõe para lidar com essas demandas 

(BAKKER; DEMEROUTI, 2007). 
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Com o fechamento de escolas e as medidas de contenção do vírus da COVID-

19, que incluem o isolamento, o tempo gasto nas atividades não remuneradas de 

cuidado com os filhos e com a casa aumentou para as mães. De fato, a terceirização 

desses serviços tornou-se uma opção menos viável com o advento do isolamento 

social (ALON et al., 2020b). 

Crianças menores de 18 anos demandam vários níveis de supervisão geral. 

Em tempos de isolamento, em regime de homeschooling, as crianças em idade 

escolar requerem supervisão adicional das atividades, associadas a um novo mundo 

de escolaridade on-line. As atividades não remuneradas exercidas pelas mães de 

forma intensificada durante a pandemia reduziram o tempo disponível para ouras 

atividades, levando a uma duplicação (e, em alguns casos, triplicação) da jornada de 

trabalho das mães (BENNETT, 2020). 

Durante esta crise global que fecha as escolas, as mães investem mais do seu 

tempo na educação em casa, cuidados com os filhos e tarefas domésticas do que os 

pais (SEVILLA; SMITH, 2020). 

Com base no levantamento de literatura, observam-se mulheres com jornadas 

estendidas e sinais de consequências emocionais e físicas dentro do cenário de 

diversidade de tarefas provocado pela pandemia. 

3.1 HOME OFFICE 

Antes da pandemia, as discussões sobre o futuro do mercado de trabalho não 

eram tão claras e, muitas vezes, esbarravam em questionamentos. A pandemia de 

COVID-19 forçou as pessoas e empresas a tomarem uma decisão e, com o mundo 

tendo de se adaptar rapidamente à nova realidade, muitas companhias optaram por 

experimentar o regime de trabalho home office. 

O trabalho remoto é atualmente reconhecido como uma alternativa de sucesso 

para minimizar o risco de infecção por COVID-19. No entanto, esse modelo não é 

novo – e tem chamado a atenção de várias escolas de pensamento há muitos anos. 

O conceito foi mencionado pela primeira vez por Nilles (1988) em 1973 e, inicialmente, 

recebeu o nome de “teletrabalho” (MESSENGER; GSCHWIND, 2016).   

Ao longo das últimas quatro décadas, o modelo foi definido sob vários termos: 

trabalho remoto, local de trabalho flexível, teletrabalho e e-working. Esses termos se 

referem à possibilidade de os funcionários cumprirem suas atividades laborais em 
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locais de trabalho flexíveis, especialmente em casa, usando a tecnologia para 

executar tarefas de trabalho (GAJENDRAN; HARRISON, 2007; GRANT et al., 2019).  

Gajendran e Harrison (2007, p. 1525) descreveram o teletrabalho como: 

Um arranjo de trabalho alternativo em que os funcionários realizam tarefas,  
que normalmente são feitas em locais de trabalho principais ou centrais, em 
outro lugar, pelo menos em parte de sua programação de trabalho, usando 
mídia eletrônica para interagir com outras pessoas dentro e fora da 
organização. [...] Normalmente, o “outro lugar” a que se refere esta definição 
é em casa, embora centros de teletrabalho e escritórios remotos também 
sejam locais alternativos. 

As práticas do home office têm sido amplamente empregadas, como pode ser 

verificado nos Estados Unidos, onde estudos mostram que, em maio de 2020, 35,2% 

da força de trabalho atuava em casa – um aumento de 8,2% com relação a fevereiro 

do mesmo ano. Além disso, 71,7% dos trabalhadores em home office descobriram 

que poderiam trabalhar em casa de forma eficaz (BICK; BLANDIN; MERTENS, 2020).  

Antes da pandemia, a ideia de trabalhar em casa era inviável para muitas 

pessoas, principalmente porque o regime home office requer um espaço tranquilo e 

dedicado à realização de tarefas laborais, o que pode ser um verdadeiro desafio para 

quem vive em apartamento (BRIDI; BOHLER; ZANONI, 2020).  

A questão do isolamento vai além da habilidade de administrar a falta de 

colegas de trabalho. Ao se distanciar da empresa como local e como organização, o 

trabalhador experimenta uma menor visibilidade profissional, problema considerado 

crucial para os trabalhadores (RAFALSKI; DE ANDRADE, 2013). A diminuição dos 

contatos profissionais tem como uma das consequências a redução da possibilidade 

de desenvolvimento profissional, principalmente devido à menor exposição 

(BOONEN, 2003).  

A administração da dualidade de “estar fisicamente em casa”, mas não “estar 

disponível” é considerada um grande desafio no processo de adaptação dos familiares 

ao home office (RAFALSKI; DE ANDRADE, 2013). Porém, a falta de controle sobre 

as interrupções e sobre o tempo ininterrupto dedicado ao trabalho pode contribuir para 

a criação de diferentes arranjos de trabalho.  

Pesquisas indicam que homens e mulheres têm diferentes motivos para se 

engajar no trabalho home office, assim como percepções distintas sobre o significado 

do trabalho em casa (BAILYN, 1989; DUXBURY; MILLS, 1989; VENKATESH; 

VITALARI, 1992). A preferência por trabalhar à tarde e à noite, momento em que os 
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filhos não estão em casa ou já estão dormindo, e a reorganização da carga horária 

diária para conciliar atividades extracurriculares têm sido estratégias comuns para 

mulheres que buscam conciliar os dois papéis, o que seria inviável sem o home office 

(PRATT, 1984; VENKATESH; VITALARI, 1992). 

Essas estratégias são corroboradas pelas falas das entrevistadas participantes 

desta pesquisa, muitas das quais manifestaram a aplicação dessas estratégias para 

conciliar o trabalho, as tarefas domésticas e a dedicação aos filhos.  

Quando não há uma administração coerente da influência da vida pessoal no 

trabalho, podem ocorrer casos de aumento de níveis de depressão e a piora da saúde 

física dos trabalhadores (FRONE; RUSSEL; COOPER, 1997). O impacto emocional 

sofrido pelos trabalhadores em home office apresenta-se maior que o sofrido pelos 

trabalhadores em escritórios tradicionais, sendo os primeiros mais suscetíveis aos 

problemas relacionados a solidão, irritabilidade, preocupação e culpa, além das 

consequências das vazões de emoções de uma esfera na outra (MANN; 

HOLDSWORTH, 2003). 

Em linhas gerais, o conflito entre aspectos pessoais e profissionais pode gerar 

impactos importantes na saúde física e psicológica. De forma positiva ou negativa, 

tendo como consequências o emagrecimento e a adoção de um estilo de vida mais 

saudável ou o desenvolvimento de transtornos de ansiedade e depressão decorrentes 

da solidão (RAFALSKI; DE ANDRADE, 2013), os trabalhadores dessa modalidade 

devem apresentar elevada capacidade de administração de conflitos como estratégia 

para aliar o cumprimento de suas atividades ao bem-estar (SMAHA, 2009). 

Um estudo de Dingel e Neiman (2020) descobriu que, nos Estados Unidos, 37% 

das atividades laborais poderiam ser concluídas em casa durante a pandemia de 

COVID-19, como trabalho financeiro, gestão empresarial, serviços profissionais e 

científicos. Alguns trabalhos, especialmente aqueles relacionados à saúde, à 

agricultura e à hotelaria, não podem ser realizados em casa.  

Embora a aceitação do trabalho remoto tenha aumentado em todo o mundo, os 

acadêmicos ainda discutem seus prós e contras. Entre os prós, argumenta-se que o 

modelo tem efeitos benéficos para empregadores e empregados. As vantagens 

incluem – e não estão limitadas a – redução do tempo de deslocamento; menor uso 

do espaço de escritório; maior motivação; maior diversidade de gênero (por exemplo, 

mulheres e carreiras); forças de trabalho mais saudáveis, com menos absenteísmo e 
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rotatividade; maior retenção de talentos; satisfação no trabalho mais elevada; e melhor 

produtividade (MELLO, 2007; ROBERTSON; MAYNARD; MCDEVITT, 2003).  

Outros estudos indicaram evidências para esses benefícios. Uma pesquisa 

realizada na área metropolitana de Dublin por Caulfield (2015), por exemplo, 

encontrou funcionários economizando tempo de viagem e valores gastos em 

mobilidade. Alguns estudos apontam ainda que o teletrabalho pode reduzir a taxa de 

rotatividade e aumentar a produtividade dos funcionários, o engajamento e o 

desempenho no trabalho (COLLINS; MOSCHLER, 2009; DELANOEIJE; 

VERBRUGGEN, 2020).  

Da mesma forma, o e-working pode aumentar a produtividade, a flexibilidade, 

a satisfação no trabalho e o equilíbrio entre vida e trabalho, incluindo a redução do 

conflito trabalho-vida e do deslocamento (GRANT et al. 2019). Além disso, Purwanto 

et al. (2020) argumentaram que o trabalho remoto pode ser vantajoso para os 

funcionários, propiciando horários flexíveis e economia de recursos para o 

deslocamento.  

Por outro lado, as desvantagens do trabalho remoto incluem equilibrar-se na 

linha tênue entre trabalho e família; distrações; isolamento social; e funcionários 

arcando com os custos relacionados. De acordo com Purwanto et al. (2020), existe a 

possibilidade de os funcionários terem de custear eletricidade e internet sozinhos. 

Collins e Moschler (2009) descobriram que os trabalhadores ficavam isolados 

de seus colegas de trabalho, e os gerentes preocupados com as reduções na 

produtividade ao trabalhar em casa. Além disso, o relacionamento entre colegas de 

trabalho também pode ser prejudicado (GAJENDRAN; HARRISON, 2007).  

Os funcionários também podem se distrair com a presença de crianças 

pequenas ou membros da família enquanto trabalham em casa (BARUCH, 2000; 

KAZEKAMI, 2020) e ainda têm de lidar com os limites imprecisos entre trabalho e vida 

familiar que levam ao excesso de trabalho (GRANT et al., 2019). Na mesma linha, a 

gestão das fronteiras entre trabalho e família de trabalhadores remotos estudada por 

Eddleston e Mulki (2017) revelou que o home office está relacionado a uma menor 

capacidade de se “desligar” do trabalho. 

Em contrapartida, existem diversos benefícios do trabalho remoto. Estudos têm 

demonstrado que o equilíbrio entre vida e trabalho pode ser aprimorado no modelo 

home office. Trabalhadores remotos descobriram que sua produtividade foi melhorada 

pelo e-working (GRANT et al., 2019). Bloom et al. (2015) constataram que a satisfação 
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no trabalho aumentou quando os profissionais atuavam em casa, e essa modalidade 

também está positivamente associada à satisfação com a vida familiar (ARNTZ; 

SARRA; BERLINGIERI, 2019; VIRICK; DASILVA; ARRINGTON, 2010). Kazekami 

(2020) estudou a produtividade dos trabalhadores no Japão e descobriu que o 

teletrabalho aumenta a satisfação com a vida no geral. 

O trabalho remoto tornou-se uma prioridade política para a maioria dos 

governos na tentativa de lidar com a pandemia. Ao fazê-lo, as políticas devem ser 

elaboradas tendo em mente a praticidade tanto para empregadores quanto para 

empregados, pois haverá algumas consequências para os dois grupos de uma forma 

ou de outra. 

Existem dois fatores principais que devem ser levados em consideração pelos 

trabalhadores em home office. “Fatores organizacionais” estariam inicialmente 

envolvidos no trabalho dos funcionários. Estudos discutiram que os fatores 

organizacionais são cruciais para os arranjos de trabalho remoto (BAKER; AVERY; 

CRAWFORD, 2007; GRANT et al., 2019).  

Os exemplos incluem – mas não estão limitados a – empregadores que 

atendem às demandas dos funcionários enquanto trabalham em casa, custo das 

instalações relacionadas, treinamento no uso de tecnologia e comunicação 

organizacional. Outro suporte para os arranjos de trabalho remoto inclui bem-estar do 

funcionário e suporte de TI da organização, entre outros (BAKER; AVERY; 

CRAWFORD, 2007).  

A confiança organizacional e a confiança dos gerentes são alguns outros 

fatores organizacionais. Conforme encontrado em pesquisas anteriores, a confiança 

organizacional e a confiança dos gerentes estão correlacionadas com os resultados 

do home office. Os estudos de Baruch (2000), Grant et al. (2019) e Baker, Avery e 

Crawford (2007) descobriram que uma cultura de confiança em uma organização – a 

confiança de colegas e gerentes – é necessária para teletrabalho e e-working. Com 

base em estudos anteriores, esses fatores foram identificados como intimamente 

associados ao trabalho remoto. 

Como indicado em estudos anteriores, o home office é influenciado não apenas 

por fatores organizacionais, mas também por “fatores individuais e familiares” 

(BAKER; AVERY; CRAWFORD, 2007; SOLÍS, 2016). Alguns fatores precisam ser 

abordados para o teletrabalho, como autodisciplina, automotivação, capacidade de 

trabalhar de forma independente, tenacidade, auto-organização, autoconfiança, 
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habilidades de gerenciamento de tempo e conhecimento de informática (BARUCH, 

2000, pp. 43-44). 

Um estudo revelou que o número de dias trabalhados e o tempo que uma 

pessoa passa em teletrabalho têm impacto no conflito trabalho-família (SOLÍS, 2016). 

Além dos fatores individuais, os fatores familiares também influenciam. 

Por exemplo, as características do agregado familiar – como o tamanho da área 

de habitação, o número de membros da família que partilham o mesmo alojamento e 

o número e idade dos filhos – são considerados fatores familiares que influenciam o 

trabalho remoto (BAKER; AVERY; CRAWFORD, 2007). Além disso, o espaço de 

trabalho individual disponível na casa e o número de pessoas presentes quando se 

está trabalhando em casa também podem ter um efeito nesse contexto (BARUCH, 

2000; SHAW; ANDREY; JOHNSON, 2003). 

O resultado do trabalho remoto pode ser considerado em dois domínios, que 

são os resultados no “domínio do trabalho” e no “domínio da vida”. Os estudos de 

pesquisa revelam que o modelo tem resultados positivos no domínio do trabalho, ou 

seja, produtividade, satisfação no trabalho, flexibilidade e engajamento no trabalho. A 

produtividade foi melhorada com a adoção de teletrabalho, principalmente de tarefas 

criativas (DUTCHER, 2012; GRANT; WALLACE; SPURGEON, 2013).  

Acredita-se que o trabalho remoto também aumente a satisfação no trabalho, 

e estudos mostraram que a relação entre teletrabalho e satisfação no trabalho está 

inter-relacionada (TROUP; ROSE, 2012; BAE; KIM, 2016; SMITH; PATMOS; PITTS, 

2018).  

O home office também impacta o engajamento, pois permite que os 

profissionais tenham mais flexibilidade no tempo para concluir o trabalho e no 

cumprimento do expediente (GRANT et al., 2019; PURWANTO et al., 2020). Além 

disso, ele pode afetar positivamente o envolvimento dos funcionários no trabalho 

(GERARDS; DE GRIP; BAUDEWIJNS, 2018; SARDESHMUKH; SHARMA; GOLDEN, 

2012). No entanto, também argumentou-se que o trabalho remoto pode trazer um 

resultado adverso no domínio do trabalho, que está negativamente associado à 

motivação – por exemplo, a imposição de arcar com os custos relacionados pode 

reduzir a motivação dos funcionários (PURWANTO et al., 2020). 

Estudos indicaram que o home office tem resultados negativos e positivos no 

domínio da vida. O domínio da vida pode incluir equilíbrio vida e trabalho, satisfação 

com a vida e satisfação familiar. Pode se referir à interferência trabalho-família, 
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equilíbrio trabalho-família, satisfação familiar e satisfação com a vida (GREGORY; 

MILNER, 2009; KALLIATH; BROUGH, 2008).  

Alguns estudos descobriram que o trabalho remoto teve efeitos negativos no 

domínio da vida. Por exemplo, Grant et al. (2019) descobriram que os e-workers têm 

dificuldade em administrar os limites entre o tempo de trabalho e o não trabalho, 

resultando em uma tendência ao excesso de trabalho. Outros descobriram que havia 

limites imprecisos entre o trabalho e a vida familiar (GRANT et al., 2013), o que poderia 

levar ao excesso de trabalho e, por sua vez, prejudicar o equilíbrio entre vida e 

trabalho.  

No entanto, vários estudos descobriram que o home office está positivamente 

associado à satisfação com a família e com a vida (EDDLESTON; MULKI, 2017; 

VIRICK; DASILVA; ARRINGTON, 2010).  

Arntz et al. (2019) descobriram que o trabalho remoto tende a aumentar a 

satisfação com a vida dos trabalhadores do sexo masculino sem filhos. Além disso, 

verificou-se que o equilíbrio entre vida e trabalho também está positivamente 

associado à satisfação com a vida e a família (CHAN et al., 2016; NODA, 2020). 

A pandemia de COVID-19 deu ao mundo a opção de experimentar o home 

office, que há muito era uma opção de trabalho desejada por diversas pessoas. Isso 

porque a responsabilidade de cuidar dos pais idosos e/ou filhos pequenos, aliada a 

um ambiente de trabalho exigente, tem se mostrado um desafio. Uma pesquisa 

realizada em 2020 pela Universidade Chinesa de Hong Kong, encomendada pelo 

Post, mostrou que mais de 80% dos trabalhadores apoiavam pelo menos medidas 

parciais de trabalho remoto em vigor – com opiniões variáveis em relação ao número 

de dias da semana trabalhados em casa e no escritório –, sugerindo uma preferência 

pelo modelo de trabalho híbrido.  

