
Mulheres cis
70%

Homens cis
25%

Preferiu não responder
5%

Pre
to/

 pard
o

Bra
nc

o

Am
arel

o

15 

10 

5 

0 

DADOS
GERAIS

PARTICIPANTES

PCD

RESULTADOS

ANÁLISE DOS
DADOS
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UNIVERSIDADE PÚBLICA NO RIO DE JANEIRO EM TRABALHO
REMOTO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

Divisão dos
entrevistados
com relação
ao gênero

Divisão dos
entrevistados

segundo a
raça/ cor

8 servidores
possuem mais
de 10 anos de
trabalho na

universidade.

TATIANA DOS ANJOS MAGALHÃES (DOUTORANDA- ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE
PÚBLICA SÉRGIO AROUCA- ENSP/FIOCRUZ, ASSISTENTE SOCIAL- UFF)

LUCIA ROTENBERG (INSTITUTO OSWALDO CRUZ/FIOCRUZ)

A pesquisa foi composta por duas fases:
Questionário online- 264 respostas (09/12/2020 até 02/08/2021)
Entrevistas remotas- 20 entrevistados (12/08/2021 até 17/09/2021)

Neste infográfico estão alguns dos resultados da segunda fase da pesquisa.

Categorização

3 entrevistados se
identificaram como

Pessoa com Deficiência

As entrevistas foram transcritas
e analisados conforme a

análise de conteúdo de Bardin
(2016)

Os dados da pesquisa foram analisados preservando a não
identificação dos entrevistados conforme princípios éticos contidos

na resolução 466/2012 e 510/2016.

 Categorias elencadas no estudo

Impactos na saúde mental e física
Estratégias de defesa

Prazer no trabalho remoto
Organização e condições de trabalho

Gênero e maternidade
Significados do trabalho remoto

revisão de procedimentos (coisas
que eram arcaicas anteriormente,
ou processos físicos que não eram
mais necessários)
encurtou a distância com servidores
lotados nas Unidades do interior

Alguns dos aspectos positivos
apontados durante o trabalho

remoto
 

 

Agradecemos aos participantes que
aceitaram realizar a entrevista.

distanciamento com os colegas de
equipe
as relações de trabalho pioraram
durante o trabalho remoto

Alguns dos aspectos negativos
apontados durante o trabalho

remoto
 

 



ALGUNS TRECHOS DAS
ENTREVISTAS

Impactos na saúde
mental e física

"E aí as reuniões estão acontecendo
para que o diretor decida se isso vai
continuar. Isso acaba gerando um
estresse também. Um estresse para

quem está lá, um estresse para o aluno
que está indo lá, um estresse para o

servidor que está aqui remoto, mas que
fica todo o tempo parando. Agora vai

voltar, agora vai voltar, não vai
prorrogar, não vai prorrogar, volta ou
não volta." (E12, mulher cis, branca,

PCD, 40 anos, 11 anos de trabalho na
UFF) 

 

"Acaba… ou acaba não se desligando do
trabalho, que eu acho que é isso, às vezes,
assim, tipo, você… Como a comunicação

ficou muito pelo WhatsApp,  você fica,
você fica refém. Assim, eu acho que a pior
coisa dentro do trabalho remoto é eu ter
que ficar refém do celular, sabe? Não é
refém, mas é assim, tipo, eu tô… 20-24

horas não, porque tem hora que eu
durmo e tem uma hora que eu falo: “Não.
Não vou olhar.” Mas assim, a gente tem
que ficar conectado no celular olhando,
vendo … respondendo e… se você não

responde, tipo… “Cadê? Cadê você?” Sabe?
Então, assim, isso, essa-essa pressão de

ter que ficar olhando o… o WhatsApp, de,
né?" (E1, mulher cis, branca, 38 anos, 6

anos de trabalho na UFF)

Estratégias de Defesa* 

"É dessa forma que eu tento estabelecer
essa rotina, e as notificações do trabalho
eu também não vejo depois de uma certa
hora, depois que eu parei, eu já não vejo

mais as notificações do trabalho, que
isso também me acelerava muito: "cara,
eu tenho que ver o que é porque deve ter

uma coisa muito urgente." Mas se for
urgente só vai resolver amanhã, não vai
resolver agora dez horas da noite, nove
horas da noite." ( E2, mulher cis, preta,
38 anos, 3 anos de trabalho na UFF)

