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RESUMO 

SMAHA, Hágata Crystie. Trabalho e famI1ia no contexto do teletrabalho: o olhar de 

teletrabalhadores e seus co-residentes. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: EBAPE/ 

FGV, 2009. 

Esta dissertação tem como objetivo contribuir para o conhecimento sobre o teletrabalho, 

especialmente, sobre a dinâmica da realização do trabalho na esfera familiar, a partir do 

home-office telework. Investigou-se de que maneira os teletrabalhadores e sua faIIlllia dão 

sentido aos dilemas, oportunidades e exigências da realização do trabalho no ambiente 

familiar, à luz de suas práticas discursivas. Para tanto, entrevistas semi-estruturadas foram 

realizadas com 25 teletrabalhadores e seus co-residentes e analisadas sob a ótica da análise de 

conteúdo. A pesquisa revela que quando a casa dá lugar às atividades profissionais do 

indivíduo, as relações entre as demandas pessoais, familiares e profissionais se tomam mais 

próximas, diluídas e entrelaçadas. A aproximação das esferas de trabalho e não-trabalho 

conduz a uma ruptura nas dinâmicas espaciais, temporais e psicológicas desses domínios, 

proporcionando aos indivíduos oportunidades de desenvolvimento pessoal. No entanto, as 

mudanças pelas quais os mesmos terão de passar apresentam potencialidades contraditórias. 

Ao mesmo tempo em que o teletrabalho proporciona uma oportunidade de integração com a 

farmlia e flexibilidade para o melhor aproveitamento do tempo de trabalho e não-trabalho, a 

dificuldade de equilibrar dois mundos construídos sobre discursos diversos, o mundo da casa 

e da rua, pode despontar uma crise, dependendo do preparo de cada família para essa situação 

de trabalho. A fim de auxiliar na interpretação dos resultados, os pontos de conteúdo mais 

expressivos, os quais ilustram o exposto acima, foram expostos em quatro temas relacionados 

ao telehomework: espaço, flexibilidade de tempo, gênero e equilíbrio trabalho-vida pessoal. 

Palavras-chave: teletrabalho em domicílio, flexibilidade de espaço, flexibilidade de tempo, 

balanço trabalho-vida pessoal. 
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ABSTRACT 

This research aims at fostering understanding of telework, especially its dynarnic when 

working is carried out at home domains, through the practice of the home-based telework. It 

explores how teleworkers make sense out of the dilemmas, opportunities and demands of 

teleworking from home, through the analysis of their discursive practices. Therefore, serni

structured interviews were conducted with a sample of 25 teleworkers and their respective co

residents and analyzed using the method of content analysis. The study reveals that when the 

home gives place to the professional activities of an individual, the relationship among the 

personal, farnily and professional demands beco me closer, blurred and interlaced. The 

merging of the working and non-working spheres conducts to a rupture of the spatial, 

temporal and psychological contours of these domains, bringing the individuaIs self

development opportunities. However, the transformations that these individuals will have to 

face represent contradictory potentialities. Whilst telework brings an opportunity of farnily 

integration and flexibility for the better use of working and non-working time, the difficulty 

of balancing two cultural systems constructed over distinct discourses, the private sphere and 

the public sphere, may lead to a crisis, depending on the preparation of each farnily to receive 

this mode of working from home. In order to contribute to the interpretation of the results, the 

most expressive topics, which illustrate the above exposed, were presented in four themes 

related to telehomework: space, time flexibility, gender and work-life balance. 

Key-words: home-office telework, space flexibility, time flexibility, work-life balance. 
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Este capítulo apresenta o objeto de estudo dessa pesquisa por meio de uma 

introdução sobre o assunto, expondo o problema de pesquisa. Os objetivos, final e 

intermediários, são definidos, assim como os argumentos que buscam evidenciar a relevância 

do estudo e a sua delimitação, de forma a demarcar os limites de abordagem a serem 

utilizados. Em um segundo momento, o capítulo dedica-se, então, a explicitar a metodologia a 

ser utilizada para a realização do presente estudo, já que, além de se apresentar o fenômeno 

tratado pela pesquisa, é de relevância para o meio acadêmico ter conhecimento sobre a forma 

pela qual o estudo foi conduzido. Para isso detalha-se o tipo de pesquisa, o universo e a 

amostra que a mesma abrange, como se deu a coleta e o tratamento dos dados e, por último, 

definem-se as possíveis limitações ao método de estudo. 

1.1. Introdução 

A pesquisa sobre o teletrabalho vem revelando uma multiplicidade de 

discursos e perspectivas sobre a temática, envolvendo diferentes dificuldades para as quais o 

teletrabalho parece ser uma solução, distintas imagens do profissional teletrabalhador, além de 

diferentes perspectivas por meio das quais se avalia esse fenômeno. 