Os principais motivos para isso são mais tempo para descansar (72,2% 

concordam totalmente), diminuição do estresse relacionado ao trabalho (63,8% 

concordam totalmente) e melhora no equilíbrio entre vida e trabalho (60,7% 

concordam totalmente). As opiniões também mostraram os empregadores em uma 

luz favorável, com 45% dos entrevistados concordando que os empregadores 

fornecem suporte adequado para executar uma estratégia de trabalho remoto eficaz 

(CHEUNG; WONG, 2020).  

No mesmo ano, uma pesquisa encomendada pelo Sun Life Hong Kong para o 

YouGov revelou resultados semelhantes. A maior parte dos trabalhadores 
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entrevistados que migraram para o home office durante a pandemia disseram 

acreditar que acordos de trabalho flexíveis – incluindo trabalhar em casa (73%), 

horário flexível (83%) e jornada de trabalho reduzida (77%) – deveriam perdurar no 

pós-pandemia (SUN LIFE, 2020). 

3.2 TRABALHO FEMININO, ATIVIDADES DOMÉSTICAS E CUIDADO INFANTIL 

DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 

Evidências de crises econômicas anteriores indicam que as recessões 

costumam afetar a vida e o emprego de homens e mulheres de forma diferente. A 

atual crise decorrente da pandemia de COVID-19 apresenta novas características que 

implicaram fenômenos econômicos, de saúde e sociais em larga escala. Medidas de 

distanciamento social para combater a propagação do vírus, como trabalhar em casa 

e fechar escolas, colocaram um fardo adicional enorme sobre as famílias (FARRÉ; 

GONZÁLEZ, 2020).  

Usando novos dados de pesquisa, coletados em abril de 2020 de uma amostra 

representativa de mulheres italianas, analisou-se em conjunto o efeito da COVID-19 

nos arranjos de trabalho, trabalho doméstico e cuidados infantis de casais em que 

ambos os parceiros trabalham. Os resultados mostram que a maioria da carga de 

trabalho associada ao COVID-19 recai sobre as mulheres, enquanto as atividades de 

puericultura são mais igualmente compartilhadas entre o casal do que as atividades 

domésticas (GALASSO, 2020).  

Reconfigurações na divisão sexual no trabalho se manifestam no Brasil com o 

aumento de mulheres no postos de trabalho, levando, assim, a mudanças culturais e 

demográficas, conforme Gama et. al. (2018, p. 84): 

No Brasil, esse processo se acelerou nas últimas décadas. A pronunciada 
queda da fecundidade, abaixo do nível de reposição populacional, a elevação 
do nível de escolaridade feminina, que supera a masculina, e as mudanças 
culturais sobre os papeis de gênero alteram a relação das mulheres com o 
trabalho remunerado que, cada vez mais, integra suas expectativas e 
trajetórias de vida. 

Com o aumento de mulheres com ensino superior em níveis executivos no 

mercado de trabalho, configura-se uma realidade de maior terceirização de trabalho 

doméstico, auxiliando as mulheres no envolvimento em seus postos de trabalho. Essa 
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flexibilização da atuação da mulher no mercado leva a sociedade a fazer “vista grossa” 

sobre a reflexão dos trabalhos domésticos (HIRATA; KERGOAT, 2007).  

De acordo com as estimativas empíricas, mudanças na quantidade de trabalho 

doméstico feito por mulheres durante a pandemia não parecem depender dos arranjos 

de trabalho de seus parceiros. Com exceção daquelas que continuam a trabalhar em 

seu local de trabalho convencional, todas as mulheres pesquisadas neste trabalho 

dedicam mais tempo às tarefas domésticas do que no contexto pré-pandêmico. 

A análise da satisfação quanto ao equilíbrio entre vida profissional e pessoal 

mostra que mulheres que trabalham, com filhos de até 5 anos, são aquelas que 

afirmam ter maior dificuldade em encontrar o equilíbrio entre trabalho e família durante 

a pandemia de COVID-19. O equilíbrio entre vida pessoal e profissional é 

especialmente difícil de alcançar para aquelas mulheres cujos parceiros continuaram 

a trabalhar fora de casa durante a pandemia. 

O fechamento de escolas, em qualquer nível, aumentou a quantidade de 

trabalho doméstico para os pais. Muitos deles estão espremendo empregos ou tarefas 

relacionadas ao trabalho, embora também tenham de assumir a responsabilidade por 

educar seus filhos em casa (JESSEN; WAIGHTS, 2020).  

Evidências empíricas recentes mostraram que fechamentos de escolas podem 

ter efeitos prejudiciais na educação das crianças, bem como representar um fardo 

para os pais (MORONI; NICOLETTI; TOMINEY, 2020). Segundo Sevilla e Smith 

(2020), a diferença entre a quantidade de horas dedicadas pelas mulheres aos 

cuidados com os filhos e a quantidade de horas dedicadas pelos homens diminuiu, no 

cenário de pandemia, em relação ao cenário anterior – ou seja, a dedicação tornou-

se mais igualitária em lares onde os homens trabalham a distância ou perderam seus 

empregos. 

Mais uma vez, estimativas mostram aumentos maiores no tempo gasto pelas 

mulheres no cuidado de crianças. No contexto pandêmico, mulheres passam mais 

tempo com seus filhos em idade escolar, mas o mesmo não se aplica aos seus 

parceiros. Quando se trata de filhos com mais de 15 anos, a probabilidade de dedicar 

tempo extra é, na verdade, menor para parceiros do sexo masculino (ANGELICI; 

PROFETA, 2020). 

Assim, é necessário um quadro regulamentar adequado para essa medida, de 

forma a garantir uma utilização simétrica por homens e mulheres. Da mesma forma, 
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devem ser estabelecidas regras para o direito de se desconectar, o que corre o risco 

de afetar desproporcionalmente as mulheres (ALON et al., 2020a). 
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4. METODOLOGIA 

A base do conteúdo de literatura fornece uma visão de alguns impactos e 

cenários de condição da mulher executiva e mãe no contexto de isolamento com filhos 

em casa e seus desdobramentos com relação a divisões de trabalho e tarefas 

domésticas. 

Não se observam muitos estudos que falem exatamente dos impactos gerados 

em mulheres dentro do home office com filhos em homeschooling, auxiliando neste 

projeto a pesquisa com mulheres nessa condição para melhor compreender os 

impactos, ou mesmo as experiências vivenciadas como foco de resposta para a 

pergunta de pesquisa desta dissertação. 

Para entendimento do fenômeno social a ser estudado, o desenvolvimento 

deste trabalho utilizou a fenomenologia com o foco de pesquisa interpretativista. Para 

a melhor compreensão do que é o interpretativismo, devem ser destacadas as suas 

bases conceituais:  

1) A fenomenologia social, que tem em Schutz o seu maior expoente, que 
estuda o modo como as pessoas vivenciam diretamente o cotidiano e imbuem 
de significado as suas atividades; 2) as formulações etnometodológicas, que 
despreza a ideia de que as ações são governadas externamente por regras 
ou internamente motivadas, com o intuito de observar como os próprios 
membros estabelecem e sustentam a regularidade social – analisam a 
consecução da vida diária no nível interacional; 3) análise do discurso 
focaultiano, que considera o quanto os sistemas de poder/conhecimento, 
localizados histórica e culturalmente, constroem os sujeitos e seus mundos 
(GUBRIUM; HOLSTEIN, 2000).  

De acordo com Burrel e Morgan (1979) e Morgan (2007), o paradigma 

interpretativista busca compreender o mundo a partir do ponto de vista do indivíduo 

que participa da ação, sendo que a realidade social é a experiência subjetiva de cada 

pessoa, não existindo concretamente. 

Dessa forma, pode-se depreender que, sob a visão de um pesquisador 

interpretativista, o fenômeno a ser estudado é resultado da colocação de significados 

que o pesquisador impõe ao fenômeno, moldado pela maneira como ambas as partes 

interagem, ambos influenciados pelas estruturas macro; além disso, deve-se ainda 

considerar que a interpretação deve variar de acordo com o lugar onde o pesquisador 

e o fenômeno estão inseridos e em qual período de tempo está sendo realizada a 

análise (GUBRIUM; HOLSTEIN, 2000). 
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Como método de pesquisa, a fenomenologia é relativamente nova – fato que 

não a impede de ser uma forma radical de pensar. Como método radical de pensar, 

ela parte, necessariamente, de caminhos conhecidos de fazer as coisas, desafiando 

os pressupostos como aceitos e buscando estabelecer uma nova perspectiva das 

coisas (DA SILVEIRA; GUERRA; GONÇALVES, 2012, pp. 269-300).  

Nenhuma pesquisa projeta-se do vácuo. Um tipo de pensamento ou um método 

necessita sempre de um contato prévio, mínimo, comum ao pensamento existente 

que define um contexto. É por aí que se inicia o estatuto atual da fenomenologia (GIL, 

2010).  

Essa perspectiva remete à retomada do significado do termo fenomenologia, 

dado pelas palavras “fenômeno” – aquilo que se mostra por si mesmo (manifesto) – e 

logos – tomado como sendo o significado de discurso esclarecedor (DE SOUZA; 

GUEDES, 2012).  

Assim, se a fenomenologia for entendida como a ciência dos fenômenos, estar-

se-ia caracterizando “o que”, mas não o “como” da investigação fenomenológica. “O 

como” da investigação daquilo que se mostra por si mesmo requer “ir à coisa mesma”, 

para o qual se faz necessário uma perspectiva metodológica diferente dos padrões da 

pesquisa positivista (MOREIRA, 2002).  

O método fenomenológico tem suas variantes resultantes das adaptações 
que ele sofreu nas diferentes áreas de conhecimento e também em função 
de seu uso por diferentes autores. Ao transpor o fosso entre filosofia e a 
prática da pesquisa, “será normal o aparecimento de muitas variantes do 
método fenomenológico (...) e não existe uma variante que possa ser 
apontada inequivocamente como o representante básico dessa ferramenta 
na pesquisa empírica” (MOREIRA, 2002, p. 117). 

A fenomenologia oferece a possibilidade de compreender a experiência das 

pessoas de um modo que outras metodologias não fazem. Ela explica os aspectos 

mais profundos de uma situação, atentando para o humor, as sensações e as 

emoções – procurando encontrar compreensão sobre a experiência real e o que ela 

significa para os indivíduos, bem como quais implicações ela traz (ANTHEA, 2015). 

Tendo a fenomenologia como o estudo das essências, todos os problemas, 

segundo ela, resumem-se em definir essências – por exemplo, a essência da 

percepção, a essência da consciência. Mas é também uma filosofia que repõe as 

essências na existência, e não pensa que se possa compreender o homem e o mundo 

de outra maneira senão a partir de sua facticidade, isto é, compreendê-lo segundo a 
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sua maneira de ser-no-mundo, sujeito às contingências como um ser que é lançado 

ao mundo, mundo que o precede e alcança, no qual, ao ver-se como tal, precisa lutar 

para encontrar-se (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 1).  

A tradição fenomenológica busca estudar as estruturas da consciência do ponto 

de vista da primeira pessoa. Ela tenta, portanto, desvendar quais são os limites do 

conhecimento sobre o fenômeno. É um estudo sistemático das figuras fenomenais, 

daquilo que pode ser percebido (AMATUZZI, 2009). 

É um tipo de análise que pretende compreender melhor as estruturas centrais 

da experiência e da intencionalidade humana, explicando como a mente direciona o 

pensamento a determinados objetos ou à realidade (MERLEAU-PONTY, 1999).  

Como ciência dos fenômenos puros, cabe à fenomenologia o mundo que é 

percebido pela experiência imediata. Isso quer dizer que a consciência não é passiva. 

Ela não compreende a existência das coisas como algo pronto e acabado, mas 

participando da existência desses objetos (DARTIGUES, 2008).  

4.1 INSTRUMENTOS 

De acordo com o enfoque interpretativista, o método qualitativo foi escolhido 

pois a realidade dos indivíduos pode ser vista sob múltiplas perspectivas (GIL, 2019), 

além de tentar descrever e entender o significado da atividade humana (LAVILLE; 

DIONNE, 1999). 

Creswell (2007) descreve que o entrevistador deverá construir a experiência 

relatada pela entrevistada assim como ela é. 

A indicação para o formato qualitativo das entrevistas traz uma maneira de 

compreender as experiências vivenciadas por mulheres executivas e mães em home 

office e, assim, os seus desafios e relatos de situações que externalizam os impactos 

que essa condição gerou para as entrevistadas. A pesquisa teve caráter exploratório, 

pois tem como “objetivo proporcionar visão geral, de tipo aproximativo” (GIL, 2019, p. 

26). 

As entrevistas foram realizadas com mulheres executivas e mães com filhos 

em idade escolar e sob o regime de trabalho home office, trabalhando com uma 

análise narrativa das entrevistas e estabelecendo, assim, as experiências dessas 

mulheres, conforme Creswell (2014), como uma alternativa para descrever as 

histórias de vida e experiências vividas.  
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4.2 PÚBLICO-ALVO 

Para a presente análise, foram entrevistadas doze mulheres, executivas e 

mães, com filhos em idade escolar, que passaram a atuar em home office em razão 

do cenário de pandemia de COVID-19. Não houve participantes juridicamente 

incapazes ou que careçam de assistência. 

Observou-se um nível de saturação das respostas a partir das entrevistas, que 

foram realizadas em formato on-line pela plataforma de videoconferência Teams, 

gravadas e, posteriormente, transcritas.  

Quadro 2 – Amostra da pesquisa 

Nome 

 
Idade 

 
Filhos 

 
Formação 

 
Ocupação 

Participante A 

 
37 

 
2 

 
Biologia 

 
Área comercial 

Participante B 

 
45 

 
2 

 
Terapia 

ocupacional 
 

 
Adequação 

postural 

Participante C 

 
42 

 
2 

 
Direito 

 
Pedagogia 

Participante D 

 
40 

 
2 

 
Farmácia 

 
Docente 

Participante E 

 
42 

 
2 

 
Secretariado 

 
Secretária 
Trilíngue 

Participante F 

 
41 

 
2 

 
Pedagogia 

 
TI 

Participante G 

 
50 

 
2 

 
Radialismo 

 
Gerente de contas 
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Participante H 

 
45 

 
2 

 
Psicologia 

 
RH 

Participante I 

 
45 

 

 
1 

 
Jornalismo 

 
Pedagogia 

Participante J 

 
43 

 
2 

 
Publicidade 

 
Gerente de 
negócios 

Participantes K 

 
46 

 
2 

 
Psicologia 

 
RH 

Participante L 

 
41 

 
1 

 
Direito 

 
Procuradora da 

Fazenda Nacional 

Fonte: A autora. 

Foram convidadas mulheres com o perfil descrito através de grupos de 

WhatsApp de mulheres executivas dos quais a pesquisadora participa, como ABPRH 

(Associação Brasileira Profissionais Recursos Humanos), Mulheres & Propósito e 

outras comunidades do aplicativo que reúnem mães executivas e indicações de 

profissionais mulheres com o perfil selecionado. 

Foram coletadas opiniões pessoais e experiências vivenciadas – ou seja, não 

houve impactos em pessoas não participantes do projeto. Os participantes foram 

expostos a termos de consentimento esclarecido. Os termos foram registrados através 

de aceites virtuais e com consentimento digital, assinados e enviados digitalmente. 

4.3 COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 

Os dados foram coletados através de entrevistas agendadas em formato on-

line, de forma oral e descritiva, com foco narrativo e de metodologia qualitativa de 

caráter exploratório. As entrevistas foram transcritas, impressas, lidas e revisitadas.  

O foco dentro da narração foi deixar as entrevistadas livres para relatarem suas 

experiências, dentro da situação atual que estavam vivenciando sob o cenário de 
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enfoque de pesquisa: em isolamento social, trabalho em formato home office e filhos 

em casa. 

Todas as entrevistas foram armazenadas em vídeos gravados em computador 

e cópias em HD externo. Somente a pesquisadora teve acesso às informações. Não 

houve oferta de incentivos aos participantes. No comunicado do convite para participar 

da pesquisa, foi informado às mulheres que o projeto revelaria descobertas sobre a 

nova realidade das mulheres executivas em seus vários papéis, como profissionais, 

mães e responsáveis por afazeres domésticos no cenário de isolamento social, bem 

como sobre a nova forma de coordenar a vida profissional em conjunto com a gestão 

escolar dos filhos, levando-as, de certa forma, a conversarem sobre suas vivências e 

experiências no contexto da pandemia de COVID-19.  

Com base nisso, pôde-se observar alívio, bem-estar ou mesmo uma reflexão 

em desabafar sobre seus desafios. Além disso, parte dos achados de pesquisa 

identificaram impactos gerados na vida pessoal e profissional das mulheres 

entrevistadas no cenário de isolamento social e atuando em home office com filhos 

em homescholling. 

A fim de assegurar a privacidade das entrevistadas, a identidade e a autoria 

das informações obtidas por meio desta pesquisa não serão reveladas; as 

entrevistadas terão seus nomes trocados por participantes A, B, C e assim por diante, 

com o intuito de preservar os dados pessoais dessas mulheres e das  empresas em 

que atuam.  
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5. ANÁLISE DE RESULTADOS 

É importante iniciar essa análise trazendo a situação anterior à pandemia na 

vida das entrevistadas. Todas tinham uma rotina bem semelhante, que consistia em 

sair cedo de casa, deixando parte dos afazeres domésticos adiantados e ou 

direcionados às suas assistentes do lar, comumente levando os filhos à escola e, em 

seguida, dirigindo-se a seus postos de trabalho. Quase todas as entrevistadas 

trabalhavam in loco antes da quarentena, com algumas exceções que atuavam sob o 

formato de trabalho híbrido – ou seja, duas vezes por semana em home office e três 

vezes por semana no escritório. A única diferença é que, quando estavam em home 

office, seus filhos tinham uma vida cotidiana normal na escola, o que proporcionava 

um local de trabalho tranquilo e sem interrupções. 