"Até que agora melhorou muito, mas
por exemplo, já recebi e-mail de
professor domingo, sábado, não

respondo, não respondo, falo: "não, eu
tenho, meu final de semana é com

minha família e tal. Durante a semana
se eu tiver que entrar meia-noite pra

responder, vou responder, mas fim de
semana não." (E20, mulher cis, parda,
41 anos, 11 anos de trabalho na UFF)

 Prazer no
trabalho remoto

"É o que você tá fazendo, o que você
fez essa semana, qual vai ser a tua
meta, não sei o quê. Então eu acho

que tinha que ter, mas você trabalhar
de casa é muito gostoso, muito

gostoso. Mas com filhos e um alguém
te ajudando, porque senão o seu

trabalho não sai". (E3, homem cis,
branco, 42 anos, 16 anos de trabalho

na UFF)

"Eu tô na minha casa, eu não preciso… eu
não preciso me arrumar pra trabalhar, eu
não preciso… gastar 2 horas pra ir e nem 2
horas pra voltar pra trabalhar, sabe? E, é…

Então, assim… esse ganho… né?
Então, assim, poder trabalhar em casa sem
gastar essas duas horas pra ir, sem precisar
me arrumar, sem precisar… Sabe? Pra mim
isso, esse é um ganho da qualidade de vida,
sabe?" (E1, mulher cis, branca, 38 anos, 3

anos de trabalho na UFF)
 

*(segundo Dejours, estratégias de defesa são as saídas que os
trabalhadores encontram para lidar com as situações de

sofrimento no trabalho)



Significados
do trabalho

remoto

Libertação Cansativo

Ganhar tempo

Emergência Contradição

Despreparo

"A gente continua tendo que dividir entre a
rotina da sua vida pessoal e a rotina de

trabalho, justamente pelo meio, pelo
ambiente já estar muito misturado, a gente

tem que tentar separar na medida do
possível, senão fica uma coisa... você

realmente acaba misturando demais as
coisas, acaba não tendo definição direito do

que que é o que, isso pode causar um
estresse, uma porção de problema." (E17,

mulher cis, branca, 33 anos, 3 anos de UFF)

 Organização e
condições de

trabalho
Eu acho que aumentaram.

Aumentaram bastante as demandas,
porque você teve que, é-é, no meu

caso, no meu setor, é como você tivesse
que implementar um monte de

processos, que você não sabe nem por
onde você vai começar tudo de novo,

entendeu? Coisas que já tavam
absolutamente na, no… é, no-no fluxo,

né, que todo mundo já sabia como
fazer, porque os alunos sabiam como

pedir, eu sabia como atender, é… a
gente teve que trabalhar em, em novos
protocolos, né? (E8, mulher cis, branca,

37 anos, 16 anos de UFF)
 

"É a questão de entender os horários de
trabalho, né, que as pessoas acham que
todos os dias são iguais, então não tem
depois de 17h, depois de 18h, não tem

horário do expediente, não tem feriado, não
tem fim de semana, então eu já recebi

demanda sábado de manhã, já ... meu chefe
gosta de marcar reunião 17h, 18h da tarde

na sexta-feira, então, sabe, como se: "Ah,
não, tá todo mundo em casa, então tanto
faz". (E17, mulher cis, branca, 33 anos, 3

anos de trabalho na UFF)
 

Gênero e
maternidade

"Assim, o que tem que ser destacado aí
trabalho remoto e essa questão da ansiedade

e depressão para o servidor é a questão da
servidora principalmente, porque essas
responsabilidades cai nos ombros das

mulheres que também tem que dar conta do
remoto, da casa, da comida, tem que dar
apoio ao filho ou filhos." (E6, preferiu não

responder, 46 anos, 15 anos de trabalho na
UFF)

 

A PESQUISA RESPEITOU TODOS OS PROCEDIMENTOS ÉTICOS, CONFORME
RESOLUÇÕES 466/12 E 510/16 (CAEE IOC/FIOCRUZ

37174620.8.0000.5248 CAEE FM/UFF 37174620.8.3001.5243)
E-MAIL DE CONTATO: COVID.SAUDE@FIOCRUZ.BR


