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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento da sociedade 

capitalista pressupõe a desigualdade no que 

diz respeito à organização socioespacial, bem 

como na exploração dos corpos colocados à 

margem do processo de acumulação 

(FEDERICI, 2017). O fato de que sejam os 

homens que controlam a maior parte das 

riquezas é um aspecto da criação social da 

masculinidade, bem como da centralização 

patriarcal da sociedade capitalista. No sentido 

mais específico, o patriarcado é aquele 

sistema que estrutura a parte masculina da 

sociedade como um grupo superior ao 

feminino, e que possui autoridade sobre o 

segundo. 

Segundo Bourdieu (2002), as 

sociedades ainda vivem sob a força da ordem 

masculina, que funciona como uma imensa 

máquina simbólica que considera como 

dimensões do feminino a casa e como 

dimensões do masculino a assembleia, o 

salão, o tempo do ciclo de vida e o ano 

agrário. A reprodução das normas e relações 

de poder, o uso e alcance da violência é dado 

pela sociedade. A partir deste pressuposto, 

reitera-se a dualidade na significação dos 

papéis de gênero: a Natureza, dominada, 

associa-se ao feminino e a Razão, dominante, 

vincula-se ao que é entendido enquanto 

masculino. O homem se identifica 

simbolicamente com a cultura, que é uma 

tentativa de dominar e transcender a natureza 

(e a mulher). Dessa forma, a violência e a 

dominação acabam por ser uma constante na 

vida das mulheres no capitalismo (FEDERICI, 

2017). Conforme McDowell (1999: 75), a 

associação da mulher com a natureza, ou a 

representação desta em forma de mulher é 

tão expandida que, segundo Sherry Ortener 

(1974), a divisão do mundo em natureza e 

cultura e associação de cada uma delas a 

mulher e ao homem, respectivamente, 

poderia ser a base da distinção intercultural ou 

universal dos dois sexos. Dessa forma, em 

que pesem as especificidades culturais de 

cada sociedade, “há um sistema de crenças 

arraigadas que impõe e naturaliza diferenças 

no uso do tempo e no estabelecimento de 

territórios e posições sociais destinados a 

homens e mulheres. ” (BORSOI; PEREIRA, 

2011: 123).  

A participação das mulheres no 

mercado simboliza um dos aspectos centrais 

da conjuntura econômica sobre a perspectiva 

feminina no capitalismo contemporâneo. 

Apesar do aumento da participação na esfera 

pública e na assunção de novos postos 

anteriormente delegados à exclusiva 

perspectiva masculina, ainda hoje as 

mulheres encontram um contexto imerso em 

múltiplas dificuldades. A construção do 

gênero institui as mulheres enquanto as 

principais responsáveis pelas tarefas 

domésticas, necessárias à reprodução do 

trabalho, associadas ao fato de que, somado 

a isso, há uma pressão de aumento da 

produtividade científica na carreira docente 
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universitária, resultando em um impacto direto 

na saúde das mulheres pesquisadoras. 

No que diz respeito à condição de 

trabalho feminina, a pandemia da COVID-19 

provocou mudanças significativas nas 

relações sociais, especialmente no que diz 

respeito às práticas e identidades 

educacionais. O estabelecimento do ensino 

remoto emergencial propôs novas dinâmicas, 

ao mesmo tempo que aprofundou 

desigualdades historicamente vivenciadas 

pelas mulheres, especialmente no que se 

refere a presença e atuação enquanto 

docentes no ensino superior, foco desta 

pesquisa.  

Na Unicamp, as aulas por meio do 

ensino remoto tiveram início em março de 

2020 por meio da GR 25/2020 de 16/03/2020, 

após a suspensão das atividades presenciais 

no Campus (KNOBEL, 2020). Afirmam 

Christóforo e Esteves (2021) que “a partir 

desse momento a Unicamp se preparou para 

uma fase de inovação, explorando e utilizando 

as novas tecnologias de ensino disponíveis e 

ofertando aos alunos atividades à distância, 

de forma a minimizar os impactos dessa 

suspensão temporária”. Essa “suspensão 

temporária” completou, em março de 2022, 2 

anos e somente agora vislumbra-se um 

retorno mais seguro às atividades presenciais, 

principalmente às aulas presenciais, após a 

vacinação gradativa e escalonada contra o 

vírus que provoca a covid-19 que teve início 

em janeiro de 2021. 