A vida cotidiana era gestionada por elas com horários mais determinados e, 

consequentemente, mais organizados. Assim, no final do dia, mostravam-se 

normalmente dispostas a assumir responsabilidades como auxiliar na lição de casa 

dos filhos, participar do jantar em família e colocar as crianças para dormir, 

entendendo que o dia todo já tinham de certa forma terceirizado o cuidado dos filhos 

às escolas e/ou babás (ajudantes, avós, etc). Participante J, antes do início do 

isolamento social, trabalhava todos os dias no escritório, em uma jornada que ia das 

07h40 às 17 horas. A empresa em que trabalha possibilita uma boa divisão do tempo 

para que consiga voltar para casa no horário esperado e buscar as filhas na escola. 

Eu estava em uma empresa que me possibilitava, um pouquinho, dividir o 
meu tempo – ou seja, eu tinha o meu horário de trabalho e conseguia voltar 
para casa dentro do horário esperado, para poder cuidar das meninas. Só 
que a gente acaba focando mais nos filhos – pelo menos comigo foi assim. 
Acabei focando mais nas meninas, só que era um pouco mais difícil, porque 
para trabalhar eu tinha que ter babá, então eu tive uma babá até antes da 
pandemia. Tinha uma pessoa que ficava aqui. Passei por duas pessoas, uma 
que ficou desde o nascimento da Sofia, até ela completar acho que uns dez 
anos, e aí depois começaram acontecer alguns problemas, tal, acho que de 
muito tempo, eu acabei contratando uma outra pessoa, que ficou comigo até 
fevereiro do ano passado.  

Para a Participante C a rotina iniciava cedo e era regrada por horários bem 

estabelecidos, em virtude de seu trabalho: 

Basicamente [minha rotina] era acordar às seis em ponto, um pouco antes, 
preparar lancheira, preparar material, preparar mochila, dar algo, café da 
manhã, sair correndo com as crianças e, já pronta para o trabalho, deixá-los 
7h20, no máximo 7 e meia na escola para antes das 8 estar sentada no meu 
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computador. No final do dia eu saía por volta das 5 e meia, correndo também, 
porque eu não queria que eles fossem os últimos a sair da escola, sendo que 
eles certamente foram os primeiros a chegar. 

Para a participante E, a rotina ia até mais tarde alguns dias da semana. 

Antes do isolamento social ia todos os dias ao escritório, cumprindo uma 
jornada das 8h às 19h (também trabalhava remotamente após o horário 
normal duas a três vezes por semana). Levava as crianças para a escola e 
revisava as lições de casa. 

Parte das entrevistadas revela que, em situações esporádicas, finalizavam 

parte do trabalho no fim da noite, após as crianças irem para a cama, uma vez que 

não davam conta de atuar em seus postos somente durante o expediente. 

Ficou claro nas entrevistas que todas as participantes escolheram, 

deliberadamente, atuar no mercado de trabalho e que gostam do que fazem, embora 

relatem um sentimento de exaustão em virtude das jornadas duplas – no trabalho fora 

de casa e com os filhos ao retornarem de seus postos de trabalho. Assim, buscavam 

horários disponíveis em que pudessem se fazer presentes na vida dos filhos de 

alguma forma. A participante D traz isso em sua fala: 

Então, as crianças, alguns dias da semana eu não tinha contato com as 
crianças, porque de manhã quando eu saía eles estavam dormindo, quando 
eu voltava, eles estavam dormindo. A minha jornada com as crianças era ficar 
algumas manhãs ou algumas noites durante a semana sem dar aula para 
conseguir ter o meu momento com eles. Por exemplo, eu dava aula três dias 
de manhã, ficava duas manhãs em casa para tomar café, para levar para a 
escola, para conviver com eles. E aí à noite eu ficava, às vezes uma, duas 
noites sem dar aula para poder também ter a minha convivência com as 
crianças. Mas mesmo com todos esses arranjos adoro meu trabalho e me 
sinto bem mesmo com a divisão de tempo com as crianças. 

A pandemia e a situação de isolamento social aconteceram de repente e 

trouxeram situações novas ao cotidiano de todas essas mulheres. A participante C 

comenta como foi esse momento para ela. 

E foi muito repentino. Portanto, eu acho que é a questão da novidade, mais a 
questão da sobrecarga e incapacidade imediata de lidar com tudo. Então aí 
[há] as consequências, tanto a dificuldade no relacionamento, atritos, conflitos 
no relacionamento e também em um ponto de vista mais interno, eu diria, 
uma frustação grande com nós mesmos. Eu acho que isso [foi] muito 
imediato. 
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Após analisar a situação pré-pandêmica, esta pesquisa buscou observar as 

experiências vivenciadas por todas as mulheres entrevistadas no cenário de 

isolamento. 

Nas entrevistas, o ponto negativo mais mencionado dentro da situação do 

isolamento e sob a condição de home office foi o cansaço físico e mental, originado 

de um aumento de carga de trabalho em casa. Esse achado foi identificado nas 

entrevistas em virtude, principalmente, do acúmulo das tarefas profissionais, 

atividades de casa e cuidado com os filhos – tudo no mesmo espaço. O cansaço físico 

e mental foi a experiência mais mencionada na pesquisa, apresentando valor bastante 

relevante de análise em razão dos sintomas emocionais e fisiológicos que acarretou, 

como insônia, ansiedade, tristeza, medo, dor, frustração, falta de foco, estresse, 

ganho de peso, taquicardia, tontura, esquecimento, choro, irritação e confusão mental. 

Esse achado corrobora com descobertas anteriores, já mencionadas em literatura, 

sobre o esgotamento e seus impactos na saúde física. A JD-R, como modelo de 

demanda de recurso de trabalho, infere que o estresse ocupacional não bem 

gestionado pode provocar complicações de saúde mais graves – tais como síndrome 

de burnout e síndrome do pânico, entre outras –, o que se visualiza em grande parte 

das entrevistadas nesta pesquisa. 

O segundo ponto mais mencionado pelas participantes é um ponto positivo: a 

maior proximidade com os filhos, uma vez que, trabalhando em casa, as mães tiveram 

mais oportunidades de participar das atividades dos filhos, além de passar mais tempo 

com eles, dando-lhes a oportunidade de, por exemplo, fazer as refeições em família, 

gerando na maioria das entrevistadas o sentimento de pertencimento e gratidão. 

Adiciona-se a isso o fato de que, com o fechamento das escolas, os pais (em sua 

maioria, as mães) tiveram de assumir o homeschooling, que trouxe experiências como 

adaptabilidade, maneiras de reinventar a forma de trabalhar e dificuldades em gerir o 

tempo.  

As interrupções, causadas principalmente pelos filhos – que têm dificuldade em 

entender que as mães estão em casa, mas não estão disponíveis – foram pontos 

também bastante relevantes. As entrevistadas relataram que essa condição causou 

sentimento de culpa, incapacidade e dificuldade em gerenciar tarefas, expondo 

obstáculos para conciliar trabalho, afazeres domésticos e cuidado com os filhos. 

Com esta análise, observa-se que os impactos ou desafios experienciados  

pelas mães executivas entrevistadas – ou seja, o que elas vivenciaram no cenário 
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pandêmico, sob isolamento social, na condição de home office e com filhos em 

homeschooling – foram: 1) aumento da carga de trabalho e suas consequências: 

cansaço físico e mental; 2) dificuldade em conciliar trabalho, atividades domésticas e 

cuidado com os filhos; 3) maior proximidade com os filhos e reflexões do home office. 

Tabela 2 – Itens mencionados na pesquisa 

Cansaço físico e mental 

Aumento da carga de trabalho 

Maior proximidade com os filhos 

Dificuldade em conciliar trabalho e atividades domésticas 

Interrupções 

Insônia e ansiedade 

Falta de foco e organização do tempo 

Ganho de peso 

Compartilhamento do espaço 

Dificuldade de adaptação 

Tempo economizado com o trânsito investido em outras atividades  
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Dor, tristeza, frustração, estresse 

Incerteza com relação ao trabalho e relacionamentos 

Reinvenção da forma de trabalhar 

Melhoria da qualidade de vida 

Desempenho reduzido 

Estresse 

Solidão e desamparo 

Choro e irritação 

Sentimento de gratidão e pertencimento 

Taquicardia, tontura, confusão mental, esquecimento 

Fonte: A autora, com base nos dados das entrevistas. 

Os sintomas expostos na tabela 2 ganharam destaque entre os impactos 

externalizados pelas mulheres entrevistadas, que identificaram sinais fisiológicos e ou 

sintomáticos decorrentes do enfrentamento das condições impostas pela pandemia: 

o trabalho home office, associado ao cuidado com os filhos em homeschooling. 

Contudo, por trás de tantas sensações e sentimentos, restou, para cada uma delas, o 

aprendizado resultante da experiência de enfrentar triplas jornadas de trabalho em 

casa. 
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Diversas entrevistadas afirmaram ter aprendido a se reinventar, se adaptar e 

se organizar, em um cenário sobre o qual não tinham controle, para seguirem com as 

demandas diárias exigidas. Muitas passaram a trabalhar à noite, após os filhos irem 

dormir, buscando um período de silêncio para produzir.  

Uma entrevistada revelou ter descoberto que recursos como terapia e 

medicação “não fazem mal”, como considerava anteriormente, e que teve de “tomar a 

decisão de buscar ajuda quando foi preciso”. Ela afirma ter aprendido que é 

necessário “olhar para si mesma” – e, se recorrer a uma medicação for a saída para 

se manter bem por um período crítico, por que não utilizar esse recurso?  

Parte das entrevistadas entendeu que, de fato, a tecnologia funciona, 

adaptando-se aos recursos tecnológicos para arcar com suas demandas de trabalho 

e, assim, conduzir diferentes caminhos para gerar resultados sem participar 

presencialmente de reuniões de trabalho. 

Para as entrevistadas, um aprendizado de grande impacto foi a mudança de 

olhar em relação à maternidade, com mais atenção e presença. Agora, elas desejam 

reforçar e intensificar as relações com os filhos, não somente cumprindo demandas 

obrigatórias – como a rotina de levar para escola, buscar, cobrar tarefas de casa e ou 

mesmo colocar para dormir –, e sim passando um tempo de qualidade com eles. 

As mulheres que participaram desta pesquisa demonstraram, de forma muito 

clara, que o maior aprendizado foi o entendimento de que o “novo normal” é uma 

realidade; de fato, elas não acreditam que as coisas voltem a ser como antes – “não 

têm como ser”, como afirmou uma delas em relato concedido à autora. Uma nova 

realidade foi instalada dentro de cada casa, dentro de cada família, delineando novas 

relações, prioridades, maneiras de lidar com trabalho, filhos e cônjuge, entre outros 

aspectos.  

As participantes compreenderam que “não são mais as mesmas”, e que, após 

a experiência do isolamento social, terão de encontrar formas diferentes de  conciliar 

esse novo olhar com a realidade do mercado de trabalho no cenário pós-pandemia. 

A adaptabilidade foi uma das principais competências aprendidas por essas 

mulheres. Apesar das dores vividas, a habilidade de alcançar bons resultados e 

excelente desempenho em cada área da vida – trabalho, casamento, filhos e afazeres 

domésticos – foi desenvolvida com êxito por grande parte delas, para que “nada 

saísse do seu devido lugar”. Desse modo, obtiveram sucesso em manter os filhos com 



51 

o aprendizado em dia, a casa com seus respectivos deveres cumpridos e o trabalho 

com suas tarefas entregues. 

Essas mulheres mergulharam de forma incrível e introspectiva em seus 

sentimentos e dores, para, assim, testemunharem um período da história em que os 

questionamentos foram muitos, mas as tarefas não pararam de chegar. Apesar das 

dúvidas, elas seguiram em frente e, hoje, manifestam o desejo de que o mercado de 

trabalho acompanhe este novo olhar para as relações interpessoais e para os próprios 

filhos, com suas entregas e superações. 

 5.1 AUMENTO DA CARGA DE TRABALHO E SUAS CONSEQUÊNCIAS: 

CANSAÇO FÍSICO E MENTAL 

O aumento significativo da carga de trabalho diária foi mencionado em grande 

parte das entrevistas. A Participante I, que é gerente administrativa em uma instituição 

de ensino, passou a trabalhar, com o isolamento social, todos os dias em casa e teve 

um aumento da carga horária para 12 a 13 horas.  

A minha equipe ficou com muito trabalho e eu tinha aquela função de 
organizar tudo isso e de fazer a interlocução com as outras áreas, porque a 
empresa inteira queria TI, que a TI resolvesse o problema dos professores 
para o Zoom, a faculdade inteira queria ter ferramentas, também pela TI, para 
a gente poder trabalhar de casa, porque a gente não tinha VPN. Tem pessoas 
da minha equipe que não tem computador, não só na minha equipe, na 
equipe da fundação inteira a gente tem três, quatro unidades no Rio, três, 
quatro unidades em São Paulo, a gente tem em Brasília, fora o Brasil todo 
que atende a rede conveniada. Então, as primeiras semanas – eu vou dizer 
quase que os primeiros dois meses, até abril, o final de abril – foram uma 
doideira. Eu trabalhava muito mais do que presencialmente, muito, muito 
mais, por conta de ser um momento de reorganizar tudo e de muita demanda 
de aluno. 

As principais dificuldades com relação ao trabalho, no início, residiam nas 

reclamações dos clientes que ainda não tinham um direcionamento claro sobre a 

pandemia e o isolamento, e solicitavam descontos, já que as aulas estavam sendo 

ministradas on-line. 

No começo do isolamento social, a Participante J relata que houve acúmulo de 

trabalho e a necessidade de prolongamento da jornada, normalmente das 8 às 20 

horas, porque foi mantida a mesma equipe, mas a demanda, inicialmente represada, 

aumentou. 
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Porque estava muito intenso, assim, não estava dando conta. Uma amiga 
saiu de férias e deixou tudo comigo, e, assim, tudo para ontem, porque eu 
atuo em uma empresa pública, então você tem regras lá dentro, você tem que 
seguir um regulamento, você precisa da documentação em ordem, e as 
agências de publicidade, as produtoras, as empresas, elas não trabalham 
assim, elas querem tudo para ontem. 

Trabalhando em casa, a entrevistada a Participante K diz ter percebido um 

aumento da carga horária para 14 a 16 horas e que não há intervalo entre as reuniões. 

No início, o ambiente não estava adaptado e sentiu falta da estrutura que há no 

escritório. 

No momento que você vai para empresa você tem uma infraestrutura, tem 
um escritório, você tem todos os equipamentos disponíveis, a gente tem hora 
para uma reunião, não tem interferência, então tinha uma série de pontos 
positivos. E outra, eu acho que o fato de a mulher sair de casa para ir trabalhar 
tem o aspecto psicológico, que você se arruma, você organiza sua vida, você 
pega seu carro, você convive com pessoas, não é? 

Com o isolamento social, a Participante L passou a trabalhar todos os dias em 

casa e tem a percepção de que passou a trabalhar quatro vezes mais, principalmente 

em função de um aumento da demanda de processos decorrente das dificuldades 

financeiras que as empresas enfrentaram durante a pandemia.  

Me sentia sobrecarregada, porque além dos processos judiciais tinha as 
atividades administrativas que acabam sobrecarregando o serviço. E tem a 
pressão dos prazos, porque senão fica sujeita à corregedoria. Isso está 
implícito no trabalho.  

Com relação à pressão no trabalho, a entrevistada comenta que tem um chefe 

imediato que cobra o que ela está fazendo diariamente, uma carga de processo que 

recebe e que “tem de entregar, porque, se fizer fora do prazo, tem de reportar e fica 

sujeita a sanções disciplinares”. 

O aumento da sobrecarga atingiu muito mais as mulheres num aspecto geral, 

assim como comenta a Participante E, que diz ter presenciado casos em que as 

mulheres executivas acabaram desistindo do cargo para cuidar da família, em virtude 

da grande quantidade de tarefas e do sentimento de incapacidade de seguir em 

ambas as tarefas – o que, no ponto de vista dela, representa um retrocesso. 

Em um caso específico, teve uma mulher que pediu demissão, e o gestor, por 
ter um olhar mais justo, no contexto atual, perguntou de quanto tempo a 
mulher precisava para tentar descansar e não aceitou a demissão. A mulher 
pediu uma semana, voltou e está até hoje no trabalho, então ficou 
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comprovado que esta mulher iria pedir as contas pela dificuldade de equilibrar 
essa questão forçada da pandemia. Esta mulher já é executiva, de gerência 
para cima. 

A Participante E comenta sobre o aumento de carga de trabalho com a nova 

situação em home office e com o homeschooling das filhas, dizendo que “perdeu a 

mão” e teve de estudar para auxiliar sua filha com as atividades da escola.  

Foi onde a carga horária perdeu a mão. Você não tinha mais aquelas 
caixinhas blocadas de estar presencialmente. A primeira dificuldade 
encontrada para conciliar o trabalho foi o homeschooling. Por eu ter duas 
[filhas] pequenas, uma de nove e uma de quatro [anos] e meio, quando 
começou a pandemia, ela [a mais velha] começou a ter aulas on-line. Então 
o horário do trabalho que eu estaria lá às 9h eu tive que priorizar e atender, 
junto com meu esposo, as aulas dela. Por mais que ela seja pequena, e talvez 
o conteúdo programático não seja Lacan, eu tinha que estar ao lado dela, 
pintando, ensinando o a e i o u. Foi onde se perdeu o direcionamento do que 
era vida pessoal e do que era trabalho. 