O conceito de teletrabalho, o qual passa a atrair maior interesse nos círculos 

acadêmicos nos anos 70, foi originalmente atribuído à crise do petróleo, à ampliação de 

problemas de tráfego e poluição em grandes metrópoles, maior presença de mulheres 

ingressando ao mercado de trabalho (MANN e HOLDSWORTH, 2003; RILEY et ai, 2000); 

e, ainda, ao advento dos computadores, os quais permitiram que informações de trabalho se 

tomassem portáteis (DIMITROVA, 2003). 
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A partir da década de 80, o teletrabalho passou a ser considerado uma forma 

flexível de trabalho em resposta às necessidades das organizações em se adaptarem mais 

facilmente às mudanças de mercado (HADDON e BRYNIN, 2005). 

E é com a sofisticação e massificação das tecnologias de informação e 

telecomunicações nos anos 90, transformando as formas de organizar o trabalho em busca de 

maior flexibilidade e agilidade, que o teletrabalho ganha maiores proporções em países 

chamados desenvolvidos (COSTA, 2004). 

Desastres naturais como o terremoto em Los Angeles, em 1994, o tufão que 

atingiu a costa leste americana em 1996 e o ataque terrorista de 11 de setembro, serviram 

como meios para reforçar argumentos favoráveis à legitimação da prática do teletrabalho nos 

Estados Unidos. A eficácia dessa forma de trabalho pôde ser demonstrada às organizações, as 

quais não obtiveram redução em sua produtividade, já que seus funcionários puderam dar 

continuidade às suas atividades a partir de suas próprias casas (COSTA, 2004; RILEY et ai, 

2000). 

Desde que o tema começou a ser descrito como uma nova e revolucionária 

forma de trabalho aliada às tecnologias de informação e comunicação, o interesse sobre o 

teletrabalho vem crescendo entre organizações, trabalhadores, indústria de telecomunicações, 

governos, sociedade, entre outros. A prática do teletrabalho tem sido tratada por seus 

proponentes, como a solução para uma variedade de problemas individuais, organizacionais e 

sociais, além de possuir considerável apelo entre os trabalhadores por oferecer potenciais 

benefícios para o trabalhador, empregadores e a sociedade (CLEAR e DICKSON, 2005; 

MOKHTARIAN et ai, 2005; PYORIA, 2003). 

No que diz respeito ao indivíduo, as vantagens referem-se à redução do 

desgaste físico e psicológico, assim como à economia de tempo antes gasto com 

deslocamentos; flexibilidade de horários; maior autonomia para o trabalho; incremento da 

qualidade de vida devido à possibilidade de maior equilíbrio entre vida familiar e trabalho. Já 
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as desvantagens resumem-se ao isolamento social do indivíduo; possíveis limitações ao 

desenvolvimento profissional do mesmo e a quebra de barreiras entre as esferas de trabalho e 

família. 

No que concerne aos problemas da sociedade contemporânea, o teletrabalho 

é considerado capaz de contribuir para reduzir congestionamentos, acidentes e a poluição em 

grandes cidades, devido à redução do número de veículos em trânsito. Também, garantir a 

inclusão de minorias, mães com crianças pequenas, pessoas com deficiências e a revitalização 

de localidades distantes de grandes eixos de produção. Nesse domínio, não se apontam 

desvantagens ou limitações da prática do teletrabalho, surgem apenas questionamentos quanto 

a sua real eficácia em contribuir para a redução desses problemas (COSTA, 2004). 

O teletrabalho engloba questões como o tempo, a distância remota, o espaço 

em que o trabalho será realizado, a cultura e os novos valores do trabalho, os quais se 

constituem em elementos que remetem para uma análise organizacional inserida em um 

escopo de mudanças provenientes das novas formas organizacionais pós-modernas 

(HANASHIRO e DIAS, 2002). O conjunto desses elementos conduz a uma forma de 

organização do trabalho com nuanças qualitativamente distintas das formas tradicionais. 

Nesse contexto, a prática do teletrabalho dilui esferas do espaço e tempo, trabalho e casa, 

trabalho e não-trabalho, o trabalhador e o não-trabalhador (COSTA, 2004). 

Entre as vantagens do teletrabalho para o nível organizacional, apontadas 

pela literatura, estão: aumento da produtividade dos trabalhadores; redução do absenteísmo; 

retenção de talentos em regiões e até países diversos, aumentando a presença das 

organizações em pontos diferenciados; redução de despesas com espaços em escritórios, entre 

outros. Também são discutidas algumas possíveis desvantagens, as quais se constituem em 

questões de controle, motivação, transferência de valores e da cultura organizacional para 

funcionários trabalhando remotamente; além dos custos para implantação e manutenção do 

sistema de teletrabalho (BOONEN, 2003; COSTA, 2004; KUGELMASS, 1996; MELLO, 

1999, NILLES, 1997; TROPE, 1999; VAN HORN e STOREN, 2000). 
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o discurso positivista sobre o tema aponta que dada a tecnologia adequada 

para sua prática, o teletrabalho inevitavelmente atingirá grandes proporções (CLEAR e 

DICKSON, 2005). No entanto, essas previsões otimistas para o teletrabalho ainda não foram 

confirmadas, quando a tecnologia necessária para seu suporte já se encontra 

consideravelmente mais avançada e acessível. Algumas realidades vistas sobre o teletrabalho 

revelam casos em que as expectativas de produtividade, assim como a redução de custos não 

foram propriamente atingidas (DIMITROVA, 2003). Esse fato se dá porque a prática do 

teletrabalho não se consolida tecnologicamente, mas sim socialmente (ST ANWORTH, 1997). 