Associadas ao cuidado através da 

construção do “trabalho do cuidado” 

reproduzidas pela lógica do trabalho não 

pago, as mulheres acabam por estarem 

sujeitas à naturalização da desigualdade. Nos 

âmbitos profissional e pessoal, reafirma (REIS 

et al, 2020), ao feminino vinculam-se 

vulnerabilidades econômicas, emocionais e 

da potencialidade de exposição ao vírus em 

um contexto pandêmico como o vivido nos 

últimos dois anos. 

Com o olhar interseccional, nota-se 

que os pilares de gênero, raça e classe são 

eixos estruturantes de organização da vida 

social, condicionando “os padrões de 

adoecimento, morte e acesso aos serviços, 

especialmente em situações de crise 

sanitária. ” (REIS et.al, 2020, s/n). 

Neste estudo, busca-se justamente 

compreender as dimensões envolvidas neste 

processo no que diz respeito à prática 

pedagógica das docentes mulheres do ensino 

superior, com o recorte voltado às professoras 

da Faculdade de Educação da Unicamp. Um 

olhar mais amplo sobre as vivências das aulas 

remotas durante a pandemia pode ajudar na 

construção do conhecimento sobre como a 

crise da COVID-19 afetou e afetará a 

educação brasileira, principalmente no que se 

refere à presença feminina e sua atuação na 

docência e na pesquisa na universidade 

pública. 

 

METODOLOGIA 

 Este trabalho trata-se de pesquisa 

qualitativa, uma vez que o estudo se baseia 

na coleta de dados diretamente do ambiente 

natural e do contato entre as partes 

envolvidas, pesquisador/a e pesquisados/as 

(LÜDKE; ANDRÉ, 2018), com o uso do 

questionário semiestruturado como 

procedimento metodológico. Lakatos e 

Marconi (2003) asseveram que uma das 

vantagens do uso do questionário é a 

economia de tempo, já que a possibilidade de 

obtenção de respostas é mais rápida.  

 Em uma pesquisa com duração de 8 

meses, essa técnica se torna ideal. Todavia, 

cabe ressaltar, que é fundamental, ao 

elaborar um questionário, ter clareza do 

objetivo para que o instrumento criado possa 

evidenciar elementos para responder à 

questão pesquisada, evidenciando a 

necessidade de revisões bibliográficas.  

 Para além da coleta de dados, 

ressalta-se a necessidade do aprofundamento 

na literatura acerca da interseccionalidade, do 

gênero e das reproduções das 

vulnerabilidades inerentes à pandemia de 

coronavírus, construindo a base bibliográfica 

essencial para as análises posteriores. Além 

disso, enquanto imersa na realidade da 

Faculdade de Educação da Unicamp, esta 
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pesquisa estrutura-se, para além dos eixos 

citados anteriormente, no debate que tange a 

vivência docente e a prática cotidiana em sala 

de aula. 

 Neste sentido, as perguntas 

orientadoras do questionário divulgado entre 

as docentes da Faculdade de Educação da 

Unicamp propõem, além de perguntas 

objetivas voltadas ao conhecimento de 

questões básicas como idade, raça, 

sexualidade e dinâmicas familiares, estão 

presentes questões que fornecem 

possibilidades mais amplas de correlações 

entre vivências e dificuldades das docentes, 

como por exemplo:  “Dentre suas atividades 

cotidianas, qual delas foi a mais afetada no 

decorrer da pandemia de covid-19? Por 

quê?”; “Para você, quais são as principais 

dificuldades da carreira acadêmica? Essas 

dificuldades se agravaram no decorrer da 

pandemia? Explique.”; “Qual foi sua relação 

com a implantação do Ensino Remoto pela 

UNICAMP nos anos de 2020 e 2021? 

Explique.”; “De maneira geral, como você se 

sentiu com relação às responsabilidades 

assumidas em sua vivência privada e na vida 

pública e profissional no decorrer da 

pandemia de covid-19?”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Levando em conta que o projeto teve 

início já no ano de 2022, sendo aprovado pelo 

Comitê de Ética (nº CAAE: 

57757722.0.0000.8142) recentemente, os 

dados levantados pelo questionário ainda 

estão em processo de coleta e análise. Por 

conta disso, os resultados e a discussão 

proposta por este projeto de pesquisa não 

estão em vias de serem apresentados, já que 

as conclusões ainda estão sendo 

estabelecidas e maturadas.  
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