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INTRODUÇÃO 

Em consonância com o Ministério da Educação (2020), constata-se que as circunstâncias 

impostas pela pandemia, contribuíram para que os gestores das faculdades e universidades 

tivessem que colocar em prática as normativas preconizadas pela Portaria nº 345/2020, de modo 

a dar continuidade ao semestre e, consequentemente, ao ano letivo. Nessa perspectiva, emergem 

os desafios para todos os profissionais, no qual interessa-nos as docentes/cientistas do sexo 

feminino de uma instituição pública estadual paulista. Os desafios foram de diversas ordens, 

desde aquelas relacionadas ao aprendizado do manuseio das tecnologias da informação e 

comunicação na modalidade de ensino à distância (EaD), conforme apontam Fior e Martins 

(2020), que, sobretudo, pretendiam estimular os discentes na construção e busca do 

conhecimento. 

À vista disso, com o seguimento do ano letivo, considerando o tripé das Universidades: 

ensino, pesquisa e extensão, as professoras precisaram, segundo Silva et al. (2020), adaptarem-

se juntamente com suas rotinas de casa, por exemplo, ao passo que muitos(as) mantiveram-se 

em isolamento social. Soma-se, ainda, em concordância com Silva et al. (2020), a 

imprescindibilidade de entender as realidades sociais e políticas vinculadas ao trabalho da(s) 

professora(s) e das implicações das rápidas decisões que culminaram na migração para o novo 

formato de ensino-aprendizagem. 

Sob tal ótica, é válido salientar, quanto ao cotidiano dessas profissionais, de acordo com as 

conceituações de Agnes Heller (1989 apud Rossler, 2004), que a constituição do sujeito se inicia 

na esfera da vida cotidiana, na medida em que é composta pelo conjunto das atividades voltadas 

para a construção da vida real destes na perspectiva da individualidade e do(s) respectivo(s) 

grupo(s) social(is). Nessa perspectiva, a partir do cotidiano como categoria de análise, pretende-

se apreender como docentes universitárias vivenciaram esse “novo normal” (março de 2020 a 

março de 2022). Logo, é válido ressaltar: Como foi o cotidiano de trabalho de professoras 

universitárias? Para além do uso das novas tecnologias e ferramentas, como se efetivou o 
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processo de aprendizagem? Quantas turmas as professoras assumiram? Quais horários? Como 

conciliaram o doméstico e o profissional? E quanto àquelas que precisaram redimensionar o 

trabalho na perspectiva “híbrida”? Como manejaram a saúde, o presencial e os que estavam 

conectados on-line? Diante disso, retoma-se o objetivo do projeto em compreender e analisar o 

cotidiano das docentes universitárias, ressaltando a migração emergencial para o ensino remoto e 

um possível aumento de horas trabalhadas, além de procurar explanar se houve/há desafios de 

adaptação com as ferramentas tecnológicas; os demais afazeres e compromissos (maternagem; 

familiar e domésticos) nessa nova rotina diária.  

Diante do exposto, apontou-se como objetivo geral do presente estudo: Compreender, 

descrever e analisar como foi o cotidiano do trabalho de docentes universitárias de uma 

universidade estadual de SP, no contexto da pandemia pela covid-19 (ensino, pesquisa e 

extensão na perspectiva de internacionalização; trabalho remoto), no período de março de 2020 a 

março de 2022.  

METODOLOGIA 

Considerando a especificidade do objeto desta pesquisa, procurou-se uma metodologia de 

abordagem qualitativa, dado que é rica em dados descritivos/analíticos que contribuem para o 

contato direto da pesquisadora com o cotidiano, conforme narrado e descrito pelas entrevistadas. 

Nesse contexto, o projeto de pesquisa foi submetido ao CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) que, 

de acordo com Muccioli (2008), é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos 

éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos, visando salvaguardar a dignidade, os 

direitos, a segurança e o bem-estar dos sujeitos da pesquisa. 

Consoante aos fatos elencados, a fim de que fosse possível compor a amostra para a 

efetivação dos estudos de casos de três (3) docentes universitárias - alguns critérios de inclusão 

foram utilizados, de modo que somente foram consideradas participantes: Entrevista 1 – MS 3.1 

ou 3.2; Entrevista 2 – MS 5.1, 5.2 ou 5.3; Entrevista 3 – MS 6 ou outras que encontrarem-se mais 

próximas ao perfil indicado (docente universitária; regime de dedicação exclusiva; mãe de criança 

pequenina, que desenvolveu trabalho remoto no período de março de 2020 a março de 2022, 

etc.). 

As informações requeridas foram obtidas no portal Transparência Unicamp 

(https://transparencia.unicamp.br/). No respectivo site temos dados com nome completo, 

matrícula, lotação e devida correspondência institucional considerando-se última certificação 

aprovada; cargo; referência; salário bruto nominal/efetivo; redutor; “indenizações”; etc. A partir do 

acesso às informações, pode-se considerar aquelas docentes que vêm recebendo o valor do 

https://transparencia.unicamp.br/
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auxílio criança ou auxílio especial (reajustado no valor de R$800 reais em 01/01/2022 pela 

Resolução GR nº 002/2022). Em um levantamento preliminar, por exemplo, registrou-se 730 

funcionários, no total, dentre os quais, interessou para o projeto, as docentes universitárias do 

sexo feminino e cujo filtro, possibilitou localizá-las em seus respectivos institutos e faculdades 

(somatória de docentes que recebem dois auxílios (95) e um auxílio (635). 