Isso implica ressaltar que o teletrabalho envolve outros fatores cruciais além da simples 

adoção de tecnologias de informação e telecomunicações para sua execução, desenvolvendo

se em meio a processos sociais, econômicos e culturais mais amplos. 

A partir desse entendimento, críticas às possibilidades de o teletrabalho se 

constituir uma resposta a certa complexidade de problemas e a existência de limitações à sua 

prática, recentemente - embora ainda escassas - começaram a surgir. Até pouco tempo atrás, 

nos estudos sobre o teletrabalho, raramente se consideravam os impactos que sua prática pode 

proporcionar nas atitudes de trabalhadores, em seu desempenho, estresse e também sobre a 

questão trabalho-família (BARUCH, 2000). 

Especialmente quando a casa dá lugar às atividades profissionais do 

indivíduo, a partir do home-office telework, significativas questões sociais e culturais, custos 

praticamente impossíveis de se mensurar, os quais envolvem não somente o indivíduo 

teletrabalhador, mas também seus familiares, carecem de investigação mais ampla. Entre 

essas questões, alguns autores mencionam: É culturalmente aceita a alocação do trabalho em 

casa? Qual é o custo de modificar um estilo de vida para acomodar o teletrabalho? Até que 

ponto a farrulia compreende essa situação? Existe um custo em disciplinar os co-residentes 

para deixar de ver o teletrabalhador na sua presença? Na ausência de um endereço comercial, 

o trabalho em casa é entendido como menos profissional? O teletrabalhador se sente mais 

realizado com suas conquistas individuais ao se comparar com o grupo de trabalho? O 

teletrabalho representa a reinserção dos valores familiares, da harmonia conjugal e da vida 

centrada ao redor da comunidade em que se vive? Existem custos emocionais e psicológicos? 

(ver COSTA, 2004; PUMA, 2007). 
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Em face do exposto, ressalta-se a necessidade de pesquisar e identificar 

como essa nova forma de apropriação do trabalho produz efeitos e implicações ao seu 

principal envolvido: o indivíduo, tanto em sua vida profissional, quanto em sua vida social e 

familiar. E a literatura administrativa pouco tem explorado esse caminho 

Essas considerações provocam a seguinte questão de pesquisa: De que 

maneIra os teletrabalhadores e sua família dão sentido aos dilemas, oportunidades e 

exigências provenientes da realização do trabalho no ambiente familiar? Responder a essa 

pergunta é o objetivo final dessa pesquisa. 

Busca-se, então, explorar as realidades do teletrabalho domiciliar, 

investigando quais são as oportunidades e os dilemas gerados quando o trabalho invade o 

espaço familiar e de que forma as conseqüências e exigências de tal flexibilidade 

são vivenciadas pelo teletrabalhador e seus co-residentes. 

Costa (2004) afirma que a produção de conhecimento sobre o tema 

teletrabalho assoalha seu caráter de discurso em construção; e, sendo assim, constitui-se um 

campo aberto para esforços que visem à construção do arcabouço teórico que sustente 

contribuições críticas. Nesse contexto, ressalta Costa, perspectivas teóricas que não possuam 

compromisso imediato com a normatividade, prescrição e generalização necessitam ser 

aplicadas. É com esse intuito que a presente pesquisa busca contribuir, a fim de contribuir 

para o conhecimento sobre a temática. 

1.2. Objetivos intermediários 

• Identificar como se dá a organização e condução do teletrabalho no ambiente domiciliar; 

• Identificar até que ponto os teletrabalhadores e sua faffillia estão preparados para receber 

as exigências provenientes da prática do teletrabalho. 
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1.3. Suposição 

Quando o lar se toma também um espaço de trabalho, os membros da farmlia 

(parceiros, cônjuges, filhos) são, de certa forma, incorporados em rotinas e procedimentos, 

antes não necessários, com a finalidade de ajustar o ambiente familiar/domiciliar ao trabalho. 

A flexibilidade proporcionada pelo teletrabalho pode trazer benefícios para o 

teletrabalhador e sua família. Entretanto, os arranjos de tempo e espaço, o uso de ferramentas 

e tecnologias, os quais certamente modificam as práticas familiares habituais, podem se tomar 

cenas de conflito sobre as regras e normas de utilização dos mesmos. 

o teletrabalho possui considerável potencial de reduzir conflitos trabalho

família, proporcionando maior disponibilidade de tempo aos tele trabalhadores a ser dedicado 

à família. Ao mesmo tempo, quando trabalho é inserido no lar, as barreiras entre a casa e o 

trabalho são diluídas, podendo levar o trabalhador a uma dificuldade em separar as atividades 

domiciliares e atividades de trabalho. 