A entrevistada ainda diz que essa sobrecarga de trabalho, escola das filhas e 

atividades de casa lhe causaram estafa mental. 

Você tem uma aula ao vivo, uma professora falando com dez, 15 crianças 
pequenininhas e ao mesmo tempo tentar mandar um e-mail, tentar fazer uma 
ligação, entrar no Zoom. Até o momento que quase veio o burnout, e eu tive 
que falar: "Esquece. A profissional não pode existir mais até onze horas, até 
meio-dia. Mas eu te entrego depois", e essa “entrega depois” se estendia até 
meia-noite, uma da manhã, porque o trabalho se acumulava. 

O ponto manifestado pela Participante D foi que, no início do isolamento social, 

enfrentou grande dificuldade para conseguir manter o silêncio em casa e gravar as 

aulas. Então, teve de fazer essas gravações durante a madrugada. 

Muitas vezes eu estava três, quatro da manhã sentada na cozinha gravando 
aula... Meus filhos até dormem cedo, mas às vezes os vizinhos não dormem 
cedo, então eu não tinha só o barulho da minha casa, eu tinha o barulho de 
toda a vizinhança. Eu precisava procurar o silêncio, e esse silêncio era na 
madrugada. 

A principal dificuldade apontada por ela com o trabalho em casa foi com relação 

ao espaço físico. A casa é pequena, e não há um lugar adequado para ministrar as 

aulas online – o que muitas vezes gerava interferências, principalmente dos filhos, 

durante as aulas on-line. Essa dificuldade, aliada às perdas financeiras, causou um 

cansaço mental e esgotamento.  
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A sobrecarga é evidente de acordo com todas as entrevistadas, e o acréscimo 

de atividades diárias, aliado à dificuldade em gerenciar o tempo com múltiplas tarefas, 

gerou consequências físicas e emocionais. 

5.1.1 Cansaço físico e mental 

Figurando em grande parte das entrevistas, os impactos físicos e mentais foram 

os mais evidenciados na pesquisa de modo geral, possivelmente em consequência  

das dificuldades de adaptabilidade ao novo cenário de isolamento. Essa adaptação e 

seus desafios se dão em grande parte pela sobrecarga gerada na nova condição de 

isolamento social.  

Como cita a Participante B, com relação à sua percepção de amigas e outras 

mulheres no cenário de pandemia: 

Eu falo assim: "Não teve um ser na face da terra que não teve um maior ou 
menor grau de alteração de sua saúde mental ao longo disso; alguns um 
pouco mais perto do prumo, outros muito fora do prumo”. 

Já a Participante F comenta as sensações que surgiram com as múltiplas 

atividades e sintomas antes não existentes, como: 

Insegurança, como eu te falei, irritabilidade, não sei se isso é um sentimento, 
mas eu fiquei irritada, e eu acho que às vezes, não sei se é uma 
consequência, às vezes eu fico muito cansada, isso é um sentimento, é um 
cansaço. É mental, eu tenho muita insônia. 

O que agrava a situação narrada pelas participantes foi a necessidade de 

dispensar a ajuda de assistentes ou auxiliares do lar, como uma medida para prevenir 

a infecção pelo vírus da COVID-19, de acordo com as diretrizes do governo diante da 

situação da pandemia. 

A participante I comenta que teve medo por ter uma funcionária (babá) idosa e 

não queria correr riscos. 

Tive que dispensar a babá, não podia expor nem a ela nem a nós. No começo 
paguei Uber, mas depois, mesmo assim, tivemos receio e resolvemos afastar. 

O início do isolamento social foi bastante complicado para a Participante K, que 

teve de dispensar a empregada, ao mesmo tempo que as filhas passaram a ficar em 

casa. 
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Os meus pais moram comigo, a minha mãe precisa de cuidados especiais. O 
meu marido tem uma empresa e, durante o isolamento social, não trabalhou 
em regime de home office, continuou trabalhando presencialmente o tempo 
todo. Então todas as responsabilidades de atividades da casa, o cuidado com 
as meninas, homeschooling, ficou tudo para mim, sem ter ajuda de outras 
pessoas. 

A experiência de estar em casa, com trabalho e sem ajuda, dificultou a vida de 

todas as entrevistadas, o que gerou boa parte do cansaço físico e mental com os 

afazeres domésticos e filhos. 

De acordo com a Participante A, com relação a esse ponto, pode-se identificar 

que a conjugação das tarefas do trabalho com as atividades domésticas acarretou um 

aumento da carga, causando efeitos psicológicos e físicos, como cansaço e ganho de 

peso. 

É ruim, o impacto foi muito grande, psicológico, físico, você cansa mais, cada 
dia que passa eu durmo mais cansada, eu durmo, lógico, tem o pequeno, eu 
ainda amamento de madrugada, cansada, dá sete horas que eu tenho que 
levantar, eu já não quero, eu tenho mais vontade de trabalhar pelo cansaço 
mesmo, mental, psicológico, quero ficar com meu filho, quero ficar 
trabalhando, não dá, é um impacto muito grande, muito forte, eu não sei como 
estão as outras mães, mas mentalmente eu estou muito abalada.  

Para a entrevistada, essa situação trouxe um sentimento de solidão e 

desamparo, que causou questionamentos até no casamento, passou por fases de 

cobrança e acusação, mas que acabou com uma valorização da parceria, o que foi 

classificado pela entrevistada como adaptabilidade. 

A  Participante D menciona ganho de peso e acrescenta, com relação à parte 

física, dores no joelho e na coluna, além de queda de cabelos. 

Na parte física eu tive aumento de peso, eu tive dor no joelho, dor na coluna, 
eu tive uma irritabilidade muito maior por causa da ausência de sono. Aí você 
muda seus horários de comer, sua forma de comer... então assim eu acho 
que é um... o que mais me incomodou foi que eu tive uma calvície severa, eu 
perdi totalmente o meu cabelo aqui na parte de cima, eu tenho poucos fios, 
eu tenho meia dúzia de fios aqui, isso tudo na pandemia. O aumento de peso 
não foi problema, as dores eu estou fazendo fisioterapia, eu estou resolvendo, 
mas o meu cabelo é uma coisa que eu vou levar alguns anos para conseguir 
novamente. E aí é complicado, porque mexeu com cabelo de mulher... a 
gente ama nosso cabelo, a gente quer fazer os penteados, eu tenho uma filha 
mulher que quer andar junto igual a mamãe... eu acho que esse foi um 
impacto que me abalou bastante. 

Entre os maiores desafios colocados pelas entrevistadas está a estafa mental, 

uma vez que, com o isolamento, perde-se muito em qualidade mental e tem-se um 
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aumento muito grande de trabalho braçal com as atividades de casa. Conforme 

menciona a Participante E: 

O multitask, ter que levantar, cuidar do filho, fazer o homeschooling, fazer o 
almoço, trabalhar e não ter o tempo para dormir, ele só te irrita porque ele te 
acumula, te dá um acúmulo de funções que na verdade você não se dedicou 
de alma, exatamente naquele momento em que você estava com seu filho. O 
momento em que eu estava como professora da minha filha, eu tive a minha 
imagem de mãe extremamente desgastada, porque eu era a mãe irritada, 
querendo que a menina fizesse a lição, ensinando para ela... não era a mãe 
que estava sentada conversando, conciliando. Eu tinha também que aprender 
uma tarefa dela, executar essa tarefa e ensiná-la.  

As maiores dificuldades relatadas em alguns casos foram a estafa mental e a 

falta dos amigos, além dos efeitos físicos. Nos dizeres da Participante E: 

Fisicamente eu tive um impacto bem sério. Fui parar no [Hospital Albert] 
Einstein, fazer uma biópsia, porque estouraram caroços no meu corpo. Foi 
resultado desse estresse. Emocionalmente – claro que não precisa dizer – foi 
o estresse. Mas graças a Deus eu tenho um parceiro que é extremamente 
equilibrado e juntos nós conseguimos. A gente sempre brincou: na pandemia, 
nos momentos em que o caos estava se instalando, a gente falava: "Calma, 
para tudo, vamos ver o que está acontecendo, desliga”. Mas realmente foram 
momentos, e são momentos, muito difíceis. O crítico passou, por isso 
assombra esse lockdown, mas o [momento] crítico passou.  

As manifestações emocionais do desgaste provocado pela situação de 

isolamento e acúmulo de tarefas se iniciam, conforme relatado por grande parte das 

entrevistadas, com a falta de sono e o sentimento de ansiedade. 

Em alguns casos, esse sentimento evolui para a dor, tristeza e frustração 

(principalmente em não poder dedicar tanto tempo às crianças como gostariam), além 

de aumento do estresse no convívio intenso com marido e filhos.  

A Participante B comenta sobre a insônia e ansiedade, acompanhadas da 

sensação de sobrecarga, por ter de conciliar as atividades profissionais e as 

domésticas. 

Tenho tido insônia e ansiedade, eu acho que a grande questão é a 
sobrecarga, eu acho que é sobrecarga, sobrecarga de gerenciamento de 
muitas tarefas mesmo, eu acho que a grande questão vai ser essa, que mais, 
deixa eu pensar, acho que se fosse para resumir, acho que seria pensando 
em sobrecarga, mesmo. 

Como principais efeitos do isolamento social e do trabalho em casa, 

acumulando as tarefas domésticas e o cuidado com os filhos, Participante F cita 

também a insegurança com relação à manutenção dos empregos e às finanças,  
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alegando que a junção de todos esses fatores acabou gerando cansaço mental e 

insônia.  

[...] Você conseguir administrar tudo isso, pegar no pé, ter que trabalhar, fazer 
a tal da comida, administrar cachorro, periquito, papagaio e os problemas 
profissionais e pessoais juntos no mesmo ambiente, isso é ruim, eu acho que 
desgasta mais, a sensação do desgaste é maior, então acho que isso para 
mim é o pior da história, eu me desgasto muito mais. 

Associado a esses fatores, do ponto de vista físico, Participante F aponta o 

sedentarismo como uma consequência negativa importante: diz ter engordado dez 

quilos. Além disso, aponta a sensação de incerteza, de medo do desconhecido, e faz 

uma reflexão das consequências emocionais nas mulheres nas mesmas 

circunstâncias que ela. 

Eu acho que tinha que sair daqui, dessa pandemia, não vai voltar como era 
antes, isso é um fato, mas elas vão sair mais fortalecidas e bem mais doidas, 
mas acho que tem muito aprendizado nisso. Vamos precisar de um apoio 
psicológico para voltar para o prumo, eu acho que isso vai ter que acontecer, 
se não tiver fazendo já, porque as vezes a gente está surtando já, precisa, eu 
estava fazendo terapia até um tempo atrás por uma série de questões, mas 
eu acho que ainda vai ter um cansaço emocional enorme, mas a gente vai se 
superar, com certeza. 

Do ponto de vista físico e emocional, Participante H também cita ganho de 

peso, ansiedade, medo e preocupação financeira. A entrevistada diz que já era 

sedentária, mas que, durante a pandemia, engordou cinco quilos. 

Apesar de antes do isolamento social eu já ser sedentária, pelo menos saía 
de casa, andava, pegava um ônibus. Com o isolamento parei totalmente. A 
parte social foi muito forte, tanto para mim quanto para as crianças. O impacto 
emocional foi mais pesado que o físico. Tive períodos mais complicados de 
ansiedade, períodos de medo, períodos de preocupação financeira. Não foi 
uma coisa contínua, mas teve altos e baixos. 

A Participante J aponta algumas consequências emocionais do isolamento 

social, mencionando a necessidade de uma válvula de escape, de sair, viajar e 

passear – ou seja, sair do ambiente que, hoje, representa trabalho e casa.  

O isolamento social tirou a sensação de voltar para casa para descansar, 
porque tudo acontece em um mesmo ambiente, o que gera um cansaço 
mental e insônia.  
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Do ponto de vista físico, Participante K relata que experimentou manifestações 

de desconforto emocional como taquicardia, tontura, confusão mental e 

esquecimento. A médica receitou um remédio para ansiedade para tomar todos os 

dias de manhã, que ela nunca tinha tomado na vida. 

Agora eu tomo, todo dia, estou tomando até agora, porque se eu não tiver 
essa ajuda, de estar tomando um remédio, eu não dou conta da minha vida 
profissional, que é importante para mim, eu tenho um objetivo. Eu não dou 
conta da minha família, que é uma família tão especial, que eu amo tanto, tal, 
e eu ia começar gritar com filho, gritar com marido, eu ia começar a perder a 
paciência com as pessoas da empresa, porque estava acontecendo isso, 
estava quase a ponto de mandar alguém para o inferno, então a minha 
médica falou: “Você vai tomar isso aqui”. Aí junto com isso tudo eu também 
comecei a perceber que eu estava entrando na menopausa, então meu corpo 
fazendo assim, os hormônios, o meu corpo cansado, eu sem energia, 
comecei perder cabelo, sabe? Então, assim, era um burnout. 

A Participante K aponta que todas essas mudanças no formato de trabalho 

acarretaram consequências físicas e emocionais que impactaram sua qualidade de 

vida. O uso de medicação ajudou a aliviar os sintomas, que já estavam quase fora de 

controle. Certamente, a identificação da necessidade de ajuda facilitou que a 

entrevistada seguisse em frente e se mantivesse em equilíbrio para administrar o 

momento de isolamento.  

Como efeitos físicos e emocionais, a Participante L cita a ansiedade e 

instabilidade emocional, além de um sentimento de frustração, de incapacidade, de 

impotência ao lidar com a situação.  

Eu fiquei muito ansiosa. Vi muitos colegas em depressão. A Procuradoria até 
colocou a gente no programa compulsório de saúde mental, porque a gente 
teve situações bem difíceis com alguns colegas. A gente teve um colega que 
tirou a vida, dois. E a gente tem muitos colegas afastados com depressão. 
Não sei te falar o perfil deles, até porque os que estão afastados por 
depressão a gente tende a não perguntar, manter a privacidade deles. Mas 
chegou em um ponto de a gente ser inserido em um programa de saúde 
mental que é compulsório, a gente nem pode decidir se quer participar ou 
não, tem que participar. Eles chegaram a colocar psicólogos 24 horas por dia 
à disposição. 

Com base nas falas da Participante L, observa-se uma concentração grande 

de estafa emocional e preocupação com as consequências do isolamento para os 

colegas de trabalho. A entrevistada também afirma que se preocupa com o futuro das 

relações, questionando como as pessoas retornarão, emocionalmente, desse 

momento tão assustador para a vida normal. 
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5.2 DIFICULDADE EM CONCILIAR TRABALHO E ATIVIDADES DOMÉSTICAS 

Além de acarretar um aumento na carga de atividades, bem como seus efeitos 

emocionais e físicos nas entrevistadas, a conjugação das atividades domésticas, 

cuidados com os filhos e entregas do trabalho foi de difícil conciliação por parte das 

entrevistadas. No caso da Participante D, que é professora, os efeitos imediatos da 

nova situação foram choro e irritação.  

Cheguei a pedir demissão, porque muitas vezes senti que estava perdendo o 
controle, chorando na frente dos filhos e dos alunos.  

Relata ainda que ela, o marido e os filhos contraíram COVID-19, mas 

prosseguiu dando aulas remotamente, mesmo doente. Com o trabalho em casa, a 

jornada era ininterrupta, resultando em noites sem dormir. A falta de sono acabou, 

então, por impactar a saúde e o humor da entrevistada, causando brigas em casa, 

decorrentes do estresse e da irritação, além de perda de paciência com as crianças e 

com o marido. A difulculdade de gestionar o tempo com as múltiplas tarefas foi uma 

realidade para muitas das participantes desta pesquisa. 

Uma solução encontrada pela entrevistada para mitigar tal sobrecarga foi 

realocar a pessoa que trabalhava para ela – de responsável pelos cuidados com a 

casa, esta passou a ajudar com o cuidado dos filhos. Assim, foi necessário contratar 

outra pessoa para se encarregar da faxina da casa.  

No caso da Participante F, que foi contratada em regime CLT durante o período 

de isolamento, a percepção geral é de que ela se sente mais atarefada e tem 

dificuldade de conciliar as tarefas de casa e do trabalho.  

Agora eu fico o tempo inteiro com o computador ligado, estou fazendo 
almoço, eu estou vendo mensagem que estão me mandando, porque tem 
uma reunião de última hora, eu tenho essa sensação de continuidade, eu me 
sinto de repente, um pouco mais cansada, eu vejo muito vantagens, mas eu 
acho que eu me desgasto mais. 

Como maior dificuldade durante o período de isolamento social, em relação à 

rotina de home office com os filhos em casa em homescholling, a Participante F relata 

o equilíbrio emocional, a organização do tempo e atenção com os filhos, assim como 

garantir que eles estejam estudando devidamente. 
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O meu [filho] mais velho, por exemplo, entrou na faculdade porque a gente 
obrigou, porque ele está completamente desmotivado, ele não queria mais, 
porque ano passado já teve que ficar fazendo home office e ele sofre de déficit 
de atenção, para ele é um sacrifício. O mais novo também tem dislexia, para 
ele é difícil também, mas ele é um pouco mais focado porque é do perfil dele, 
mas ele também está detestando. De vez em quando você entra no quarto 
de supetão, está aula e o jogo junto, você conseguir administrar isso, pegar 
no pé, ter que trabalhar, fazer a tal da comida, administrar cachorro, periquito, 
papagaio e os problemas profissionais e pessoais juntos no mesmo ambiente, 
isso é ruim, eu acho que desgasta mais, a sensação do desgaste é maior, 
então acho que isso para mim é o pior da história, eu me desgasto muito 
mais. 

