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Resumo

Este artigo apresenta o teletrabalho como uma modalidade de trabalho advinda das

transformações sofridas pelo capitalismo na era da revolução tecnológica e pretende fazer um

debate teórico, embasado na epistemologia feminista de base marxista, a partir de uma revisão

da literatura, acerca da experiência da mulher com o teletrabalho, no setor de Tecnologia da

Informação, área hegemonicamente masculina. O presente trabalho objetiva colocar luz sobre

os problemas vivenciados pelas mulheres a partir da divisão sexual do trabalho na sociedade

capitalista e sexista da contemporaneidade.

Palavras-chave: Divisão Sexual do Trabalho, Relações de Sexo/Gênero, Teletrabalho,

Tecnologia da Informação



1 Também chamado de teletrabalho ou trabalho remoto, quando a (o) trabalhadora(or) exerce as atividades laborais a partir da
própria casa.

Introdução

Este artigo traz um debate teórico e algumas reflexões acerca da invulgar experiência

da mulher com o teletrabalho, especialmente na Tecnologia da Informação (TI), uma

categoria profissional de alta qualificação do setor terciário, predominantemente

androcêntrica. O trabalho em home office1 predispõe a sobreposição do tempo e espaço nas

fronteiras da vida profissional e doméstica, uma vez que as(os) trabalhadoras(es) precisam

lidar com as atribuições da esfera privada e do trabalho produtivo, articulando produção e

reprodução em um mesmo espaço - a sua casa.

As dimensões desse debate foram embasadas nas teorias feministas e apontam

problemas relacionados à divisão sexual do trabalho e às relações sociais de sexo/gênero no

setor. Visa compreender em que medida o exercício das atividades profissionais por

teletrabalho impactam no reforço das posturas conservadoras - tanto relacionadas à

responsabilização das mulheres pelas atividades de cuidado do âmbito familiar e as suas

consequentes baixa produtividade e sobrecarga de trabalho quanto relacionadas à

naturalização de habilidades sociais e de comunicação no ambiente profissional. Discute-se

também a decorrente segregação feminina em setores da TI considerados pouco técnicos e de

menor valor social agregado.

A Sociedade da Informação e o Teletrabalho

O crescimento do capitalismo e o processo de reestruturação econômica ocorridos a

partir do final do século XX trazem a globalização e a consequente instantaneidade -

exigência de respostas e resultados imediatos - como bases do contexto social contemporâneo.

A partir da Revolução Tecnológica iniciada no final dos anos 1970, as ferramentas da

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) veem instrumentalizando as transformações

sociais, de modo a redesenhar as fronteiras do tempo, do espaço, das formas de trabalho e das

vidas das pessoas (SILVEIRA et al, 2014).

Na visão de Kelan (2009), as novas tecnologias são pivô da economia em mutação

porque a mais-valia é criada através da aplicação do conhecimento que gera informação,

sendo ao mesmo tempo aceleradoras da aplicação de conhecimento e resultado desses

processos, moldando e sendo moldadas pela sociedade. Assim, a nova formação econômica é



chamada de “sociedade da informação”, “sociedade do conhecimento” ou “nova economia”,

ou, às vezes, “economia sem peso” ou “capitalismo de software”.

Para Gombar (2014), essa reestruturação produtiva da acumulação flexível –

caracterizada pela produção de acordo com a demanda - resulta da crise experimentada pelo

capital, quando novas propostas surgem e as profundas mutações decorrentes das novas

tecnologias vem se traduzindo por características novas dentro do trabalho, que refletem o seu

reposicionamento, ao invés do seu fim, reduzindo e ao mesmo tempo trazendo novos riscos e

incertezas ao mundo do trabalho. Na visão da autora, o máximo de atomização possível da (o)

trabalhadora(or) e a dissolução do espaço físico do trabalho, agora a ser prestado à distância,

já são realidade na sociedade pós-moderna, como se esse desdobramento das atividades

econômicas representasse apenas uma etapa suplementar de um processo continuo de

aprofundamento da divisão do trabalho.

Destarte, Silveira et al (2014) afirmam que na nova Sociedade da Informação, ou “na

atmosfera do ciberespaço”, as formas de trabalho e vida são redesenhadas, seus contornos são

rarefeitos, resultando em novos modelos de organização e execução das atividades laborais.