1.4. Delimitação do estudo 

Dificilmente uma pesquisa é passível de abranger e englobar toda a 

multiplicidade de aspectos e facetas envolvidos na análise de um problema estabelecido. 

o estudo aqui proposto aborda, à luz do teletrabalho, os dilemas e exigências 

provenientes da alocação do trabalho no ambiente domiciliar. Para tanto, fixa sua atenção nas 

percepções sobre o teletrabalho a partir das perspectivas de indivíduos teletrabalhadores que 

exercem suas atividades em sua própria casa, assim como de sua farrulia, ou seja, os 

indivíduos co-residentes em seu domicílio. Isso implica afirmar que o foco de análise dessa 

pesquisa não se constitui em investigar e apontar as vantagens e desvantagens do exercício do 

teletrabalho sob o arranjo de home-office, mas sim as demandas e decorrências que sua prática 

implica aos envolvidos, sejam eles teletrabalhadores ou membros da família. 
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Não se faz interesse desse estudo coletar informações e opiniões sobre a 

execução do teletrabalho provenientes da organização/ empregador para o qual o 

teletrabalhador desempenha suas atividades, ou até mesmo de trabalhadores que realizam suas 

atividades no escritório tradicional. 

o estudo ficará restrito às relações existentes entre a prática do teletrabalho e 

os indivíduos que exercem a modalidade de teletrabalho home-office, não sendo então objeto 

desse estudo os teletrabalhadores que praticam os chamados teletrabalho móvel, em 

escritórios satélites ou telecentros. 

o estudo não tem como objetivo fazer uma análise das características 

arquitetônicas e da decoração da casa do teletrabalhador entrevistado, restringindo-se a obter 

informações sobre a existência de um espaço adequado para a realização das atividades 

relacionadas ao trabalho e como se dá o arranjo desse espaço perante os demais membros da 

casa. 

Não faz parte do desígnio da dissertação fornecer dados quantitativos sobre o 

número de pessoas que estão engajadas no teletrabalho no país, tampouco abordar 

informações do gênero. A pesquisa restringir-se-á ao caráter subjetivo da organização do 

teletrabalho no ambiente domiciliar. 

1.5. Relevância do estudo 

Nesse período em que a influência das tecnologias de informação e 

comunicação (infonnation and communcation technologies - ICTs) aumenta cada vez mais o 

ritmo dos acontecimentos, a troca de conhecimentos encurta as distâncias e, 

consequentemente, traz reflexos para o campo organizacional. Elevando a competitividade 

entre as empresas, a flexibilidade tomou-se tema nos debates sobre as formas de organização 

espacial e temporal do trabalho na sociedade contemporânea. 
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As discussões sobre o tema vêm auferindo maiores proporções na medida em 

que as organizações aumentam suas necessidades de reduzir o excesso de regras e 

formalidades com a finalidade de se tomarem ágeis, mais econômicas e, ao mesmo tempo, 

mais competitivas. 

o emergente interesse pelos debates supracitados conduziu diretamente à 

crescente importância de uma forma de trabalho flexível como o teletrabalho, o qual faz parte 

da nova realidade do trabalho que surge no mundo contemporâneo. Essas novas formas de 

organização do trabalho dependem de um efetivo uso da tecnologia de informação, a qual se 

constitui na principal, mas não a única força proporcionando transformações às formas de 

organizar o trabalho em busca de maior flexibilidade e efetividade (BARUCH, 2000). 

o conceito do teletrabalho passou a estar presente no domínio público por 

melO da literatura gerencial, a qual vem abordando o tema quase como panacéia, 

considerando-o solução para uma diversidade de problemas sociais, organizacionais e 

individuais. Representações da mídia focam o teletrabalho, assim como órgãos públicos e 

organizações privadas organizam simpósios e documentos explicativos com a finalidade de 

promover a imagem pública do teletrabalho, enfatizando simplesmente o papel da tecnologia 

em apresentações de versões high-tech da experiência (HADDON e BRYNIN, 2005). Nesse 

sentido, nota-se a predominância na literatura administrativa de uma ênfase no potencial do 

teletrabalho como estratégia de negócios e como ferramenta para gestão de trabalhadores de 

conhecimento, bem como orientações de como organizar o teletrabalho em casa, o que fazer 

para a farrulia não interferir no trabalho (COSTA, 2004), visando quase sempre apenas à 

organização e ao empregador. 

Nesse contexto, percebe-se que, até esse momento, nos comentários sobre o 

fenômeno raramente são considerados os possíveis impactos da prática do teletrabalho nas 

atitudes das pessoas perante o trabalho, desempenho, estresse e a interface trabalho-fanulia. 