No início do isolamento social, a Participante G diz que se sentiu um pouco 

perdida com o que tinha que fazer. Conta que, repentinamente, surgiram muitas 

atividades, e ela sentiu como se tudo tivesse passado a ser sua responsabilidade em 

casa. Relata que o começo foi muito tenso, e foi preciso se organizar.  

No meu entendimento, pela quantidade de trabalho que gerou que foi muito 
maior, porque você imagina a dificuldade que eu tinha para ir para o norte? 
Essa dificuldade foi quebrada através de um vídeo, então eu falava com cinco 
pessoas do norte em um dia, então a demanda foi muito grande. 

No começo, diz ter sentido muita dificuldade, porque as crianças entraram em 

férias e houve a necessidade de conciliar o novo modelo de trabalho com as tarefas 

de casa e o cuidado com as crianças. 

A mesma situação foi reportada pela Participante H, que ressalta a dificuldade 

de dividir a atenção entre trabalho e filhos, bem como enfrentar o desafio de crescer 

profissionalmente.  

Mães vivendo da forma como nós estamos vivendo, eu acho que não dá. Eu 
acho que não dá, porque de fato primeiro é um conflito muito grande que a 
gente vive, e a gente sofre, porque até então a gente tinha uma carreira bem 
estabelecida, sabia aonde queria chegar, tinha a vida familiar endereçada de 
uma forma. Agora , endo que fazer de outra e a gente tendo que determinar 
um tempo bem maior para as questões domésticas, a gente com certeza tem 
perda, tem impacto, e a gente tem prioridades. 

No que diz respeito à vida pessoal, quando voltava para casa no modelo 

anterior, Participante K diz que mostrava disponibilidade para passar um tempo com 

as filhas, porque já tinha trabalhado durante o dia. No entanto, no novo formato o 

trabalho acabou fazendo parte da rotina o tempo todo em casa. 
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[...] Antes não colocava a parte profissional no meio do jantar. Com o novo 
modelo de trabalho, as coisas ficaram mais complexas, porque o momento 
em que estou com uma reunião às 8 horas da manhã é o mesmo momento 
que tenho aula da minha filha on-line, ou seja, os compromissos ocorrem em 
momentos simultâneos, e isso causa desconforto e dificuldade para conciliar 
tarefas importantes. 

Parte da dificuldade encontrada pelas entrevistadas em administrar as tarefas 

no mesmo ambiente se deu também pelas interrupções que ocorriam no meio do dia, 

principalmente por parte dos filhos, que não entendiam que a presença da mãe em 

casa não representa disponibilidade e que, portanto, a mãe não pode ser interrompida 

porque está trabalhando. 

O elevado número de interrupções traz o sentimento de que o desempenho no 

trabalho foi reduzido. Uma das entrevistadas (Participante A) está buscando uma 

pessoa para ajudar a cuidar dos filhos, o que, de acordo com o seu entendimento, 

ajudaria a reduzir as interrupções. 

Observa-se novamente a busca por auxiliares e ajudantes em casa, 

principalmente para ajudar com as crianças. 

As interrupções muitas vezes não ocorrem somente por parte dos filhos, mas 

também pelas demandas domésticas que ficam ali, à vista das entrevistadas, em um 

cenário onde tudo ocorre no mesmo ambiente. 

Comparando o trabalho no escritório e em casa, Participante A comenta: 

Então eu conseguia fazer isso, eu conseguia dar vazão às minhas coisas no 
escritório, estava focada, eu estava ali, tirava uma dúvida com coleguinha do 
lado e pronto. Hoje não, o que acontece, eu estou aqui, a gente acorda cedo, 
a gente toma café, eu troco as crianças, eu arrumo os quartos, dou café da 
manhã para eles, 08h30 começo a trabalhar, a gente tem reunião de manhã 
para o meu chefe passar as diretrizes durante o dia, e em  seguida já começo 
a trabalhar. Só que aí você tem que deixar a cozinha meio pronta, tem que 
deixar mais ou menos pronto, mas eu começo a trabalhar, e esse trabalhar 
meu é abordar os clientes, ligar, ficar quase sempre no telefone. 

Ela acrescenta que uma grande dificuldade é o fato de a filha não entender que 

o casal está em casa, mas não está disponível para dar atenção a ela, porque está 

trabalhando.  

O mesmo ocorre com a Participante B, que percebeu uma diferença importante 

no trabalho em modelo de home office, com relação às interrupções para executar as 

tarefas domésticas, além das interrupções dos filhos, que não conseguem diferenciar 

os momentos em que podem brincar e os momentos em que têm de respeitar o 
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trabalho dos pais. Com isso, foram estabelecidas regras em casa, para melhor atender 

às suas necessidades de entrega. 

[...] Uma das coisas que eu falo muito, igual o Theo apareceu agora, eu falei: 
"Filho, quando você está em aula, eu interfiro a tua aula?, "Não", "Então agora 
eu estou na minha reunião, você não pode interferir na minha reunião". Então 
[falo] para saber respeitar, é hora disso, é hora de brincar, é hora do banho, 
é hora disso, e uma das coisas que eu sempre tentei manter é rotina, não é 
escravidão de horário, escravidão de horário é completamente diferente 
rotina, mas rotina é a sequência das atividades que vão acontecer, não 
necessariamente 17h01 que tal coisa tem que acontecer, que 17h30 outra 
coisa, não é cronômetro, mas é uma sequência de atividades que precisam 
acontecer, até para a própria criança se organizar e isso se refletir na casa 
também. 

Com o isolamento social, Participante C passou a trabalhar todos os dias em 

casa e relata que a rotina ficou mais esparsa – ou seja, menos concentrada, tanto em 

termos de quantidade de horas como em termos de aprofundamento nos assuntos. 

A minha relação com o trabalho foi mais superficial, porque era 
constantemente interrompida e constantemente fragmentada. Então eu senti 
que eu tinha menos dedicação em qualidade, porém, muito mais em 
quantidade, por não ter o momento de levantar e sair correndo para buscar 
os filhos. 

Para a entrevistada, o trabalho em casa é marcado por muitas interrupções, o 

que gerou a necessidade de aumentar a carga horária para conseguir produzir o que 

era esperado, estendendo o expediente até as 22h30. 

O compartilhamento do espaço com as crianças e o barulho são pontos que 

colocam dificuldade em focar no trabalho. Para que o home offfice funcione, é 

necessário que o ambiente esteja silencioso e tranquilo. A solução para mitigar esse 

cenário de interferência e interrupções foi, no caso da Participante E,  a contratação 

de uma pessoa, principalmente para ajudar no cuidado com as crianças. 

Algumas das entrevistadas experimentaram mudanças – de empresa, de 

cargo, ou na forma da relação com a empresa, como é o caso da Participante F, que 

passou a atuar em regime CLT, o que lhe proporcionou um horário de trabalho mais 

regular. Contudo, ela relata que dispersa com mais facilidade, em virtude do elevado 

índice de interrupções – como, por exemplo, da faxineira e dos filhos. 

Você dispersa fácil, você tem que tentar, volta e foca, volta e foca, por estar 
disponível, entre aspas, para as pessoas que estão em casa, você é muito 
mais requerida, então a faxineira vem toda hora perguntar alguma coisa, tem 
muito mais reunião, as pessoas ligam mais, marcam mais reunião, porque 
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não está perto de você, os filhos vêm [perguntar] o que vai ter para o almoço, 
o marido também, de repente é um pouco mais complicado. 

Com o isolamento social, Participante H passou a trabalhar todos os dias em 

casa. No começo, decidiu que não queria mais ficar com a babá. Assumiu, então, 

todas as atividades. Teve muitas dificuldades com as interrupções, o que a impedia 

de se concentrar nas atividades e, consequentemente, prejudicava o trabalho. 

Essa parte, as entrevistas ficaram superprejudicadas, porque assim, eles [os 
filhos] vêm no meu colo toda hora, eles gritam. Teve um dia que eu estava 
falando com a diretora da uma empresa, e minha filha gritava: “Mamãe, eu 
quero você”; “Mamãe”; e eu não sabia mais o que fazer. Aquela mulher falava 
para mim: “Não, a gente fala depois”; cara, que caos. Então eu não consigo 
dar atenção para os clientes e na hora de elaborar eu não consigo pensar, 
porque a hora que eu começo: “Eu vou fazer um modelo azul”; alguém grita 
e eu esqueço. Quando volto, eu não lembro mais o que eu tinha pensado. 

Participante H diz ter sofrido uma perda profissional muito grande, pois estava 

construindo a própria consultoria e ia conversar com as pessoas que conhece para 

mostrar o trabalho. Esse processo teve de ser interrompido, e ela passou a ficar sob 

a demanda dos parceiros que traziam projetos. Adicionalmente, ela relata que, hoje, 

não consegue mais assumir a liderança de projetos sozinha; tem de fazê-lo com o 

auxílio de parceiros. 

Porque eu não tenho como... Às vezes, um cliente fala: “Eu quero isso”; “Eu 
quero aquilo”; “Eu quero aquele outro”. Tem coisas que eu não consigo 
assumir mais por enquanto, então eu perdi. Com certeza. 

A dificuldade em conciliar as demandas em casa, ou seja, trabalho, afazeres 

domésticos e cuidado com os filhos, gerou perdas e, como já mencionado, 

consequências nas entrevistadas: sintomas emocionais e físicos se deram em virtude 

da sobrecarga que foi gerada, e a falta de gestionamento dessas múltiplas tarefas 

afetou, de certa forma, a vida profissional dessas mulheres. Muitas citam que houve 

perdas, piora no desempenho, queda de produtividade e retrocesso na carreira. 

Apesar de todo esse cenário e experiências bastante desafiadoras vivenciadas 

por essas mulheres, observou-se uma situação positiva com o momento de 

enclausuramento, mencionado por praticamente todas entrevistadas: a aproximação 

com os filhos. 
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5.3 MAIOR PROXIMIDADE COM OS FILHOS E AS REFLEXÕES DO HOME OFFICE 

Um dos impactos que as entrevistadas relatam em suas narrativas sobre o 

isolamento social e o trabalho na modalidade home office foi a aproximação da rotina 

dos filhos. Conforme mencionado por grande parte das entrevistadas, havia uma 

terceirização da maternidade de diversas maneiras, com babás, escolas períodos 

integrais e avós, avôs ou ajudantes do lar, que acabavam sendo “olhadoras” dos filhos 

na ausência das mães quando estas estavam em seus postos de trabalho. 

A situação de pandemia aproximou todos em um mesmo ambiente e, apesar 

dos desafios, todas as participantes se referem a um grande sentimento de 

pertencimento e, ao mesmo tempo, à incerteza sobre como vão lidar com a situação 

pós-pandemia se tiverem de retornar aos escritórios ou locais de trabalho.  

Esse é o caso da Participante B, que aponta a maior proximidade com as 

crianças, em conjunto com uma maior interação com as atividades da escola, como 

um dos benefícios derivados do isolamento social. 

Eu acho que em relação as crianças, eu acho que tem uma proximidade maior 
até pelo fato de você estar o tempo todo com elas, então uma proximidade 
maior tanto em tempo, de tempo mesmo, mais tempo de qualidade, você 
conviver um pouco mais. Eu acho que outra questão é você aprender a 
valorizar mais as amizades e a família. 

Com o isolamento social, ela passou a trabalhar todos os dias em casa e 

percebeu uma redução da carga. Além disso, sua empresa ficou parada por algum 

tempo, com os funcionários em casa. 

Hoje a prioridade é a criação dos filhos, até por isso que foi opção me afastar 
da minha formação original para ter uma flexibilidade, então acho que a 
prioridade acaba sendo a criação, pelo menos nesse momento vai ser isso, 
daqui a pouco é... só que assim, é criação para o mundo, não a criação para 
debaixo da asa, e tem diversas formas de que cada família, de que cada mãe 
cuida e gerencia essas atividades, então eu sempre estou perto, mas 
priorizando uma autonomia da parte deles, responsabilidade dos horários 
deles, estou perto, oriento e vai, vai fazer o que tem que fazer. 

A Participante E percebe que aumentou significativamente seu tempo com as 

filhas e conseguiu acompanhar mais detalhes do dia a dia delas, o que gerou muitos 

ganhos na vida pessoal e até profissional. 

Foi um ganho, que como profissional, se o escritório mantivesse uma postura 
de, ao menos, duas, três vezes em casa, como profissional eu seria mais 
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feliz. Eu entregaria mais feliz e entregaria melhor. Não que não esteja 
entregando – esse não é o ponto –, mas o advento da pandemia veio mostrar 
que funciona, sim,  o home office, que funciona, sim, a flexibilidade, que 
funciona, sim, você entregar o seu trabalho, independentemente do horário. 

A Participante J, trabalhando em casa, acorda mais cedo para preparar o 

almoço, o que melhorou a qualidade da alimentação da família, cujos membros 

sempre têm comida fresca e almoçam e jantam todos juntos.  

Elas comem melhor hoje, e aí nós almoçamos, todo mundo junto, então isso 
eu achei que é um ganho enorme, é um momento que eu tenho para estar 
com elas, para a gente poder conversar, jantamos também todo mundo junto. 
Antigamente não, elas jantavam primeiro, depois eu chegava mais tarde e 
jantava mais tarde. Só que elas mesmo assim reclamam que estão com falta 
de mim, porque ou eu estou trabalhando, ou eu estou cozinhando, ou eu 
estou lavando, ou eu estou passando. 

A principal dificuldade apontada pela Participante G foi o fato de “passar a ser 

mãe em tempo integral”, sem terceirizar, por exemplo, a educação dos filhos, uma vez 

que as aulas passaram a ser ministradas on-line. Com o tempo que passou em casa 

com as filhas, por causa da pandemia, ela fez algumas reflexões e levantou 

questionamentos sobre a maternidade. 

Conversando hoje com as pessoas à minha volta, quando a gente fica 
trocando realmente a experiência que teve, eu falo principalmente que, assim, 
a gente nunca foi mãe, é a hora que bate o sino e fala: "É verdade, a gente 
nunca foi mãe". Para quem tem uma vida de trabalhar, tem o lado profissional, 
tem a casa e tem as crianças, você fala: "Não, nunca fui mãe”. 

Para a entrevistada, o isolamento social proporcionou a oportunidade de olhar 

o todo, não transferir absolutamente nada – fazer a compra sabendo o que você vai 

cozinhar, ver a roupa que precisa comprar, e assim por diante. Não significa que não 

havia atenção antes do isolamento social, mas, com a maior intensidade do convívio, 

ocorreu uma proximidade maior com as filhas, com a verdadeira maternidade, com 

mais atenção aos detalhes. Ela se emociona ao falar que não gostaria de perder, a 

partir de agora, o tempo que perdeu antes com as filhas. 

A consequência, do lado pessoal, eu acho que foi bom, porque eu pude 
começar a perceber, e talvez um pouco tarde, que esse ano, apesar de todas 
as dificuldades, ele foi um ano bom pessoalmente, porque eu consegui 
prestar atenção e exercer um papel de mãe de verdade. Eu descobri que eu 
fui mãe de mentira por sete anos e eu fui ser mãe de verdade agora. Então, 
assim, o que é ser mãe de verdade? Ser mãe de verdade, agora eu choro, é 
você ficar 24 horas e ver o teu filho, você ficar com saco cheio do seu filho 
sim, você falar: “Meu, tira essa criança daqui agora”, então, assim, isso é ser 
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mãe de verdade. É muito fácil eu me arrumar de manhã, arrumar meu cabelo, 
pôr meu salto alto, (sair fora), e o filho ficar o dia inteiro no colégio integral, e 
aí você volta, você só vai checar a lição de casa que já foi feita, não é assim. 

A Participante I manifestou a preferência pelo trabalho em casa, apesar de 

algumas dificuldades, porque as reuniões são mais produtivas e com mais pessoas 

ao mesmo tempo no formato on-line. Ela e o marido têm o escritório montado em casa 

e um espaço reservado para a filha assistir às aulas. 

Com a filha, usou a estratégia de deixar as coisas fluírem, sem muita pressão 

e cobrança, dizendo que se sentiu mais próxima dela e que isso lhe fez bem. 

Ah, eu não quero assistir aula agora. Não assiste, vai assistir desenho. Então, 
não teve pressão. Eu fiz outras coisas, eu comprei mais livros, ela começou 
a ler mais, porque eu leio bastante em casa também, eu leio muito por causa 
do mestrado, então ela me viu lendo muito, então ela leu mais. Eu não fiz um 
ano estressante para ela no homeschooling, ela não está em período de 
alfabetização, ela já está alfabetizada, então eu tenho essas, não sei se 
privilégios, mas essas bonanças da história. 

Ela menciona a consequência positiva da melhora da relação com a filha, que 

está em um momento de se descobrir em algumas coisas, e ter a mãe por perto, a 

qualquer momento, faz com que ela possa perguntar qualquer coisa a qualquer 

momento. 

Participante J também menciona que a proximidade com as filhas aumentou, 

porque passou a conseguir acompanhá-las nas tarefas de escola, bem como no 

relacionamento delas com os colegas e com os professores. Relata que não teve 

muito trabalho em relação às filhas, que são bastante independentes. 