Desse universo amplo, fez-se um mapeamento das docentes do sexo feminino, para 

entrevistarmos 03 docentes mulheres, para fins de diálogo na perspectiva da narrativa (narrativa 

do cotidiano de trabalho/ da vida – no contexto do trabalho remoto – março de 2020 a março de 

2022). Ou seja, do montante de 13.796 funcionários regime estatutário (taxa bruta), abarcou-se 

em termos estatísticos um equivalente a muito menos que 5%. Todavia, por se tratar de uma 

pesquisa qualitativa, na qual 03 professoras universitárias narram a respeito de seu cotidiano de 

trabalho/vida no contexto do trabalho remoto, na perspectiva da organização dos tempos e 

espaços, dos compromissos laborais e outros que, na condição de mulher, mãe, dona de casa, 

filha, amiga, cozinheira, etc., se interseccionam. 

Para a análise dos dados obtidos, foi realizada análise das narrativas, com base nas 

contribuições de Larrossa, 2021; Ecléa Bosi, 1993; Rossler, 2004; Heller, 1989; De Souza Leitão, 

2021; De Pena, 2021; Fagilde, 2021; Freitas, 2022; Souza, 2021; e vários outros que subsidiam a 

compreensão da narrativa como uma forma de rememoração do cotidiano vivido e, nessa 

perspectiva, como um  relato impregnado de sensações e sentimentos que se interconectam com 

os acontecimentos e fatos; experiências selecionadas pelas docentes que consciente ou 

inconscientemente remetem a um tempo individual, social - histórico, social e político. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Considerando os objetivos de identificar possíveis intervenientes no trabalho remoto, diante 

das (re)adaptações requeridas pelo contexto pandêmico (março de 2020 a março de 2022), 

buscou-se compreender como se organizou a jornada semanal de três (3) docentes universitárias 

da Unicamp, focando em como se organizou a vida pessoal-profissional - semanal quanto aos 

demais afazeres e “papéis” sociais requeridos (dona de casa, esposa, filha, mãe, irmã, 

responsável por algum adulto; etc.), elencando quais foram as mudanças na organização do 

trabalho advindas das orientações efetuadas pelas instituições de ensino (IES) de origem, bem 

como a incorporação de tecnologias da informação e comunicação (existência, alterações; etc.), 

salientando as estratégias de enfrentamento dessas mulheres-profissionais frente à pandemia da 

COVID-19 ou mesmo diante do cotidiano “normal”, no qual se requer produtividade; etc. 

Assim, a bibliografia atinente ao tema aponta que a participação das mulheres no mercado 

de trabalho, segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV-IBRE) 

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/economia
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/fundacao-getulio-vargas-fgv/
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(2022), é 20% inferior à dos homens, sendo que cerca de 51,56% das destas estavam 

empregadas em 2021, visto que o índice é de 71,64% para os homens. Além disso, a pesquisa 

demonstra que, em março de 2022, as mulheres continuavam a ganhar 19% a menos que 

homens. Na Universidade, nota-se que o topo da carreira científica ainda é ocupado 

majoritariamente por homens em comparação à presença feminina sendo esta, na Unicamp 

(2022), 38%. 

Os perfis das docentes da Unicamp, com ênfase nas três (3) entrevistadas corroboram, em 

linhas gerais, com o que a literatura dos(as) autores(as) Larrossa (2021); Ecléa Bosi (1993); 

Rossler (2004); Heller (1989); De Souza Leitão (2021); De Pena (2021); Fagilde (2021); Freitas, 

(2022); Souza (2021) apontam, de modo que se torna evidente como essas mulheres docentes, 

sobrecarregadas com questões domésticas e de maternagem, impostas pela pandemia, tiveram e 

reconhecem a queda na sua produção científica, mesmo que tenham tido uma rede de apoio 

composta por sujeitos do núcleo familiar - marido (citado 6 vezes) e mãe (citada 4 vezes).  

Além disso, emergiu os estereótipos que ligam as docentes às áreas relacionadas ao 

cuidado - em especial, a preocupação com os(as) alunos(as) (citados/as 18 vezes) - resultantes 

de uma socialização de gênero distinta para mulheres e homens, fazendo com que haja uma 

subrepresentação destas nas Ciências Exatas e Tecnológicas. Na Unicamp (2022), como em 

outras instituições de ensino, há uma concentração de homens nos cursos de exatas, enquanto as 

mulheres estão mais presentes na saúde, na educação e nas humanidades.  

Embora impregnada de singularidades, as três entrevistas trouxeram particularidades que 

não são passíveis de serem transpostas a outras realidades. Todavia, em termos institucionais, de 

organização social e política, faz-se importante considerar tais dados da realidade para 

redimensionar como se acompanha (quantitativamente e qualitativamente) o trabalho de docentes 

universitárias com a mesma medida padrão que um docente. O que, por princípio, favorece a um 

tratamento incongruente com políticas equitativas e que visam à igualdade de direitos trabalhistas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme o exposto, é possível afirmar que o produtivismo acadêmico requerido em 

instituições de ensino superior (IES) - Universidades (Ensino, pesquisa, extensão; na perspectiva 

da internacionalização) para docentes/pesquisadoras mulheres, no contexto da pandemia pela 

covid-19 - conjugada ao trabalho remoto, favoreceram à intensificação de sensações de 

esgotamento profissional (burnout). Ademais, o fato de não se considerar as diferenças de gênero 

no cotidiano do trabalho (seja presencial ou remoto) a dinâmica acabou favorecendo a 

manutenção da desigualdade, de uma comparação que intensifica a supremacia de uns em 

detrimento de “outros” (trabalho formal favorece às relações sexistas). Por fim, analisa-se que as 



 

 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 5  

 

instituições de ensino superior, mesmo públicas (universidades), ainda mantêm exigências iguais 

aos profissionais, de forma geral, sem considerar marcadores sócio-econômico-culturais; incluindo 

a questão de gênero, entre outros. 
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