Faz-se necessário pesquisar e identificar como essa nova forma de apropriação do trabalho 

produz efeitos e implicações no indivíduo, em sua vida social e familiar. E a literatura 

administrativa pouco tem explorado esse caminho. 
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As contribuições de um estudo para a academia se dão na medida em que a 

pesquisa procura expandir a compreensão sobre como se constitui a dinâmica e a 

institucionalização de uma prática, seja ela social ou organizacional, em meio à sociedade. 

Isto posto, a relevância do presente estudo reside em contribuir para o entendimento da prática 

do teletrabalho a partir de perspectivas não de empregadores e organizações, mas sim do 

indivíduo teletrabalhador e sua fanulia, a qual indiretamente não está livre de ser envolvida no 

processo de desenvolvimento do teletrabalho em regime domiciliar. Assim, pretende-se lançar 

um novo olhar sobre a temática, investigando como, por meio de suas práticas discursivas, os 

teletrabalhadores e sua família dão sentido à experiência do teletrabalho em seus lares. 

Ao investigar as peculiaridades e a dinâmica do trabalho, quando a casa dá 

lugar às atividades profissionais do indivíduo e a relação entre as demandas pessoais, 

familiares e profissionais se tornam mais próximas e diluídas, a relevância prática do estudo 

em questão se faz presente para o indivíduo trabalhador. Explorando as perspectivas e 

vivências de teletrabalhadores e seus familiares, a pesquisa possibilita àqueles que possam 

eventualmente transferir suas atividades profissionais para a esfera domiciliar traçar uma 

avaliação dos pontos positivos e negativos que a mudança pode acarretar aos seus praticantes 

e co-residentes no tocante às questões como flexibilidade de horários, balanço trabalho-vida 

pessoal, produtividade, uso do espaço, entre outros. Da mesma forma, é possível perceber se 

essa dinâmica criada pela presença do trabalho em casa é condizente com as características 

pessoais do indivíduo que o possa praticar. 

Para as organizações e empregadores, por sua vez, a relevância da pesquisa 

está em visualizar as vantagens e desvantagens da alocação do trabalho em casa no que diz 

respeito às questões citadas e, assim, mensurar se os benefícios relevantes para a organização 

como a produtividade, qualidade do trabalho, redução de custos justificam a modificação da 

estrutura, organização e rotina, tanto da empresa quanto de seus funcionários, já que a 

transferência do trabalho para o ambiente familiar envolve variáveis significativas que podem 

influenciar no bem-estar desses trabalhadores e familiares. Apesar do número escasso de 

pesquisas sobre a temática no Brasil, no enfoque aqui privilegiado, as organizações que estão 

instaladas, sobretudo em grandes centros, visualizam o potencial do teletrabalho na redução 
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do número de pessoas diariamente se deslocando para o trabalho, reduzindo aSSIm 

congestionamentos e até mesmo a poluição urbana. Considerando-se também o amplo 

território nacional, outro interesse para as organizações pode estar em ampliar sua presença 

em diferentes centros a fim de atingir maiores vantagens organizacionais. Nesse contexto, 

conhecer as realidades do teletrabalho para seus envolvidos também se faz relevante para as 

empresas, já que essa forma de organização de trabalho constitui-se ferramenta para retenção 

de trabalhadores em qualquer parte do país. 

Por fim, o estudo ora realizado é relevante por oferecer uma contribuição 

teórica de um tema atual, ainda em curso. Embora os estudos sobre teletrabalho venham 

ganhando destaque nos últimos anos, as pesquisas empíricas com o foco no indivíduo 

trabalhador e nos demais envolvidos quando o trabalho é transferido para o domínio privado, 

ou seja, seus familiares, ainda são escassas, sobretudo em território nacional. 

Constitui-se função dos que se dedicam à construção dos estudos 

organizacionais compreender a temática do teletrabalho e buscar agir na edificação de seu 

discurso e sua prática (COSTA, 2004). Isto posto, a dissertação que ora se apresenta tem o 

intuito de colaborar - de forma que se sabe limitada e circunstancial - com a construção 

contínua do conhecimento em ciência. Em se tratando de uma pesquisa em construção, seus 

maiores méritos talvez estejam na possibilidade de trazer à atenção pontos relevantes para 

estudos futuros. 

1.6. Tipo de pesquisa 

Vergara (2009) sugere uma taxionornia para avaliação do tipo de pesquisa 

que é baseada em dois critérios: quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins pode-se classificar o estudo em questão como uma 

investigação de caráter exploratório e descritivo. Exploratório porque, embora exista uma 

efervescência de pesquisas sobre a temática do teletrabalho, as pesquisas que focalizam as 

perspectivas do teletrabalhador e membros de sua família no que conceme às implicações de 
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sua prática quando inserida no ambiente domiciliar ainda são escassas. Além disso, trata-se de 

um assunto sobre o qual ainda não existem teorias formuladas. Descritiva, porque seu intuito 

foi investigar e identificar as demandas que o teletrabalho impõe aos trabalhadores e co

residentes a partir das percepções dos mesmos sobre o assunto - expostas por meio de suas 

falas, expectativas e intenções. 