Assim, o teletrabalho surge como consequência inevitável do funcionamento dessa esfera

tecnológica que se propõe a ultrapassar as fronteiras territoriais e superar as dificuldades de

tempo e espaço. Trata-se de um novo modo de execução das atividades laborais, realizado à

distância, utilizando os artefatos das tecnologias informáticas e da comunicação e cujos

resultados são comunicados remota e eletronicamente à entidade contratante.

O teletrabalho, ou o trabalho em home office, é uma realidade para muitas pessoas

atualmente. Fundada em 1999, a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades –

SOBRATT, uma organização de sociedade civil, participante da comunidade da Academia

Internacional de Teletrabalho – ITA, organiza e apoia iniciativas relacionadas atividades de

teletrabalho no Brasil. Em 2017, publicou o Relatório ITA LAC – Teletrabalho Capítulo

América Latina e Caribe, durante a comemoração dos 20 anos de teletrabalho no Brasil

promovida pelo conselho regional de administração do estado de São Paulo (SOBRATT,

2018).

O documento foi produzido pela Academia Internacional de Teletrabalho ITA e

apresenta o estudo mais recente sobre o estado do teletrabalho na América Latina e Caribe,

trazendo as principais atividades realizadas no ano de sua publicação, no sentido de avançar

na projeção do teletrabalho na região. Segundo o informe, há cerca de sete milhões e meio de



2 Versão da autora. Original: El mito de "quedarse en casa para trabajar", relacionado con la tradición cultural
de que el trabajo está fuera de casa o compartir tareas profesionales, domésticas y familiares son barreras
adicionales que han sido superadas por la realidad.

teletrabalhadoras(es) atuando no Brasil – cerca de 59,28% das(os) teletrabalhadoras(es) da

América Latina e Caribe. Essa modalidade de trabalho está presente em 25% das empresas do

país, vinte anos depois de ser introduzida oficialmente em 20 de agosto de 1997 durante o

seminário “Teletrabalho – panorama dos negócios e do trabalho para o 3º milênio”, quando

foi lançado o livro “Voltar para casa – Desmistificando o teletrabalho” de Álvaro Mello.

O relatório destaca positivamente a regulamentação do teletrabalho e do trabalho

intermitente, regulamentado a partir da Lei 13467 de 13 de julho de 2017, aprovada pelo

congresso nacional e sancionada pelo Presidente da República, caracterizando-a como um

marco legal para o setor. Trazendo justificativas para fundamentar o desenvolvimento do

trabalho em home office no Brasil, mostra como exemplo os problemas de mobilidade urbana

e as crises de água e energia das grandes metrópoles. Além de descrever as resistências à

adesão ao teletrabalho, como na situação de gerentes conservadores, a aversão administrativa

ao risco, à falta de novos parâmetros para as tarefas e a produtividade, dentre outras, o

relatório prevê, considerando a expectativa de crescimento anual de 10% da Internet no

Brasil, a partir de resultados de um programa de governo que visa universalizar o acesso à

internet, a massificação de serviços de banda larga, o alcance de quinze milhões de

teletrabalhadoras(es) atuando no território brasileiro até o fim da década de 2020. “O mito de

ficar em casa para trabalhar, relacionado com a tradição cultural de que o trabalho está fora

de casa ou dividir tarefas profissionais, domésticas e familiares são barreiras adicionais que

foram superadas pela realidade” 2 (ITA-LAC, 2017, p. 34).

A Divisão sexual do trabalho e o trabalho em home office

O debate que envolve a complexidade do sistema tecnológico e as transformações

sociais por ele realizado se desenvolve em perspectivas otimistas e críticas e passa pela

transversalidade das relações sociais de sexo e gênero. É possível encontrar em muitas

pesquisas sobre teletrabalho, como aconteceu com o referido relatório da ITA LAC (2017), a

característica gender-blind, como conceitua Hirata (2002) - a ausência da identificação do

gênero das(os) teletrabalhadoras(es) e suas consequentes implicações na atividade de trabalho.

