
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 
KULTRUN – Boletim do Centro Interdisciplinar de Letras e Artes – CILA 
Vol. 2, N°1, 2020 
 

 

11 
 

PATRICIA REGINA CENCI QUEIROZ 

Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas e Práticas em Educação Intercultural da UNILA 

A pandemia, o home office e o trabalho das mulheres 

 

No nosso atual contexto pandêmico a temática do 

home office ganha impulso ao mesmo tempo que 

lança luzes sobre problemas antigos das 

condições de trabalho no mundo contemporâneo. 

Não foi a pandemia de COVID-19 que 

inventou/criou o home office. Na verdade, as 

discussões sobre trabalho remoto são bastante 

antigas.  

          Se engana também quem pensa que por trás do home office se encontra a 

luta por condições de trabalho mais dignas e flexíveis aos trabalhadores. 

          Para muitas pequenas empresas e start-ups, o home office diminui os 

custos com locação de imóveis grandes e espaçosos nas sedes das empresas, 

além de diminuir despesas com transporte dos trabalhadores, contas de água, 

luz, materiais de limpeza e higiene, insumos de escritório, vagas de 

estacionamento, etc. Além da visível diminuição de despesas, uma empresa 

consegue a partir do home office contratar remotamente (sem necessidade de 

pagar um salário melhor ou arcar com as despesas de mudança e instalação 

destes) profissionais altamente especializados de qualquer localidade geográfica. 

Em resumo, o home office barateia o processo produtivo. 

          Por todas estas vantagens (para não dizer economia/diminuição de custos), 

passamos as últimas décadas discutindo e debatendo o home office que inclusive 

já é amplamente adotado no Brasil não apenas por empresas privadas, mas 

também no âmbito da administração pública federal. 
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         O que a pandemia colocou em evidência não foi uma nova modalidade de 

trabalho, ao contrário, ao colocar servidores em home office do dia para a noite 

para atuarem remotamente em suas residências sem preparação e suporte 

técnico para tanto, evidenciaram-se problemas antigos das condições de trabalho 

dos servidores, em especial, das servidoras mulheres. 

          Desde o ingresso da mulher no mercado de trabalho e no processo 

produtivo a linha de separação entre trabalho doméstico e trabalho profissional 

tem ficado obscurecida. Ao longo de todo o século XX foram inúmeras as 

conquistas em termos de direitos alcançados pelas mulheres trabalhadoras, no 

entanto, persistem ainda nos costumes e imaginário social responsabilidades e 

condições que fazem com que o trabalho feminino ocorra no bojo de contradições 

explícitas: diferenças salariais entre homens e mulheres nas mesmas funções; 

poucas mulheres em cargos de gestão e chefia corporativa; oportunidades 

quantitativamente menores de inserção no mercado quando comparado aos 

homens; assédio moral ou de cunho sexual e, principalmente, jornada tripla de 

trabalho (administrar, com eficiência e produtividade, as tarefas em casa, no 

escritório e o cuidado com os filhos). Mas o que significa colocar o home office 

neste caldeirão de contradições das condições de trabalho das mulheres? 

         Não nos enganemos. As mulheres sempre fizeram home office. Mesmo 

quando elas cumprem oito horas por dia de jornada de trabalho em uma empresa 

e gastam mais duas horas em trânsito para ir e retornar do trabalho, quando ela 

retorna ao lar, não é uma mãe que entra em casa, é uma mulher trabalhadora 

com prazos e metas a cumprir. Assim, a um só tempo, ela coloca as crianças no 

banho enquanto coloca as panelas no fogo para esquentar o jantar. Enquanto a 

comida esquenta e as crianças se banham, a roupa é colocada na máquina de 

lavar e dá tempo de responder pelo celular um ou dois e-mails do emprego de 

coisas que não poderão esperar até amanhã. As crianças jantam, ela verifica se 

todos fizeram o dever de casa e auxilia a arrumar o material escolar do dia 

seguinte. Anota na “lista de tarefas” fixada na porta da geladeira com imãs todos 
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os filhos que cumpriram suas tarefas diárias. Coloca as crianças na cama, lê uma 

história, apaga a luz, responde mais e-mails e lê um pedaço do relatório que terá 

que apresentar na reunião do dia seguinte, deixa o feijão de molho para cozinhar 

antes de sair para o trabalho de manhã e entra no banho. Não é um banho de 

relaxamento, ela está exausta, precisa depilar as pernas, cortar as unhas, dar 

banho de creme no cabelo, afinal, tem reunião no dia seguinte com a diretoria, 

planeja passar a roupa que usará no trabalho mas cai estafada na cama sem nem 

colocar o despertador. Desperta no dia seguinte com as crianças correndo pela 

casa porque a van escolar já chegou e ninguém ainda está pronto. 

          O que mudou deste cenário onde a separação do trabalho doméstico e do 

trabalho profissional das mulheres é tão frágil? A grande mudança do cenário foi 

o fechamento das escolas. Sim, para as mães trabalhadoras a escola é um dos 

únicos espaços onde ela deixa as crianças com confiança e no período de quatro 

horas possui tranquilidade para, de sapatos desconfortáveis, cabelos presos em 

coque e saia lápis, brigar no ambiente corporativo de “igual para igual” com 

aqueles que não acumulam trabalho doméstico e profissional. Sem a escola e 

colocada em home office, as mães trabalhadoras agora assumem uma terceira 

versão de si mesmas no contexto pandêmico: a de educadoras e tutoras (em EaD 

muitas vezes) dos filhos. 

          Sim, tente convencer uma criança em idade escolar que o fato de não estar 

tendo aulas não significa que ela esteja em férias. Igualmente tente fazer uma 

criança que acredita estar em férias que ela necessita ficar quatro horas por dia 

na frente do computador assistindo aulas online com seus professores. Pasmem, 

muitas escolas particulares estão fazendo chamada e tornando obrigatória a 

presença virtual dos alunos durante a pandemia. Em meio a isso tudo, as mães 

trabalhadoras continuam exercendo suas atividades profissionais, continuam 

sendo mães, continuam administrando a casa e a rotina da família, mas agora 

também acumulam as funções que eram da escola. Talvez a única vantagem que 

as mães trabalhadoras gozem neste período pandêmico e de home office é não 
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precisarem utilizar sapatos e roupas desconfortáveis, ou depilarem as pernas. Até 

as unhas que necessitam estar primorosamente feitas semanalmente dá para 

negligenciar durante a quarentena. 

          No mais, o home office no atual cenário apenas evidenciou as contradições 

das condições de trabalho das mulheres na sociedade capitalista. Um problema 

antigo, jamais superado e que agora assume contornos apocalípticos e 

tecnológicos no contexto da pandemia. O que podemos fazer quando a pandemia 

acabar? Finalmente colocarmos na pauta da discussão as inúmeras contradições 

do trabalho em nossa sociedade, em especial, as condições de trabalho das 

mulheres.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mujer ante el espejo, Pablo Picasso.4 

 

                                                   
4 Tomado de: https://historia-arte.com/obras/mujer-ante-espejo-de-picasso 