Já no que conceme aos meios, o estudo constitui-se como investigação 

bibliográfica e de campo. Para a fundamentação teórico-metodológica do tema, foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica, uma vez que a literatura específica sobre o tema, que inclui livros, 

documentos públicos, publicações acadêmicas como artigos, dissertações e teses, pôde 

oferecer um entendimento da trajetória do teletrabalho, além da formação e estruturação do 

objeto do estudo em meio à sociedade. A investigação também pode ser classificada como 

pesquisa de campo, pois envolve o desenvolvimento de uma investigação empírica, com a 

coleta de dados primários provenientes das percepções dos teletrabalhadores que realizam 

suas atividade sobre o arranjo de home-office, além de sua farrulia. 

1.7. Universo e amostra da pesquisa de campo 

o universo da presente pesqmsa foi compreendido por teletrabalhadores 

sobre o regime de home-office, definidos como trabalhadores que realizam suas atividades em 

tempo integral ou parcial no domicílio e os membros de sua farrulia, caracterizados por co

residentes do domicilio, como cônjuges, filhos, pais e demais pessoas que residem no mesmo 

espaço que o teletrabalhador. 

Para a composição do grupo de pessoas entrevistadas, o critério de 

acessibilidade foi adotado. Com o desígnio de garantir que os entrevistados se sentissem a 

vontade ao dar seus depoimentos, nenhum contato foi feito por meio das organizações para as 

quais os mesmos teletrabalham. Associado ao critério de acessibilidade foi necessária a 

utilização do método chamado snowball, ou seja, os respondentes passaram contatos de 

colegas e amigos com o mesmo perfil, os quais pudessem participar das entrevistas. Assim, a 

amostra totalizou 25 teletrabalhadores sobre o regime de home-office, além de seus 25 co-
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residentes. 

1.8. Coleta de dados 

A obtenção das informações necessárias para viabilização do estudo aqui 

proposto foi realizada em dois estágios distintos: bibliográfico e empírico. 

Na pesquisa bibliográfica, como já citado, buscou-se uma compreensão do 

desenvolvimento do teletrabalho em meio à sociedade e como tópico de pesquisas 

acadêmicas, objetivando também identificar a existência de estudos no que conceme às 

percepções do teletraba1hador e sua falll11ia sobre a temática. Esse trabalho permitiu uma 

melhor estrutura para compreensão do tema, criando referencial necessário para sustentação e 

elucidação dos dados que foram co1etados por meio da pesquisa de campo. 

Tendo em vista o caráter exploratório da pesquisa, o qual está voltado para a 

investigação e compreensão das percepções dos te1etraba1hadores e membros de sua família, 

entende-se que o mesmo exigiu o contato pessoal ou telefônico com os entrevistados, de 

forma a explorar os enunciados e o conteúdo de sua linguagem verbal. Sendo assim, a 

pesquisa de campo foi composta por entrevistas semi-estruturadas com os teletrabalhadores 

selecionados, assim como com os co-residentes de seu domicílio, sendo essas direcionadas 

para a natureza temática e os objetivos do estudo. 

De início, pensou-se como estratégia, a realização da totalidade das 

entrevistas por meio do contato face-a-face com os respondentes. Essa estratégia, no entanto, 

logo teve de ser intercalada com contatos via telefone, em razão da dispersão geográfica de 

boa parte dos teletrabalhadores e a dificuldade da entrevistadora, residente na cidade de Ponta 

Grossa, em se locomover às cidades onde os entrevistados residiam. Dentre o total das 50 

entrevistas de teletrabalhadores e co-residentes, 10 foram realizadas pessoalmente e as demais 

via telefone. Nesse contexto, a concentração das experiências dos respondentes se restringiu a 

uma mesma cultura regional, a do sul do país, especialmente a do Estado do Paraná, sendo 

que dos 25 entrevistados, 23 teletraba1hadores residem no Paraná, um em Santa Catarina e um 
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no Rio Grande do Sul. Essa restrição, por sua vez, reforçou o caráter circunscrito do 

conhecimento gerado. 

As entrevistas com os teletrabalhadores tiveram uma duração média de uma 

hora. Já, para os co-residentes, o tempo médio despendido ficou em 30 minutos. Tomou-se o 

cuidado de solicitar aos teletrabalhadores e co-residentes que as entrevistas fossem feitas 

separadamente, com a finalidade de garantir que cada um dos respondentes pudesse discorrer 

com maior liberdade os assuntos abordados. A partir da autorização dos respondentes, os 

depoimentos foram gravados e posteriormente transcritos. O uso de gravador revelou-se de 

significativa conveniência, possibilitando a concentração nas respostas oferecidas e a inclusão 

de perguntas adicionais, as quais se dão pelo fato de se estar prestando intensa atenção ao 

discurso dos entrevistados. 