Não tem aquela história de ter que se deslocar para um lugar e aí você acaba 
perdendo algumas horas, ou ficar aguardando a outra pessoa que atrasou 
para a reunião, então eu consigo ter uma gestão melhor disso, gostei 
bastante. Para mim a melhor coisa que aconteceu foi trabalhar em casa, 
porque eu consigo conciliar o meu trabalho em casa, ou seja, cuidar da casa, 
fazer a comida, cuidar das meninas, de uma forma bem mais fácil, sem 
precisar de uma outra pessoa para fazer isso por mim. Consegui acompanhar 
as meninas na escola, saber o jeitinho de cada uma, como elas se comportam 
com os colegas, com os professores, cada uma com sua personalidade, isso 
deu para observar bem aqui. 

Participante K menciona que o isolamento social proporcionou a possibilidade 

de acompanhar as aulas das filhas, o que possibilitou que ela descobrisse que a filha 

mais nova tem um problema de audição, o que gera algumas dificuldades de 

aprendizagem. 
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Tive que colocar minha filha menor em acompanhamento com fonoaudiólogo, 
com psicólogo, e aí, com todos os diagnósticos, eu descobri que a Mari tem 
tipo um déficit, que é um transtorno do processamento auditivo, tem algumas 
partes, lá na cabeça dela, que lé não fala com cré. Uma criança de primeiro 
ano, tendo aula on-line, a professora fala uma coisa, ela entende outra. Já 
não escuta e ainda com esse problema. Então eu te falo que, assim, foi difícil 
para mim. 

Para ajudar com a condução desse problema, contratou uma professora 

particular.  

A Participante L fala da proximidade com o filho e dos benefícios no período de 

home office, assim como o bem-estar decorrente da possibilidade de estar mais 

próxima dele.  

Para mim, nesse tempo trabalhando em casa, eu ganhei porque eu acordo 
com ele, eu tomo café com ele, eu arrumo ele, beijo ele antes do meu marido 
levá-lo para a escola. Então eu ganhei a manhã com ele. Ganhei uma paz de 
espírito, de saber que eu estou mais próxima da escola, eventualmente, se 
ele tiver uma emergência, qualquer coisa, eu tenho como socorrê-lo, coisa 
que quando eu estava na Paulista me preocupava, pela distância e pelo 
trânsito. E quando ele chega em casa eu também estou. 

A Participante E acrescenta a questão da possível retomada do trabalho 

presencial e sua reflexão sobre o novo momento. 

Acredito que apesar das adversidades eu tive inúmeros ganhos, e é o que faz 
você sofrer o processo reverso, quando a empresa chama para trabalhar 
fisicamente, porque você percebe que a instalação de ferramentas em casa 
que te possibilitam entregar o trabalho sem que você esteja na empresa te 
traz um conflito psicológico, de falar: "Por que eu preciso estar lá, se eu posso 
estar em casa monitorando, mais ainda presencialmente, as minhas filhas?”. 
Eu ganhei mais tempo com elas, eu consegui acompanhar mais detalhes do 
dia a dia, que foram muitos ganhos e fases de mudança, principalmente da 
minha [filha] que tem de oito para nove anos, que é quando começa a 
aborrescência, por isso foi extremamente importante eu estar do lado dela 
aqui. 

A análise é ampliada quando a participante fala da possibilidade de os 

escritórios repensarem a retomada do trabalho in loco. 

Foi um ganho, que como profissional, se o escritório mantivesse uma postura 
de, ao menos, duas, três vezes em casa, como profissional eu seria mais 
feliz. Eu entregaria mais feliz e entregaria melhor. Não que não esteja 
entregando – esse não é o ponto –, mas o advento da pandemia veio mostrar 
que funciona, sim, o home office, que funciona, sim, a flexibilidade, que 
funciona, sim, você entregar o seu trabalho, independentemente do horário. 
Porque as vezes no mercado de trabalho as pessoas não sabem discernir o 
que é para agora e o que pode ser flexibilizado para uma mulher entregar no 
tempo que ela consegue. 
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A entrevistada ainda acrescenta que o mercado deve estar preparado para 

mulheres que vão preferir se manter no home office e se preocupa com o fato de que 

as organizações talvez não estejam preparadas para esse novo formato de maneira 

definitiva. 

Sinalizei para a equipe inteira que eu atendo: “Se for algo urgente, me liga no 
celular que vou parar e vou fazer”. A gente no mundo do imediatismo, que 
teria que conciliar bastante coisas que o home office atende. Abriu um leque, 
um leque de: é possível trabalhar remotamente, é possível verificar 
possibilidades para entrega remota. Não necessariamente está blocado em 
uma empresa, batendo o cartão 9h da manhã para sair às 17h. É possível 
você precisar sair às cinco da tarde, levar um filho ao médico e depois voltar 
ao compromisso do seu trabalho. Resumindo, eu acredito que a entrega não 
é a quantidade, é o resultado do que você entregou no dia.  

A Participante I relata enfaticamente um sentimento de desconforto em relação 

ao retorno do trabalho in loco, pontuando que, possivelmente, não vai conseguir voltar 

ao que era antes da pandemia – inclusive no que tange à carreira. 

Eu, como profissional, não quero mais ter aquela vida, que não é necessário 
mais ter aquela vida, eu não quero mais aquilo para mim. Então, pode ser 
uma consequência negativa se meu chefe não aceitar que seja assim, ou 
pode ser positivo porque eu vou ter mais qualidade de vida. Porque para mim 
qualidade de vida é ter minha família perto, é ficar menos no trânsito, é poder 
ter tempo para levá-la no inglês, se eu quiser, porque eu vou estar de home, 
eu posso trabalhar de qualquer lugar, é querer alugar uma casa e passar uma 
semana no interior trabalhando de lá, mas com ela deitada no sol e brincando 
na piscina, então essa possibilidade de ir e vir com tranquilidade, mantendo 
toda a entrega e a responsabilidade que eu tenho, e que a gente agora sabe 
que é possível, eu acho que eu não consigo voltar àquela vida normal de 
novo. 

A Participante J comenta sua forma de conduzir o home office, relatando a 

preferência, apesar das múltiplas tarefas, por se manter em casa após a pandemia.  

O relato da Participante J evidencia esse ponto, no que se refere à dificuldade 

de encontrar a pessoa certa em ajudar nos afazeres domésticos e cuidados com as 

filhas. 

Gostei bastante, assim, para mim a melhor coisa que aconteceu foi trabalhar 
em casa, porque eu consigo conciliar o meu trabalho em casa, ou seja, cuidar 
da casa, fazer a comida, cuidar das meninas, de uma forma bem mais fácil, 
sem precisar de uma outra pessoa para fazer isso por mim, e bem ou mal, 
por mais que a pessoa seja boa, a gente sempre tem alguma coisinha ali, 
uma insatisfação, difícil ter alguém perfeito. 
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No que diz respeito às atividades domésticas, a participante diz não ter sentido 

dificuldades, porque já cumpria todas elas antes da imposição do isolamento social – 

ou seja, verificou-se também que as duplas jornadas já existiam em muitos casos, 

porque apenas parte delas era terceirizada. 

Com isso, a Participante J acrescenta que sua rotina se tornou mais fácil, 

porque, como está em casa, não desperdiça tempo no trânsito ao se deslocar para o 

escritório. Assim, ela passou a usar o horário que estaria no trânsito para adiantar as 

tarefas de casa.  

Participante J menciona que não vê sentido em voltar à situação anterior, 

descartando a necessidade de estar presente fisicamente no local de trabalho, 

principalmente em uma cidade como São Paulo, onde os deslocamentos são tão 

complicados. 

5.4 EXPECTATIVAS COM RELAÇÃO AO CENÁRIO PÓS-PANDEMIA 

As incertezas que surgem quando se reflete sobre a possível configuração do 

cenário após o isolamento social também são fonte de grande incômodo para as 

entrevistadas. No que diz respeito ao cenário pós-pandemia, Participante A prevê uma 

ambiguidade. Ao mesmo tempo que acredita que haverá uma maior valorização das 

mulheres por parte da família, que acompanhou essa dedicação durante o isolamento, 

entende que haverá um aumento da cobrança no nível profissional. 

Um sentimento relevante apontado pela Participante C nesse contexto é de 

incerteza, com relação ao trabalho e aos relacionamentos. Questionamentos sobre 

todos os aspectos, decorrentes da sensação de insegurança gerada pela pandemia, 

levam a um sentimento de medo. 

De acordo com o ponto de vista da entrevistada, o impacto sobre as mulheres 

se tornou mais evidente, mostrando de forma mais explícita a maior parte do peso em 

diversas esferas da vida, assumindo cada vez mais carga no trabalho, na família e na 

vida pessoal. 

Após o fim da pandemia, a Participante F entende que haverá necessidade de 

terapia para um grande número de pessoas, para tratar o estresse emocional em 

função do acúmulo de funções e tarefas durante o isolamento social. 
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6. CONCLUSÕES 

O presente estudo buscou identificar os impactos do isolamento social em 

mulheres executivas e mães em trabalho home office no cenário da pandemia de 

COVID-19, que veio sendo analisado de acordo com a situação pandêmica com 

mulheres que enfrentam, dentro de casa, duplas e triplas demandas de entrega, como 

tarefas domésticas, de produtividade no trabalho e o cuidado com os filhos em 

homeschooling. Após a coleta de dados, foi elaborada a seguinte pergunta de 

pesquisa: Como as mulheres executivas e mães estão sendo impactadas no home 

office e com filhos em homeschooling no contexto de pandemia de COVID-19? Mais 

especificamente, quais as experiências vivenciadas por mulheres e mães executivas 

no contexto de isolamento social, com o trabalho em home office e as duplas jornadas 

com os filhos em homeschooling?  

Com base nas análises de dados, muitas entrevistadas mencionaram, além da 

sobrecarga de trabalho, a falta do contato social como um ponto negativo do trabalho 

em casa, bem como a necessidade de mudança de ambiente. No entanto, de modo 

geral, elas consideram o modelo home office mais vantajoso do que desvantajoso. 

Observam-se impactos sintomáticos, tanto físicos quanto emocionais, que se 

conectam muito com a situação pandêmica do isolamento – ou seja, o fato de o 

trabalho ser em casa, as crianças estarem em casa e a ausência das auxiliares 

domésticas. A junção desses fatores gera os sentimentos e sintomas relatados nesta 

pesquisa. 

Tristeza, cansaço físico e mental, frustração, medo, insônia, ansiedade, dores 

no corpo, aumento de peso, entre outros impactos foram experienciados nesse 

contexto e mencionados pelas entrevistadas – não somente em virtude da adaptação 

ao modelo home office, mas em razão da insegurança causada pela sensação de 

“tudo estar acontecendo ao mesmo tempo e dentro de casa”. 

O contexto de isolamento, mantendo as pessoas juntas no mesmo ambiente o 

tempo todo, causou alguns conflitos, estresse e ansiedade. Algumas das 

entrevistadas precisaram fazer uso de medicação para controlar a ansiedade. 

Invariavelmente, as entrevistadas mencionaram dificuldades de adaptação no 

início do período de isolamento social. Todas passaram a trabalhar todos os dias em 

casa, assim como a maior parte dos maridos, com os filhos fazendo aulas 

remotamente, compartilhando o mesmo espaço, o que gerou desafios e 
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adaptabilidade por parte dos pais (em especial da mães), que eram as principais 

responsáveis pelo acompanhamento das atividades escolares, em paralelo com o 

trabalho. Uma das dificuldades mais citadas pelas participantes foi administrar horas 

de trabalho, atividade domésticas e atividades com os filhos.  

Sintomas físicos, reações comportamentais e cansaço emocional ficaram 

evidentes em grande parte dos achados desta pesquisa. Em contrapartida, os 

achados também evidenciam a preferência de grande parte das mulheres 

entrevistadas pelo home office, em razão da economia de tempo que, antes, era 

destinado ao deslocamento de casa ao trabalho. Parte das participantes, por exemplo, 

passou a usar o tempo que dispendiam na locomoção para o trabalho em atividades 

como cursos de inglês on-line ou exercícios físicos. Algumas das entrevistadas 

manifestaram uma percepção de melhoria da qualidade de vida, pois começaram a 

fazer exercícios físicos, caminhadas diárias e até cursos on-line e de aperfeiçoamento 

profissional. 

Observa-se nas entrevistas que as mulheres participantes manifestam um 

sentimento positivo com relação ao home office, quando se pensa na aproximação 

com os filhos e na oportunidade de oferecer a atenção de que eles precisam a todo 

instante. Nesse contexto, é possível observar algo diferente no comportamento, 

aspectos relacionados à saúde, suas relações sociais e seu desempenho escolar. Em 

contrapartida, elas se sentem sobrecarregadas e confusas com as duplas jornadas 

que, por vezes, implicam sintomas físicos e sinais de dissonâncias emocionais, em 

virtude da dificuldade de conciliar a carga de trabalho designada a elas com as 

atividades domésticas, especificamente no cenário de pandemia e isolamento social.  

Os resultados de pesquisa trazem as experiências vivenciadas por essas 

mulheres e as reflexões da proximidade com seus filhos como ponto positivo. A 

maternidade teve um peso dentro dessa reflexão e das experiências relatadas, uma 

vez que, no contexto pré-pandêmico, facilmente eram terceirizadas a criação, parte 

da educação dos filhos e muitas atividades. A aproximação das participantes com 

seus descendentes no cenário de isolamento social despertou nelas certa cobrança 

em relação à maternidade, levantando a necessidade de uma maior proximidade com 

as crianças e questionamentos sobre a pertinência de priorizar o trabalho em um 

contexto de duplas ou triplas jornadas. 
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6.1 CONTRIBUIÇÕES FINAIS 

Com base no presente estudo, observam-se, na revisão teórica, dados sobre a 

pandemia de COVID-19 no contexto global, bem como seus impactos em homens e 

mulheres. 

A literatura contribuiu para esse estudo com achados de pesquisas que 

evidenciaram parte dos desafios vivenciados pela humanidade em contextos de 

isolamento social. O isolamento leva à solidão e ao tédio crônicos, que, se vivenciados 

por muito tempo, podem ter efeitos prejudiciais no bem-estar físico e mental (WILDER-

SMITH; FREEDMAN, 2020).   

A questão do isolamento social e seus desafios foi mencionada por diversas 

vezes com consequências emocionais e físicas no contexto familiar, e pode-se 

considerar que transtornos mentais e distanciamento social possuem uma relação de 

causa e efeito de forma bidirecional (THAPA et al., 2020). 

Fica também evidente que os impactos do isolamento e suas consequências 

encontram maior prevalência no público feminino. Antes do advento do isolamento 

social, a vulnerabilidade emocional feminina estava associada às alterações 

hormonais durante o período pré-menstrual, pré e pós-parto e menopausa, bem como 

às desigualdades de gênero, as quais fortalecem sobrecargas trabalhistas e a 

violência contra a mulher (THAPA et al., 2020).  

A literatura traz a situação de risco iminente na saúde emocional feminina, 

suscitando questionamentos importantes, como a necessidade de criar estratégias 

proativas de caráter multiprofissional, com o objetivo de abranger e individualizar os 

múltiplos fatores que exercem influência sobre a saúde mental das mulheres (THAPA 

et al., 2020).  

Dados do jornal Folha de S.Paulo (2020) apontam que 57% das mulheres que 

passaram a atuar em regime home office tiveram aumento de sobrecarga de trabalho; 

entretanto, os dados literários não detalham exatamente o que caracteriza essa 

sobrecarga nem indicam a quais tarefas nos referimos quando abordamos esta nova 

condição que exige conciliar filhos e trabalho em casa.  

A literatura não evidencia como essas mulheres se sentem com relação aos 

filhos em casa no contexto de pandemia. Assim, a presente pesquisa busca entender 

as experiências vivenciadas por essas mulheres em relação não só ao trabalho home 



73 

office, mas à junção de diversos pilares: atuação no mercado de trabalho, 

responsabilidade sobre as tarefas domésticas e cuidado com os filhos. 

A revisão de literatura agrega ao trazer o entendimento do trabalho em home 

office no geral – não necessariamente analisando os impactos específicos em 

mulheres, mas sim com uma abordagem mais generalista, com respostas sobre os 

desafios e benefícios do home office. 

Os achados de literatura que corroboram para os benefícios do home office – 

como a economia de tempo de deslocamento, que proporciona aos profissionais mais 

horas disponíveis para ajustar outras tarefas – compactuam com os achados desta 

pesquisa, realizada com mulheres que, apesar de terem trazido em suas experiências 

muitos impactos negativos físicos e emocionais, evidenciam as vantagens do home 

office, que oferece otimização do tempo e aproximação com os filhos. 

Por fim, a aplicação deste projeto de pesquisa visa apresentar aquilo que a 

literatura ainda não respondeu: entender as experiências vivenciadas por mulheres 

no regime home office e seus impactos com filhos em homeschooling e afazeres 

domésticos. 

6.2 IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

A contribuição que se observa nesta pesquisa é que realmente houve 

mudanças na forma de enxergar o trabalho home office: as participantes tiveram mais 

contato com seus familiares e rotinas da casa, demandas antes delegadas por elas a 

auxiliares e domésticas.  

Os achados de pesquisa propõem uma reflexão a respeito de como as 

empresas devem entender a rotina de uma mulher, levando em conta suas demandas 

em casa, com filhos e com o trabalho. Grande parte das entrevistadas afirmaram que, 

em home office, se sentiam pressionadas por suas lideranças, atribuindo esse 

fenômeno a uma possível desconfiança por parte das organizações de que as 

profissionais estivessem, de fato, utilizando seu tempo em casa para realizar tarefas 

do trabalho. Houve participantes que pensaram em se demitir em virtude do desgaste 

emocional decorrente de tal circunstância. 