Assim, muitos defensores do trabalho à distância caracterizam a autonomia e o controle sobre

o tempo para realizar o trabalho profissional como predicados para alcançar maior

produtividade, mais tempo para o lazer e melhoria da qualidade de vida a partir da conciliação



3 Versão da autora. Texto original: “Con las nuevas formas de organización –particularmente en el teletrabajo–
se insiste mucho en que el trabajo se ha superpuesto a la esfera doméstica gracias a las innovaciones tecnológicas
y organizacionales. Insistimos en que no se trata de un proceso nuevo, sino de una expresión distinta entre la
relación del mundo del trabajo y el del no trabajo. Lo que sucede bajo esta modalidad es que físicamente el
trabajo se ha deslocalizado de los pisos de trabajo. En este sentido es importante que se subraye que se trata sólo
de una deslocalización físico-espacial que no necesariamente fragmenta a nivel cognitivo las estructuras
mentales que incluyen la representación simbólica del trabajo y de otras estructuras societales. Entonces no se
puede decir que el teletrabajo a reintegrado el trabajo con otras esferas de la vida, porque nunca han estado
separadas, de hecho pensar el trabajo u otra esfera social como un ente que se ha separado de los otros, deja  de
referenciar no sólo al trabajador, sino al ser humano.”

da(o) teletrabalhadora(or) com a vida privada/ familiar. Entretanto, Casaca (2002) alerta ser

necessário observar, dentre outras questões complexas, a necessidade de examinar o quanto

essa forma flexível de atividade profissional é portadora de transformação nas relações sociais

entre os sexos, principalmente no que se refere à divisão sexual do trabalho de cuidado

(doméstico e familiar).

Na visão de Santiago (2012), o teletrabalho é uma reconversão industrial pós-fordista.

Sendo uma das expressões do modo de acumulação global, para além de seus danos ou

benefícios para as(os) trabalhadoras(es), é entendido como uma inovação organizacional da

relocação produtiva que tentou solucionar as crises financeiras da década de 1970, advinda de

uma inovação tecnológica de tipo transversal. Expressa na dinâmica do neoliberalismo que

implica uma reestruturação cultural, na qual o mundo do trabalho se dilui no mundo do não-

trabalho, em tese amplia a responsabilidade, a autodisciplina, a cooperação e associação

das(os) trabalhadoras(e)s em relação aos resultados produzidos por ela.

Com as novas formas de organização - particularmente do teletrabalho - é enfatizado
que o trabalho foi sobreposto à esfera doméstica através de inovações
tecnológicas e organizacionais. Insistimos que este não é um processo novo, mas
uma expressão diferente entre a relação entre o mundo do trabalho e o do não-
trabalho. O que acontece sob esta modalidade é que fisicamente o trabalho foi
realocado dos pisos de trabalho. Nesse sentido, é importante enfatizar que é apenas
uma deslocalização físico-espacial que não fragmenta necessariamente as estruturas
mentais das estruturas cognitivas que incluem a representação simbólica do trabalho
e de outras estruturas sociais. Então não se pode dizer que o teletrabalho reintegrou
o trabalho com outras esferas da vida, porque nunca estiveram separadas, de fato,
pensar o trabalho ou outra esfera social como uma entidade que é separada das
outras, deixa de referenciar o trabalhador, mas o ser humano (SANTIAGO, 2012, p.
37).3

Scott-Dixon (2004) critica as práticas do teletrabalho e enfatiza que se deve perguntar

consistentemente sobre os diversos positivos e ostensivos atributos liberais do teletrabalho:

“Vantagens para quem?”. E acrescenta que essas vantagens percebidas não são um fluxo

natural da própria tecnologia, já que o trabalho em casa, especialmente para as mulheres,



possui uma longa história e tem funcionado explicitamente para aumentar o lucro do

empregador, reduzindo a oferta e os salários sem sacrificar a capacidade de produção.

Casaca (2002) explica que na sociedade industrial, os indivíduos habituaram-se a

organizar a sua vida social a partir da dicotomia entre o espaço doméstico/privado -

tradicionalmente tido como um espaço feminino e o local onde se exerce a atividade

profissional. Assim, estabeleceu-se uma precisa delimitação da fronteira entre o tempo

utilizado na esfera profissional (local de trabalho) e aquele dispendido na esfera privada, não

havendo, portanto, sobreposição de tempos. No contexto do teletrabalho no domicílio, onde

ele é exercido na maior parte das vezes, há uma exigência de novas reconfigurações dos

tempos e espaços e flexibilização de horários para o exercício das atividades de ambas as

esferas.

Para Gombar (2014), o tempo linear, irreversível, mensurável e previsível está sendo

fragmentado, não em uma relativização, mas em uma mistura de tempos para se criar um

universo eterno, um tempo atemporal. Realidade que, utilizando-se da tecnologia para fugir

dos âmbitos de sua existência, apropria, de maneira seletiva, qualquer valor que cada contexto

possa oferecer ao presente eterno, permitindo as pessoas manterem um nível de comunicação

e de informação a partir do mesmo espaço e em tempo real.