No que diz respeito ao roteiro de entrevista, buscou-se compreender o 

universo vivenciado pelos respondentes, os quais foram encorajados a descrever detalhes 

sobre sua experiência, relatar características pessoais, sentimentos e crenças a respeito de 

como dão sentido à experiência do teletrabalho em seus lares. As perguntas foram 

estruturadas em tomo de quatro categorias principais que envolvem o home-oifice telework: 

espaço, flexibilidade, balanço trabalho-vida pessoal e gênero. Procurou-se estimular os 

teletrabalhadores e co-residentes a discorrer livremente sobre os assuntos levantados, criando

se, dessa forma, a oportunidade para a emergência de questões e variáveis não antecipadas 

originalmente nos roteiros. 

Dentro do possível, buscou-se uma multiplicidade de experiências com a 

prática do teletrabalho, ou seja, entrevistar pessoas que tivessem sido expostas a uma 

diversidade de atividades e formas de vínculo com o empregador ou cliente, bem como 

vivências qualitativamente diferentes do teletrabalho a partir de casa. Evidenciou-se a 

pluralidade de experiências por se compreender que uma pesquisa assim desenhada pode vir a 

delinear de forma mais rica o caminho já estabelecido ou, ainda, apontar possíveis tendências 

no caminho ainda por construir sobre a dinâmica do trabalho inserido no ambiente familiar. 

Dessa forma, a amostra de teletrabalhadores foi composta de indivíduos autônomos, 

consultores, empreendedores, prestadores de serviço e profissionais com carteira assinada em 
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organizações de ramos diversos. O trabalho dos mesmos estava inserido em lares que eram 

partilhados pelos teletrabalhadores e apenas cônjuges, filhos e cônjuges, pais e irmãos, ou 

seja, realidades e vivências familiares distintas. 

1.9. Tratamento dos dados 

Em função da natureza do objeto de estudo e com a finalidade de melhor 

atingir os objetivos propostos pela pesquisa, os dados levantados por meio das entrevistas 

foram tratados com a utilização do método de análise de conteúdo, técnica a qual é definida 

por Bardin (1977) como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 
(BARDIN, 1977, p.42) 

A análise de conteúdo tem por característica a formulação de unidades para 

análise, as quais são definidas por palavras, expressões, frases ou parágrafos, e que tanto 

podem ser inspiradas na literatura, e neste caso designadas por grade fechada, quanto nos 

dados obtidos no campo, designadas por grade aberta. Permite-se, ainda, utilizar a grade 

mista, ou seja, por meio da combinação entre categorias de análise inspiradas na literatura e as 

categorias surgidas durante o processo de análise (BARDIN, 1977; VERGARA, 2009). Tais 

procedimentos são criteriosos, com muitos aspectos observáveis, mas que colaboram bastante 

no desvendar dos conteúdos presentes nas transcrições das entrevistas. Para a presente 

pesquisa, optou-se, então, pela utilização da grade fechada. 

Com base os critérios definidos por Bardin (1977), os elementos das 

respostas obtidas devem ser isolados e, em seguida, agrupados conforme suas características 

comuns. Para a categorização, deve-se garantir que as categorias sejam exaustivas, 

mutuamente exclusivas, objetivas e pertinentes (BARDIN, 1977; VERGARA, 2009). 
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Assim, a partir desse entendimento, ao finalizar o trabalho de transcrição 

das entrevistas, as mesmas foram analisadas tematicamente. As gravações foram ouvidas, 

assim como as transcrições lidas e revisadas, no intuito de traçar um desenho das categorias 

que possuíam uma relação com os objetivos da presente pesquisa, ou seja, categorias que se 

identificavam com as unidades inspiradas na literatura, entre elas, espaço, flexibilidade de 

horários, equilíbrio trabalho-vida pessoal e gênero. Essa tarefa envolveu a percepção de 

unidades comuns, assim como diferenças e inconsistências entre os relatos de cada um dos 

respondentes. 

As transcrições foram analisadas com o olhar sobre os teletrabalhadores e 

co-residentes como grupos distintos, e, ainda, considerando cada um dos teletrabalhadores 

com seus respectivos co-residentes. Dessa forma, também foi possível traçar uma comparação 

entre os membros da mesma farm1ia, os quais observam a dinâmica do teletrabalho, cada um 

sob a sua ótica. Alguns desses temas emergentes foram apresentados e discutidos na pesquisa, 

assim como trechos ilustrativos retirados das falas dos entrevistados, os quais se fizeram 

essenciais para enriquecer o desenho da análise ao exemplificar certas categorias identificadas 

nos resultados da pesquisa. 

Tendo sido o objetivo dessa pesquisa explorar o sentido que os 

teletrabalhadores e co-residentes fazem das demandas do teletrabalho quando inserido no 

ambiente domiciliar, a análise de conteúdo certamente veio contribuir para investigar as 

possíveis respostas provenientes das percepções construídas por esses entrevistados que 

vivenciam diretamente a experiência do teletrabalho em seus lares. 