Em uma situação em que o trabalho deve ser executado dentro de casa, num 

espaço compartilhado com filhos, marido e atividades domésticas, o tempo é 

fragmentado em todas as demandas, o que foi citado nesta pesquisa e evidenciado 
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como parte da complicação de ajustes de horários narrados por parte das 

participantes. No entanto, também se observou que todas as entrevistadas, motivadas 

pelo senso de responsabilidade e comprimento, mantiveram jornadas triplas para 

realizar suas entregas. Se as organizações observassem com mais atenção esse tipo 

de postura, em vez de focarem somente os períodos de jornadas comerciais 

trabalhadas, poderíamos ter um cenário de adaptabilidade no mercado para mulheres 

que optam pelo home office. 

Vale também mencionar a importância da flexibilização do trabalho da mulher 

no que tange às suas entregas, não submetidas a horários determinados, mas 

absorvendo a experiência de que a mulher, ao estar próxima e dedicada a todas as 

suas demandas, contribui significativamente para futuro do trabalho, educação das 

próximas gerações e, consequentemente, como influência e exemplo para as equipes 

de trabalho, gestão do tempo, multitarefas e competências de entregas e 

produtividade. Fica muito claro, nas respostas das entrevistadas, que elas escolhem 

trabalhar – e todas com muita responsabilidade, desempenho, produtividade e com 

cargos de confiança nas empresas para as quais prestam seus serrviços.  

É importante considerar como as organizações estão preparadas para lidar 

com os sentimentos que foram gerados nessas mulheres durante a pandemia. Afinal, 

é evidente que o trabalho home office se tornou uma preferência, apesar dos impactos 

negativos que já vimos nesse estudo; mas o momento é outro, a vida aconteceu no 

home office durante a pandemia, e hoje a tecnologia se tornou uma ferramenta 

fundamental para o trabalho. Então, a pergunta que fica é: por que as mulheres devem 

voltar a trabalhar presencialmente? Existe a possibilidade de estabelecer atividades 

laborais em formato home office de forma permanente? Seria o caso de as 

organizações pensarem em cadeiras totalmente construídas em formatos a distância 

para mulheres com filhos?  

Esses e outros questionamentos suscitam dúvidas e diversas reflexões após 

os levantamentos de dados desta pesquisa, cujos resultados revelaram que as 

mulheres desejam, sim, manter-se ativas profissionalmente, mas não querem mais 

ser cobradas como antes, em regimes de controle exacerbado sobre as horas 

trabalhadas e constante monitoramento. Elas querem manter seus postos de trabalho, 

produzindo resultados e cumprindo suas demandas em prazos estabelecidos, mas 

com qualidade de vida, próximas aos filhos e à família. 
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6.3 LIMITAÇÕES E DIREÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

Embora estudos muito recentes tenham investigado as consequências da 

pandemia de COVID-19 no emprego feminino, no trabalho doméstico ou no cuidado 

de crianças separadamente, existe uma lacuna na investigação desses fatores em 

conjunto. As mudanças nessas atividades estão inter-relacionadas e dependem de 

como será o cenário pós-pandemia, com a organização do retorno total das escolas e 

com a possibilidade de as empresas retomarem, de fato, o modelo de trabalho in loco, 

optarem pelo híbrido ou aderirem integralmente ao home office. Além disso, há a 

possibilidade de uma pesquisa de enfoque nos casais, em vez de homens e mulheres 

separadamente, que aborde adequadamente a distribuição de tarefas dentro da 

família. Esses são pontos que podem contribuir para futuras pesquisas, ampliando, 

assim, o estudo dos conflitos no que se refere a tempo de cuidado com os filhos pela 

relação exercida entre parceiros e seus comportamentos familiares, assim como 

ajustes no formato dos trabalhos e as condições da mulher no home office de forma 

estruturada, de modo que as executivas tenham a oportunidade de manter a 

proximidade com os filhos – considerando que este aspecto foi reconhecido como um 

grande impacto e bastante mencionado nesta pesquisa.  

A pesquisa trouxe subsídios para o entendimento de como o isolamento social 

impactou a rotina de mães que trabalham. A crise atual aumentou ainda mais a carga 

de trabalho das mulheres, em decorrência tanto da ocupação quanto do trabalho 

doméstico. Esse tópico pode ser aprofundado em pesquisas futuras, entendendo 

contrapontos como a dificuldade de conciliar as tarefas e se aprofundando em 

pesquisas sobre os efeitos positivos e negativos do home office para mulheres. 

As limitações desta pesquisa consistem no futuro das relações sociais no 

trabalho em formatos híbridos ou mesmo on-line no cenário pós-pandemia – um dos 

pontos mencionados por entrevistadas. Outros questionamentos levantados pelas 

participantes foram: como as mulheres retornarão a seus postos quando tudo voltar 

ao normal? Vão querer retomar o modelo presencial? As empresas estão preparadas 

para receber mulheres que querem ter mais flexibilização em suas jornadas de 

trabalho? Como estarão as questões emocionais dessas mulheres, depois de 

vivenciarem tanto estresse e sintomas físicos e psicológicos ocasionados por este 

momento tão supreendente e doloroso para todas? 
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Como lacuna, resta entender como elas se adaptarão aos deslocamentos 

novamente, com a observação de que o trabalho a distância, ou seja, o home office, 

funciona bem para as entregas profissionais, no ponto de vista das entrevistadas. 

Os questionamentos e dúvidas trazidos pelas entrevistadas movimentam 

reflexões de novas pesquisas com enfoques mais específicos, como trabalhar a 

gestão do tempo no home office ou mesmo apresentar, de forma mais detalhada, os 

impactos físicos e emocionais em mulheres no período da pandemia em trabalho 

remoto. 

Com base nesta amostra de pesquisa, obtém-se um bom parâmetro de como 

as mulheres se sentem hoje, com suas experiências no mercado de trabalho em um 

cenário pandêmico. Uma futura análise pós-pandemia será um grande avanço caso 

as organizações optem por menos controle e mais produtividade, implementando 

medidas como, por exemplo, metas preestabelecidas mais claras e com prazos 

específicos dentro das organizações, gerando, assim, uma organização para entregas 

dos trabalhos de forma mais autônoma. 

Com o movimento de retorno escolar, em consequência da vacinação em 

massa estar ocorrendo, pode-se avaliar uma nova perspectiva com relação ao home 

office. 

Esta pesquisa se limita apenas ao período de isolamento social, oferecendo 

uma análise panorâmica dos impactos vivenciados por mulheres mães e executivas 

durante a pandemia. Estudos futuros podem ser realizados para a obtenção de dados 

comparativos pós-isolamento social. 

 

 

 

 

 



77 

REFERÊNCIAS 

ALON, T. M.; DOEPKE, M.; OLMSTEAD-RUMSEY, J.; TERTILT, M. The impact of 
COVID-19 on gender equality. NBER Working Paper No. 26947, 2020a. 

ALON, T. M.; DOEPKE, M.; OLMSTEAD-RUMSEY, J.; TERTILT, M. This time it's 
different: The role of women's employment in a pandemic recession. IZA Discussion 
Paper No. 13562, 2020b. 

ALMEIDA, L. S. Mãe, cuidadora e trabalhadora: múltiplas identidades de mães que 
trabalham. Revista do Departamento de Psicologia – UFF, v. 19, n. 2, pp. 411-
422, 2007. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0104-80232007000200011. 
Acesso em: 15 jun. 2021. 

AMATUZZI, M. M. Pesquisa fenomenológica: uma aproximação teórico humanista. 
Estudos de Psicologia, v. 26, n. 1, Campinas, jan./mar. 2009.  

ANGELICI, M.; PROFETA, P. Smart-working: work flexibility without constraints. 
Working Paper No. 137 Dondena Research Centre, Bocconi University, 2020.  

ANTHEA, W. A guide to phenomenological resource. Art & science. Research 
series: 8, april 22, v. 29, no 34, pp. 38-43, 2015.  

ARNTZ, M.; SARRA, B. Y.; BERLINGIERI, F. Working from Home: Heterogeneous 
Effects on  Hours Worked and Wages. ZEW – Centre for European Economic 
Research Discussion Paper n. 19-015, 2019. Disponível em: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3383408. Acesso em 15 jun. 
2021. 

BAE, K. B.; KIM, D. 2016. The Impact of Decoupling of Telework on Job Satisfaction 
in U.S. federal Agencies: does Gender Matter? The American Review of Public 
Administration, v. 46, n. 3, pp. 356-371, 2016. Disponível em: 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0275074016637183. Acesso em: 15 jun. 
2021.  

BAILYN, L. Toward the Perfect Work Place. Comm. ACM, v. 32, n. 4, pp. 460-471, 
1989. 

BAKER, E.; AVERY, G. C.; CRAWFORD, J. 2007. Satisfaction and Perceived 
Productivity When Professionals Work from Home. Research & Practice in Human 
Resource Management, v. 15, n. 1, pp. 37-62.  

BARUCH, Y. Teleworking: benefits and pitfalls as perceived by professionals and 
managers. New Technology, Work and Employment, v. 15., n. 1, pp. 34-49, 2000. 
Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-005X.00063. 
Acesso em: 15 jun. 2021. 

BENNETT, J. “I feel like I have five jobs”: Moms navigate the pandemic. New York 
Times, 20 mar. 2020. 



78 

BETIOL, M. I. S.; TONELLI, M. J. A mulher executiva e suas relações de trabalho. 
RAE – Revista de Administração de Empresas, [s.l.], v. 31, n. 4, pp. 17–33, 1991. 
Disponível em: https://rae.fgv.br/rae/vol31-num4-1991/mulher-executiva-suas-
relacoes-trabalho. Acesso em: 1 set. 2021. 

BICK, A.; BLANDIN, A.; MERTENS, K. Work from Home After the COVID-19 
Outbreak. CEPR Discussion Paper No. DP15000, 2020. Disponível em:  
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3650114. Acesso em: 15 jun. 
2021. 

BLOOM, N.; LIANG, J.; ROBERTS, J.; YING, Z. J. Does Working from Home Work? 
Evidence from a Chinese Experiment. The Quarterly Journal of Economics, v. 
130, n. 1, pp. 165-218, 2015. Disponível em: 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0275074016637183. Acesso em: 15 jun. 
2021. 

BOONEN, E. M. As várias faces do teletrabalho. Revista Economia e Gestão, v. 3, 
n. 5, pp. 106-127, 2003. 

BRIDI, M. A.; BOHLER, F. R.; ZANONI, A. P. Relatório técnico-científico da 
pesquisa: o trabalho remoto/home-office no contexto da pandemia Covid-19. 

Curitiba: UFPR, GETS, REMIR, 2020. 

CARVALHO NETO, A. M., TANURE, B.; ANDRADE, J. Executivas: carreira, 
maternidade, amores e preconceitos. RAE – Revista de Administração de 
Empresas, v. 9, n. 1, pp 1-17, jan./jun. 2010. Disponível em: https://rae.fgv.br/rae-

eletronica/vol9-num1-2010/executivas-carreira-maternidade-amores-preconceitos. 
Acesso em: 15 jun. 2021. 

CAULFIELD, B. Does It Pay to Work from Home? Examining the Factors Influencing 
Working from Home in the Greater Dublin Area. Case Studies on Transport Policy, 

v. 3, n. 2, pp. 206-214, 2015. Disponível em: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213624X15000255. Acesso 
em: 15 jun. 2021.  

CHAN, X. W.; KALLIATH, T.; BROUGH, P.; SIU, O. L.; O’DRISCOLL, M. P.; TIMMS, 
C. Work–Family Enrichment and Satisfaction: The Mediating Role of Self-Efficacy 
and Work–Life Balance. The International Journal of Human Resource 
Management, v. 27, n. 15, pp. 1755-1776, 2016. Disponível em:  
doi:10.1080/09585192.2015.1075574. Acesso em: 15 jun. 2021. 

CHEUNG, T.; WONG, N. Coronavirus: Hong Kong residents unhappy with Covid-19 
response – and surgical masks one big reason why, Post survey shows. South 
China Morning Post, 1 abr. 2020. Disponível em: 
https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3077761/coronavirus-post-
poll-shows-hong-kong-residents-unhappy. Acesso em: 15 jun. 2021. 

WONG, H. K. A.; CHEUNG, J. 2020. Survey Findings on Working from Home Under 
COVID19. Lingnan University, 20 mai. 2020. Disponível em: 
https://www.ln.edu.hk/research-and-impact/research-press-conferences/survey-
findings-on-working-from-home-under-covid19. Acesso em: 15 jul. 2021. 



79 

COELHO, V. P. O trabalho da mulher, relações sociais e qualidade de vida. Revista 
Serviço Social e Sociedade, n. 71, ano XXIII, 2002. 

COUTINHO, S. M. S. “A dona de tudo”: o que é ser mulher, mãe e esposa de 

acordo com as representações sociais de mulheres de duas gerações. Tese de 
Doutorado. Universidade Federal do Espirito Santo, Vitória, 2008. Disponível em: 
http://portais4.ufes.br/posgrad/teses/tese_2469_.pdf. Acesso em: 15 jun. 2021. 

COLLINS, J. H.; MOSCHLER, J. J. The Benefits and Limitations of Telecommuting. 
Defense AR Journal, v. 16, n. 1, pp. 55-66, 2009. 

CRESWELL, J. W. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed 
Methods Approaches. 4. ed. Thousand Oaks: Sage, 2014. 

DARTIGUES, A. O que é a fenomenologia? São Paulo: Centauro, 2008.  

DA SILVEIRA, Z. R..; GUERRA, C. A.; GONÇALVES, A. C. A aplicação da 
fenomenologia nos estudos organizacionais do Brasil. Administração, ensino e 
pesquisa. Rio de Janeiro: v. 13, n. 2, pp. 269-300, abr.mai/2012.  

D’AVILA  NETO, M. I.; NAZARETH, J. Globalization  and  Women’s  Employment,  
Peace. Review –  A journal  of  social  justice, v. 17, n. 2/3, pp. 215-220, 2005.  

DE SOUZA, B. V. S. M.; GUEDES, G. G. A fenomenologia como método de 
pesquisa em administração. Universitas Gestão e TI, v. 2, n.1, pp. 47-58, jan./jun. 
2012.  

DELANOEIJE, J.; VERBRUGGEN, M. Between-Person and Within-Person Effects of 
Telework: A Quasi-Field Experiment. European Journal of Work and 
Organizational Psychology, v. 29, n. 6, pp. 795-808, 2020. Disponível em: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1359432X.2020.1774557. Acesso em: 
15 jun. 2021. 

DINGEL, J. I.; NEIMAN, B. How Many Jobs Can Be Done at Home? Journal of 
Public Economics, v. 189, art. 104235, set. 2020. Disponível em: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047272720300992. Acesso 
em: 15 jun. 2021. 

DINIZ, G. R. S. Homens e mulheres frente à interação casamento-trabalho: aspectos 
da realidade brasileira. In: FÉRES-CARNEIRO, T (org.). Casal e família: entre a 
tradição e a transformação. Rio de Janeiro: NAU, 1999. 

DUXBURY, L.; MILLS, S. The Electronic Briefcase and Work-Family Conflict: An 
Analysis by Gender. ICIS 1989 Proceedings, n. 5, 1989. Disponível em: 

https://core.ac.uk/download/pdf/301363968.pdf. Acesso em: 15 jun. 2021. 

EDDLESTON, K. A.; MULKI, J. Toward Understanding Remote Workers’ 
Management of Work–Family Boundaries: The Complexity of Workplace 
Embeddedness. Group & Organization Management, v. 42, n. 3, pp. 346-387, 

2017. Disponível em: 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1059601115619548?journalCode=go
mb. Acesso em: 15 jun. 2021. 



80 

ESTRELA, F. M. et al. Covid-19 Pandemic: Reflecting vulnerabilities in the light of 
gender, race and class. Ciência Saúde Coletiva, v. 25, pp. 3431–3436, 2020. 

FARRÉ, L.; GONZÁLEZ, L. ¿Quién Se Encarga de Las Tareas Domésticas Durante 
El Confinamiento? Covid-19, Mercado de Trabajo Y Uso Del Tiempo En El Hogar. 
Nada Es Gratis, 23 abr. 2020. Disponível em: https://nadaesgratis.es/admin/quien-

se-encarga-de-las-tareas-domesticas. Acesso em: 15 jun. 2021. 

FERGUSON, N. M. et al. Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to 
reduce COVID-19 mortality and healthcare demand. Imperial College COVID-19 
Response Team, 16 mar. 2020. Disponível em: 

https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-
fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf. Acesso em: 
15 jun. 2021. 

FRONE, M. R.; RUSSEL, M.; COOPER, M. L. Relation of work-family conflict to 
health outcomes: a four year longitudinal study of employed parents. Journal of 
Occupational and Organizational Psychology, v. 70, n. 4, pp. 325-335, 1997. 

GAJENDRAN, R. S.; HARRISON, D. A. 2007. The Good, the Bad, and the Unknown 
About Telecommuting: Meta-Analysis of Psychological Mediators and Individual 
Consequences. The Journal of Applied Psychology, v. 92, n. 6, pp. 1524-1541, 
2007. Disponível em: https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0021-
9010.92.6.1524. Acesso em: 15 jun. 2021. 

GALASSO, V. Labour market inequalities. CEPR VoxEu.org, mai. 2020. 

GERARDS, R.. DE GRIP, A.; BAUDEWIJNS, C. Do New Ways of Working Increase 
Work Engagement? Personnel Review, v. 47, n. 2, pp. 517-534, 2018. Disponível 

em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/PR-02-2017-0050/full/html. 
Acesso em: 15 jun. 2021. 