Essa visão trazida pela autora representa uma realidade para muitas(os)

trabalhadoras(es) que realizam as atividades de trabalho em domicílio quando as fronteiras do

tempo de trabalho e de descanso são borradas, misturadas ou apagadas. As pesquisas sobre

teletrabalho que consideram a variável sexo/gênero tendem a apontar as diferenças na

experiência das mulheres que praticam o trabalho em home office em relação aos seus colegas

homens, sendo que tais diferenças podem geralmente ser traduzidas em desigualdades.

Castro (2013), em seu estudo de doutoramento com profissionais homens e mulheres

do setor de Tecnologia da Informação no estado de São Paulo no Brasil, constata que o

trabalho remoto aparece de maneira diferente para o público masculino e feminino. De uma

maneira geral, para as entrevistadas, o home office demonstrou ser mais um instrumento de

conciliação entre o trabalho e a família, não se traduzindo em uma experiência prazerosa, pelo

contrário, podendo causar sofrimento. Para a maioria dos homens as histórias de invasão das

tarefas domésticas no tempo dedicado ao trabalho produtivo e da percepção de diminuição do

ritmo e produtividade, em consequência da não delimitação desses espaços, não aparecem de

maneira tão contundente como se mostram nas histórias relatadas pelas mulheres. A ausência



de um espaço exclusivo para a realização do trabalho, as interrupções por parte de familiares e

a sobrecarga em momentos que deveriam ser de repouso – como na recém-maternidade – são

outros exemplos de adversidades enfrentadas pelo contingente feminino no teletrabalho na TI.

Para Scott-Dixon (2004), todas as mudanças na organização do trabalho são moldadas

pelas estruturas e relações sociais. O arranjo do espaço doméstico ao longo das linhas de

gênero significa que homens e mulheres provavelmente experimentam o teletrabalho de casa

de maneiras diferentes. O relacionamento das mulheres com o lar, por causa de relações

sociais sistêmicas e ideologias comuns que moldam a divisão do trabalho, é diferente do dos

homens. Assim, a autora esclarece que qualquer discussão de teletrabalho de base doméstica

necessita de uma "lente de gênero", já que pressupostos de gênero sobre o dever de casa das

mulheres moldam as experiências delas com essa prática de emprego. Essa é uma questão

relevante, uma vez que Epstein (2007) considera a divisão sexual do trabalho como sendo a

maior divisão social que caracteriza o mundo atual.

Segundo Kergoat (2009), a divisão sexual do trabalho se caracteriza pela designação

prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e,

simultaneamente, a apropriação pelos homens das funções com maior valor social adicionado.

A divisão sexual do trabalho possui dois princípios organizadores, o da separação, que

seleciona trabalhos de homens e de mulheres, e o da hierarquização, que determina que um

trabalho de homem “vale” mais que um de mulher. Historicamente adaptado a cada

sociedade, esse fenômeno tem sido utilizado para construir uma narrativa que organiza as

relações sociais entre mulheres e homens na sociedade em compartimentos estanques,

sexuados e antagônicos.

Quirino (2015) caracteriza essa oposição como permanentemente utilizada pelo capital

para instaurar a exploração das mulheres na produção, tanto mais forte na medida em que se

verifica o consentimento tácito dos homens no espaço doméstico. A autora ainda evidencia a

necessidade do capitalismo de uma mão de obra flexível e que assuma o trabalho doméstico,

liberando e criando melhores condições para os homens atuarem com total disponibilidade e

entrega ao trabalho assalariado.

Tratando-se então do trabalho em home office, Sullivan e Lewis (2001), em

consonância com Quirino (2015), consideram o teletrabalho como uma maneira de perpetuar

a exploração das mulheres em termos de trabalho remunerado e de responsabilidade

doméstica. Nessa perspectiva, as autoras citam Silver (1993), que afirma que trabalho



domiciliar é construído como uma forma de emprego que leva as mulheres a serem

exploradas, isoladas socialmente, sujeitas às demandas da família e do empregador e sujeitas

ao controle dos próprios maridos. Sullivan e Lewis (2001) explicam que defensores dessa

abordagem de atividade laboral concentram-se nos benefícios da desigualdade de gênero para

os empregadores e veem as teletrabalhadoras como um setor informal da economia capitalista,

que usa práticas de exploração.

As mulheres do setor da Tecnologia da Informação e o Teletrabalho

De acordo com Castro (2013), no Brasil a maior concentração de atuações da

Tecnologia da Informação (TI) é no setor terciário da economia, sendo este responsável por

assessorar outras atividades econômicas, como áreas bancárias, de saúde, educação,

entretenimento e comunicação, caracterizando-se, especialmente, pela prestação de serviços.

A expressão “Tecnologia da Informação” e sua abreviação TI, é, portanto, uma espécie de

guarda-chuva de práticas, ofícios e de uma indústria específica de produção de softwares e

ofertas de serviços: aquela que se especializou no desenvolvimento de soluções de

informática para os mais diversos fins.

Na pesquisa de Guedert e Domingues (2006) em empresas de Santa Catarina no

Brasil, as áreas da TI que mais utilizam o teletrabalho são implantação de sistemas,

programação e consultoria de processos. Os profissionais que atuam nessas áreas

desenvolvem atividades específicas que não dependem diretamente de outros colaboradores, o

que para Nilles (1997) é uma característica importante para uma área implementar a

modalidade de trabalho a distância. As áreas de prestação de serviços e desenvolvimento de

software são as que possuem mais aptidão para o trabalho remoto, segundo os referidos

autores. Para Castro (2016), o home office é referência máxima para, além do uso das

ferramentas de tecnologia, o prolongamento das jornadas de trabalho e embaçamento das

fronteiras do tempo de lazer e de trabalho e o entrelaçamento entre os espaços da vida

privada, do escritório e dos demais locais de trabalho. A autora destaca a importância de

ressaltar os aspectos relevantes no que tange aos marcadores sociais das diferenças de gênero

no setor, destacando que as novas formas de organização do trabalho da TI, que inclui a

flexibilização e o teletrabalho, impactam mulheres e homens de maneiras diferentes.

Kelan (2009), procurando compreender o perfil profissional na Tecnologia da

Informação na Suíça, ao entrevistar trabalhadoras(es), constata que, para os homens,

trabalharem casa e ter uma família são práticas incompatíveis. Para a autora as práticas de



4 Quando a(o) trabalhadora(or) é contratada(o) por tarefas ou projeto sem nenhum tipo de vínculo empregatício

trabalho flexíveis, como o home office, passam pelo viés de gênero, pois elas são percebidas e

exercidas por homens e mulheres de formas distintas. Ao serem questionados sobre o

teletrabalho, os entrevistados de Kelan declararam preferir trabalhar no escritório, pois em

casa poderiam ter seu desempenho comprometido pela atuação da família. Apenas uma

entrevistada era mãe e mulher, e foi a única a declarar trabalhar menos horas por causa dos

filhos.

O setor de TI é uma área profissional hegemonicamente masculina, na qual as

mulheres, apesar de serem mais escolarizadas estão alocadas nas áreas consideradas pouco

técnicas, em postos de trabalho mais servis, menos valorizados e socialmente desqualificados,

por serem associados ao cuidado ou ao “trabalho emocional”, que segundo o senso comum

são atributos femininos inatos, confirmando uma perspectiva progressiva de segregação

territorial no setor. Na realidade, tais competências ditas femininas são advindas de uma

forçada naturalização de processos sociais, tais como a domesticidade e o romantismo

femininos, construídos culturalmente a partir da ascensão do capitalismo e dos interesses do

capital. (SCOTT-DIXON, 2004; KELAN, 2009, GLOVER e GUERRIER, 2010;

TREMBLEY, 2002).

Em outros termos, para Lima e Oliveira (2017), a complexidade presente nesse setor e

nas ocupações dele decorrentes exige um conhecimento mais efetivo das mudanças no

trabalho e das(os) trabalhadoras(es) envolvidas(os), evitando generalizações que não dão

conta desse novo contexto, marcado pela rapidez das transformações tecnológicas e

organizacionais.

No Brasil, a maioria dos contratos de TI são firmados com profissionais PJ (pessoa

jurídica) e a forma do teletrabalho está associada ao trabalho freelance4 - modalidades sem

garantias de afastamento remunerado seja por doença, licença maternidade ou férias, o que

significa longos períodos de trabalho sem descanso. Uma vez que além das peculiaridades

inerentes ao setor, tais como a exigência constante de atualização dos saberes profissionais, o

gerenciamento da própria carreira em uma profissão que, segundo Castro (2016), além de

muito competitiva, se naturalizou o excesso de trabalho e a autogestão do trabalho

remunerado, a modalidade do teletrabalho se torna ainda mais hostil para o público feminino,

quando se junta a isso a carga da responsabilidade de gerir o funcionamento da casa, fazendo

e/ou terceirizando as atividades da família.