GIL, A. C. 2019. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7. ed. São Paulo: Atlas, 
2019. 

GIL, C. A. O projeto de pesquisa fenomenológica. Anais do IV Seminário 
Internacional de Pesquisa e Estudos Qualitativos. IV SIPEQ, Rio Claro, 2010.  

GRANT, C. A. et al. Construction and Initial Validation of the e-Work Life Scale to 
Measure Remote e-Working. Employee Relations, v. 41, n. 1, pp. 16-33, 2019. 

Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ER-09-2017-
0229/. Acesso em: 15 jun. 2021. 

GRANT, C.; WALLACE, L.; SPURGEON, P. An exploration of the psychological 
factors affecting remote e-worker's job effectiveness, well-being and work-life 
balance. Employee Relations, v. 35, pp. 527-546, 2013. Disponível em: 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ER-08-2012-0059/full/html. 
Acesso em: 15 jun. 2021. 

GREGORY, A.; MILNER, S. Editorial: Work-Life Balance: A Matter of Choice? 
Gender, Work & Organization, v. 16, n. 1, pp. 1-13, 2009. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0432.2008.00429.x. Acesso em: 15 jun. 2021. 



81 

GUBRIUM, J. F.; HOLSTEIN, J. A. Analyzing interpretive practice. In: DENZIN, N.; 
K.; LINCOLN, Y. S. (eds.) The Handbook of Qualitative Research. Thousand 
Oaks: Sage Publications, 2000, pp. 487-508. 

JESSEN, J.; WAIGHTS, S. COVID-19 day care centre closures and parental time 
use. CEPR VoxEu.org, 14 abr. 2020. Disponível em: https://voxeu.org/article/covid-

19-day-care-centre-closures-and-parental-time-use. Acesso em: 15 jun. 2021. 

KALLIATH, T.; BROUGH, P. Work-Life Balance: A Review of the Meaning of the 
Balance Construct. Journal of Management & Organization, v. 14, n. 3, pp. 323-
327, 2008. Disponível em: https://doi.org/10.5172/jmo.837.14.3.323. Acesso em: 15 
jun. 2021. 

KAZEKAMI, S. Mechanisms to Improve Labor Productivity by Performing Telework. 
Telecommunications Policy, v. 44, , n. 2, art. 101868, 2020. Disponível em: 
https://doi.org/10.1016/j.telpol.2019.101868. Acesso em: 15 jun. 2021. 

KLINE, M.; SNOW, D. Effects of a worksite coping skills intervention on the stress, 
social support, and health outcomes of working mothers. Journal of Primary 
Prevention, v. 15, n. 2, pp. 105-121, 2014.  

LAVILLE, C.; DIONE, J. A construção do saber: manual de metodologia de 

pesquisa em ciências humanas. Belo Horizonte: UFMG, 1999. 

LOUREIRO, C. M. P.; COSTA, I. D. S. A. D.; FREITAS, J. A. D. S. B. E. Trajetórias 
profissionais de mulheres executivas: qual o preço do sucesso? Revista de 
Ciências da Administração, Florianópolis, v. 4, n. 33, pp. 130-146, ago. 2012. 

MAHASE, E. Covid-19: WHO declares pandemic because of "alarming levels" of 
spread, severity, and inaction. BMJ, 368:m1036, mar. 2020. 

MANN, S.; HOLDSWORTH, L. The psychological impact of teleworking: stress, 
emotions and health. New Technology, Work and Employment, v. 18, n. 3, p. 196-

211, 2003. 

MARQUES, E. S. et al. A violência contra mulheres, crianças e adolescentes em 
tempos de pandemia pela COVID-19: panorama, motivações e formas de 
enfrentamento. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 36, n. 4, e00074420, abr. 

2020.  

MATTIUZZI, C.; LIPPI, G. Which lessons shall we learn from the 2019 novel      
coronavirus outbreak? Ann. Transl. Med., v. 8, p. 48, 2020. 

MATTOS, D. O impacto do desemprego e a saúde psicossocial. Psicologia.pt, pp. 

1-14, 2018. Disponível em: https://www.psicologia.pt/arti-gos/textos/A1165.pdf 
Acesso em 01/08/2021. Acesso em: 15 jun. 2021. 

MCKEE, M.; STUCKLER, D. If the world fails to protect the economy, COVID-19 will 
damage health not just now but also in the future. Nat. Med., v. 26, pp. 640-642, 

2020. 



82 

MERLEAU-PONTY, M. A fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins 

Fontes, 1999.  

MELEIS, A. I.; STEVENS, P. E. Women in clerical jobs: Spousal role satisfaction, 
stress, and coping. Women & Health, v. 18, n. 1, pp. 23-40, 2012. 

MELLO, J. A. Managing Telework Programs Effectively. Employee Responsibilities 
and Rights Journal, v. 19, n. 4, pp. 247–261, 2007. Disponível em: 
https://link.springer.com/article/10.1007/s10672-007-9051-1. Acesso em: 15 jun. 
2021. 

MENA, F. Pesquisa aponta que afazeres domésticos dificultam home office para 
64,5% das mulheres. Folha de S.Paulo, São Paulo, 5 ago. 2020. Caderno Mercado. 
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/pesquisa-aponta-
que-afazeres-domestico-dificultam-home-office-para-645-das-mulheres.shtml. 
Acesso em: 15 jun. 2021. 

MESSENGER, J. C.; GSCHWIND, L. Three Generations of Telework: New ICTs and 
the (r)Evolution from Home Office to Virtual Office. New Technology, Work and 
Employment, v. 31, n. 3, pp. 195–208, 2016. Disponível em: 
https://doi.org/10.1111/ntwe.12073 doi:10.1111/ntwe.12073. Acesso em: 15 jun. 
2021. 

MICHIE, S. Causes and management of stress at work. Occupational and 
Environmental Medicine, v. 59, pp. 67-72, 2020. 

MOREIRA, A. D. O método fenomenológico na pesquisa. São Paulo: Pioneira 

Thomson, 2002.  

MORONI, G.; NICOLETTI; C., TOMINEY, E. Children’s socio-emotional skills and the 
home environment during the COVID-19 crisis. CEPR VoxEu.org, 9 abr. 2020. 
Disponível em: https://voxeu.org/article/children-s-socio-emotional-skills-and-home-
environment-during-covid-19-crisis. Acesso em: 15 jun. 2021. 

MUSHTAQ, R.; SHOIB, S.; SHAH, T.; MUSHTAQ, S. Relationship between 
loneliness, psychiatric disorders and physical health? A review on the psychological 
aspects of loneliness. Journal of Clinical and Diagnostic Research, v. 8, n. 9, 

WE01, 2014. 

NILLES, J. M. Traffic Reduction by Telecommuting: A Status Review and Selected 
Bibliography. Transportation Research Part A: General, v. 22, n. 4, pp. 301-317, 
1988. Disponível em: https://doi.org/10.1016/0191-2607(88)90008-8. Acesso em:  1 
set. 2021. 

NODA, H. Work–Life Balance and Life Satisfaction in OECD Countries: A Cross-
Sectional Analysis. Journal of Happiness Studies, v. 21, n. 4, pp.1325-1348, 2020. 
Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s10902-019-00131-9. Acesso 
em 15 jun. 2021.  

NOGUEIRA, C. M. F. M. A feminização no mundo do trabalho: entre a  emancipação 
e a precarização. In: ANTUNES, R.; SILVA, M. A. M. (orgs.). O avesso do trabalho. 
2 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2010.  



83 

NOOR, N. Roles and women’s well-being: Some  preliminary  findings  from  
Malaysia. Sex Roles, v. 41, n. 3-4, pp. 123-145, 2009.  

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Mental health and COVID-19. Geneva: 

WHO, 9 mai. 2020.Disponível em: http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-
emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance-
OLD/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe-OLD/mental-
health-and-covid-19. Acesso em 15 jun. 2021.  

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. COVID-19 Weekly Epidemiological 
Update – Ed. 46. Geneva: WHO, Situation Reports, 29 jun. 2021. Disponível em: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports. 
Acesso em: 1 jul. 2021. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. COVID-19 Public Health Emergency of 
International Concern (PHEIC) Global Research and Innovation Forum. Geneva: 

WHO, 12 fev. 2020. Disponível em:  https://www.who.int/publications/m/item/covid-
19-public-health-emergency-of-international-concern-(pheic)-global-research-and-
innovation-forum. Acesso em: 15 jul. 2021. 

PERROT, M. As mulheres ou os silêncios da história. Trad. Viviane Ribeiro. 

Bauru: EDUSC, 2005. 

PINHO, P. S.; ARAÚJO, T. M. Associação entre sobrecarga doméstica e transtornos 
mentais comuns em mulheres. Rev. Bras. Epidemiol., v. 15, pp. 560-725, 2012.  

PRATT, J. H. Home teleworking: A study of its pioneers. Technological Forecasting 
and Social Change, v. 25, n. 1, pp. 10-14, 1984. 

RAFALSKI, A. et al. Impact of Work from Home (WFH) on Indonesian Teachers’ 
Performance during the COVID-19 Pandemic: An Exploratory Study. International 
Journal of Advanced Science and Technology, v. 29, n. 5, pp. 6235–6244, 2020. 

RAFALSKI, J. C.; DE ANDRADE, A. L. Trabalhando de casa: aspectos de 
relacionamento interpessoal e saúde de trabalhadores de Home-Office. Anais do III 
Congresso Brasileiro de Pesquisa do Relacionamento Interpessoal e I 
Encontro Latino-Americano sobre Família e Relacionamento Interpessoal. 

Vitória, 19-22 jul. 2013. 

ROBERTSON, M. M.; MAYNARD, W. S.; MCDEVITT, J. R. Telecommuting: 
Managing the Safety of Workers in Home Office Environments. Professional Safety, 
v. 48, n. 4, pp. 30-36, 2003. 

ROCHA-COUTINHO, M. L. Tecendo por trás dos panos: a mulher brasileira nas 
relações familiares. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. 

SARDESHMUKH, S. R.; SHARMA, D.; GOLDEN, T. D. Impact of Telework on 
Exhaustion and Job Engagement: A Job Demands and Job Resources Model. New 
Technology, Work and Employment, v. 27, n. 3, pp. 193-207,  2012. Disponível 
em: https://doi.org/10.1111/j.1468-005X.2012.00284.x. Acesso em: 15 jun. 2021. 



84 

SCALI, J. et al.  Measuring  resilience in adult women using the 10-Items Connor-
Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Role of trauma exposure and anxiety 
disorders. PLoS ONE, v. 7, n. 6, pp. 1-7, 2012. 

SHAW, M. C.; BENDASSOLLI, P. F. Carreiras anticoncepcionais. GV Executivo. 
Especial Mulheres, v. 5, n. 2, mai./jun. 2006.  

SEVILLA, A.; SMITH, S. Baby steps: The Gender Division of childcare after 
COVID19. CEPR Discussion Paper n. 14804, 2020.  

SHAW, S. M.; ANDREY, J.; JOHNSON, L. C. 2003. The Struggle for Life Balance: 
work, Family, and Leisure in the Lives of Women Teleworkers. World Leisure 
Journal, v. 45, n. 4, pp. 15-29, 2003. Disponível em: 
ttps://doi.org/10.1080/04419057.2003.9674333. Acesso em: 15 jun. 2021. 

SIMÕES, F. I. W; HASHIMOTO, F. Mulher, mercado de trabalho e as configurações 
do seculo XX. Revista Vozes dos Vales: publicações acadêmicas, v. I, n. 2, pp. 1-

25, 2012. Disponível em: http://hdl.handle.net/11449/126924. Acesso em: 15 jun. 
2021. 

SMAHA, H. C. Trabalho e família no contexto do teletrabalho: o olhar dos 
teletrabalhadores e seus co-residentes. Dissertação de Mestrado. Fundação 

Getúlio Vargas – Escola de Administração de Empresas de São Paulo. São Paulo, 
2009. 

SMITH, R. D. Responding to global infectious disease outbreaks: Lessons from 
SARS on the role of risk perception, communication and management. Social 
Science & Medicine, v. 63, n. 12, pp. 3113-3123, 2020. 

SMITH, S. A.; PATMOS, A.; PITTS, M. J. 2018. Communication and Teleworking: A 
Study of Communication Channel Satisfaction, Personality, and Job Satisfaction for 
Teleworking Employees. International Journal of Business Communication, v. 

55, n. 1, pp. 44-68, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1177/2329488415589101. 
Acesso em: 15 jun. 2021.  

SNOW, D. L. et al. (The relationship of work stressors, coping and social support to 
psychological symptoms among female secretarial employees. Work & Stress, v. 

17, n. 3, pp. 241-263, 2013. 

SOLÍS, M. S. Telework: conditions that have a positive and negative impact on the 
work-family conflict. Academia Revista Latinoamericana de Administración, v. 29, 
n. 4, pp. 435-449, 2016.  

SUN LIFE 2020. Health Conscious Office Workers Appreciate Benefits of Working 
from Home. Sun Life, 20 mai. 2020. Disponível em: 

https://www.sunlife.com.hk/en/about-us/newsroom/news-releases/2020/health-
conscious-office-workers/. Acesso em: 15 jun. 2021.  

THAPA, S. B.; MAINALI, A.; SCHWANK, S. E.; ACHARYA, G. Maternal mental 
health in the time of the COVID-19 pandemic. Acta ObstetGynecol. Scand., v. 99, 

pp. 817-8, 2020. 



85 

TROUP, C.; ROSE, J. Working from Home: Do Formal or Informal Telework 
Arrangements Provide Better Work–Family Outcomes? Community Work & Family, 
v. 15, n. 4, pp. 471-486, 2021. Disponível em: 
https://doi.org/10.1080/13668803.2012.724220. Acesso em: 1 jul. 2021.  

VENKATESH, A.; VITALARI, N. P. An Emerging distributed work arrangement: an 
investigation of computer-based supplemental work at home. Management 
Sciences, v. 38, n. 12, pp. 1687-1702, 1992. 

VIRICK, M., N.; DASILVA, N.; ARRINGTON, K. 2010. Moderators of the Curvilinear 
Relation between Extent of Telecommuting and Job and Life Satisfaction: The Role 
of Performance Outcome Orientation and Worker Type. Human Relations, v. 63, n. 
1, pp. 137-154, 2010. Disponível em: https://doi.org/10.1177/0018726709349198. 
Acesso em: 15 jul. 2021. 

WILDER-SMITH, A.; FREEDMAN, D. O. Isolation, quarantine, social distancing and 
community containment: pivotal role for old-style public health measures in the novel 
coronavirus (2019-nCoV) outbreak. Journal of Travel Medicine, v. 27, n. 2, pp. 1-4, 

13 mar. 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1093/jtm/taaa020. Acesso em: 15 jul. 
2021. 

 

 



86 

ANEXO I – QUESTIONÁRIO APLICADO NAS ENTREVISTAS 

1. Me conte um pouco sobre seu trabalho, seu cargo, trajetória 

profissional, tarefas e formato de trabalho antes da pandemia de 

COVID-19. (Importante relatar carga horária diária, entregas, 

produtividade, todos detalhes de atividades profissionais.) 

2. Conte um pouco de sua rotina citada acima com os filhos antes da 

pandemia de COVID-19. 

3. Após a pandemia de COVID-19, os formatos de trabalho sofreram 

modificações devido à quarentena e o cenário de isolamento social. 

Como ficou o formato de trabalho? Comente sobre a nova rotina com 

relação a essas mudanças. 

4. Considerando o cenário atual, quais são os maiores desafios que você 

tem com a rotina de trabalho home office e formato de isolamento 

social com filhos em homeschooling? 

5. Quando falamos de sua vida profissional, o que mudou e como tem 

lidado com o novo normal? Houve impactos em sua produtividade, 

jornadas,  entregas? Comente. 

6. Para finalizar, quais são os impactos que você enxerga do isolamento 

social em mulheres executivas e mães em trabalho home office no 

cenário de pandemia de COVID-19? 

 

 


	DEDICATÓRIA
	AGRADECIMENTOS
	RESUMO
	ABSTRACT
	1. INTRODUÇÃO
	1.1 A MULHER EXECUTIVA E MÃE E O MERCADO DE TRABALHO
	2. OS DESAFIOS DO ISOLAMENTO SOCIAL PARA MÃES QUE TRABALHAM
	3. MÃES TRABALHADORAS E RESILIÊNCIA
	3.1 HOME OFFICE
	3.2 TRABALHO FEMININO, ATIVIDADES DOMÉSTICAS E CUIDADO INFANTIL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

	4. METODOLOGIA
	4.1 INSTRUMENTOS
	4.2 PÚBLICO-ALVO
	4.3 COLETA E TRATAMENTO DE DADOS

	5. ANÁLISE DE RESULTADOS
	5.1 AUMENTO DA CARGA DE TRABALHO E SUAS CONSEQUÊNCIAS: CANSAÇO FÍSICO E MENTAL
	5.1.1 Cansaço físico e mental
	5.2 DIFICULDADE EM CONCILIAR TRABALHO E ATIVIDADES DOMÉSTICAS

	5.3 MAIOR PROXIMIDADE COM OS FILHOS E AS REFLEXÕES DO HOME OFFICE
	5.4 EXPECTATIVAS COM RELAÇÃO AO CENÁRIO PÓS-PANDEMIA
	6. CONCLUSÕES
	6.1 CONTRIBUIÇÕES FINAIS
	6.2 IMPLICAÇÕES PRÁTICAS
	6.3 LIMITAÇÕES E DIREÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS

	REFERÊNCIAS
	ANEXO I – QUESTIONÁRIO APLICADO NAS ENTREVISTAS