Como demonstra a pesquisa de Scott-Dixon (2004) com mulheres da TI no Canadá,

muitas trabalham em tempo parcial quando são responsáveis pelo cuidado com a família e os

exemplos de entusiastas com o teletrabalho estão mais próximas do estilo de vida masculino

de dedicação excessiva ao trabalho e a falta de limite dos prazos impossíveis de serem

cumpridos em uma rotina comum de trabalho. Na pesquisa de Castro (2016) não foi diferente.

Os homens que praticam o trabalho remoto na TI o fazem para produzir mais, trabalhar em

mais de um projeto para mais de um empregador, enquanto as mulheres o fazem em sua

maioria para conciliar trabalho e atividades relacionadas ao cuidado, à família.

As mulheres das pesquisas de Scott-Dixon (2005) e de Castro (2013) relataram a

vivência dessa ruptura nas fronteiras da vida profissional e pessoal,  quando muitas vezes não

se tem um ambiente exclusivo para trabalhar e não são respeitadas pela família (no sentido

das interrupções constantes) enquanto estão trabalhando em casa, e nem mesmo pelos

respectivos empregadores em seus dias de folga.

Considerações Finais

Os reposicionamentos e alterações no mundo do trabalho advindos das transformações

do capitalismo e consequentes transformações sociais, por meio da evolução das tecnologias,

apresentam o teletrabalho como uma modalidade laboral que desafia os antigos espaços e

tempos da era moderna. O que colabora com o desaparecimento das fronteiras físicas e dos

problemas de mobilidade e tempo de deslocamento até o local de trabalho, permitindo

economizar tempo e este ser aproveitado em outras atividades sociais e com a família.

O relatório apresentado pela Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades de

2017 prevê um crescimento considerável de teletrabalhadoras(es) no Brasil até o final de 2020

e descreve como já superadas, as barreiras conservadoras relacionadas das formas tradicionais

de trabalho.

Entretanto, as pesquisas da revisão de literatura demonstraram que, para além de uma

realidade trazida pela flexibilização do trabalho, o tempo ganho em não deslocamento está na

prática sendo utilizado para se trabalhar mais. Otimistas defensores do teletrabalho não

costumam considerar os marcadores das relações sociais de sexo/gênero quando ignoram que

esse embaçamento das fronteiras entre o tempo livre e o tempo de trabalho se converte em

manutenção da desigualdade e da opressão dos homens sobre as mulheres por não desafiar os

princípios organizadores da divisão sexual do trabalho, mas antes reforça-los.

A partir desse ponto de vista, parecem haver no campo da TI ideais de cunho social

construídos pela associação simbólica entre tecnologia e masculinidade.  Isso acontece porque



estereótipos são produzidos, reproduzidos e muitas vezes naturalizados em papeis e lugares

mais apropriados para homens. Modelos esses que delimitam e condicionam os campos de

atuação feminina. Apesar de a(o) profissional de TI ocupar um lugar social elevado, suas

poucas mulheres são melhores escolarizadas, mas estão concentradas em funções pouco

técnicas, postos de trabalho mais servis, considerados menos valorizados e muitas vezes

menos remunerados, validando a aplicação dos princípios que organizam a divisão sexual do

trabalho. A modalidade do teletrabalho no setor traz a mulher de volta para a esfera que o

capital a designou – a esfera doméstica, onde agora deve desempenhar ambos os papeis de

profissional e administradora do lar. Nesse contexto de exploração pelo capital e opressão de

gênero, as novas reconfigurações das dimensões do espaço e tempo de uma profissão

desafiam a sua condição feminina.

A reflexão sobre a divisão sexual do trabalho pode levar à importante construção da

trajetória das mulheres na sociedade. Ao passo que se entende quais os papéis normatizados

para o grupo social masculino e para o grupo social feminino, é possível compreender,

também, de que forma o mundo do trabalho se comporta nesse processo quando,

principalmente, mulheres se atrevem a transgredir as normas estabelecidas e a ocupar os

espaços, assumindo papeis destinados “naturalmente” ao homem.

Assim, pesquisas que colocam luz sobre os problemas vivenciados pelas mulheres na

sociedade capitalista e sexista da contemporaneidade visam contribuir para o debate que

objetiva a equidade de oportunidades para todas(os), mulheres e homens, e aumentar os

referenciais femininos na construção do conhecimento na ciência e na tecnologia. Mudanças

estão acontecendo, mesmo que lentamente. O capitalismo não é mais o mesmo e nem as

mulheres são.
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