1.10. Limitações do método 

As limitações do método se devem à própria natureza da pesquisa, que 

privilegia um tipo de amostra não-estatística, seguindo o critério de acessibilidade, limitando 

assim a seleção dos indivíduos para a entrevista. 

Utilizou-se a análise de conteúdo, a qual não se propõe a generalizações e 
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nem pennite a identificação de aspectos que sejam comuns a outra amostra ou universo. 

Existe também a possibilidade de o entrevistado ter mascarado dados relevantes ou fornecido 

respostas falsas, por razões conscientes ou até mesmo inconscientes. Coube ao pesquisador 

possuir habilidades e experiência necessária para transmitir confiança aos entrevistados, 

conduzir a entrevista de forma que não houvesse influências sobre a resposta desses 

respondentes, captar aspectos relevantes que muitas vezes não foram explicitados, mas que 

podem ser inferidos dos discursos dos indivíduos. Falhas no que concerne às habilidades 

citadas nem sempre podem ser evitadas. 

A presente pesquisa não tem a pretensão de esgotar as possibilidades de 

estudos sobre a temática do teletrabalho, principalmente no que se refere às investigações com 

o enfoque nas percepções do indivíduo teletrabalhador e aqueles que dividem o espaço 

familiar com o mesmo, ainda escassas no meio acadêmico. No entanto, acredita-se que este 

trabalho poderá servir de base e fornecer subsídios para estudos posteriores e mais específicos 

sobre o tema. 

Nesse capítulo situou-se a abordagem inicial ao tema que se pretende estudar, 

especificando o problema de pesquisa, ou seja, a questão a que se quer responder, o qual é 

esclarecido por meio da definição dos objetivos da pesquisa. Já com a finalidade de sanar 

possíveis questionamentos no que concerne aos pontos que serão abordados nesse estudo e a 

sua importância para a academia e o meio organizacional, foram apresentadas suas 

delimitações, assim como sua relevância. Da mesma forma, o método a ser empregado para 

nortear a condução dessa pesquisa foi apresentado, especificando-se a classificação da 

tipologia de pesquisa, seu universo e amostra, o procedimento de coleta e tratamento dos 

dados. Para finalizar, discutiu-se suas limitações como instrumento para essa pesquisa. O 

capítulo que segue apresenta o referencial que subsidiou a pesquisa. 
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2. TELETRABALHO E O DESENVOLVIMENTO DE SEU DISCURSO NA 

LITERATURA ADMINISTRA TIV A 

o presente capítulo dedica-se a apresentar a temática do teletrabalho, objeto 

de estudo da pesquisa em questão, detalhando o surgimento e desenvolvimento de seu 

conceito nas organizações e no meio acadêmico, sua expressividade em meio às organizações 

e as abordagens feitas pela literatura administrativa sobre o tema. 

2.1. A construção do conceito de teletrabalho 

A natureza do atual ambiente social é caracterizada por uma crescente 

complexidade temporal e espacial, em meio aos sistemas de informação e comunicação como 

a Internet, a telefonia móvel, sistemas de televisão globais, entre outros. Nesse complexo 

ambiente, o qual não pode ser gerido por formas administrativas tradicionais e centralizadas, 

as organizações poderão sobreviver desde que possuam uma constante capacidade de 

adaptação às novas condições sociais (QVORTRUP, 1999). 

o recente desenvolvimento das Infonnation and Communication 

Technologies (ICTs) trouxe consigo possibilidades que conduziram ao rompimento de rígidas 

estruturas e formas de organização (MUSSON e TIETZE, 2004) existentes desde a Revolução 

Industrial. Bay1in (apud FESLTEAD et ai, 2002) ressalta que pouco se duvida que as ICTs 

estão desafiando as fronteiras espaciais e temporais do trabalho; ou seja, a necessidade de 

desempenhar uma atividade em um local específico e em tempo determinado. 

Nesse contexto, Hardill e Green (2003) afirmam que as noções tradicionais 

de tempo no trabalho foram modificadas em seu ritmo diário, semanal e até mensal, assim 

como a sua noção espacial, fazendo com que para uns o trabalho remunerado seja visualizado 

como atividade realizada em casa ou tarefas a serem desempenhadas em curto prazo, ou 

ainda, para outros, o trabalho passe a ser efetivado no espaço virtual. Telefones móveis, 

notebooks e a Internet vêm tornando o trabalho praticável nas residências dos trabalhadores 
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ou em localidades remotas do escritório centralizado (RUIZ e W ALLING, 2005), permitindo, 

assim, uma elevada flexibilidade de horário e local de trabalho, como afirma Trope (1999). 

Entre essas novas formas de organização do trabalho em busca da flexibilidade encontra-se o 

teletrabalho. 

o tópico teletrabalho começou a ganhar espaço nos círculos acadêmicos a 

partir de concepções que enfocavam seu potencial para evitar ou erradicar custos com o 

trajeto físico de trabalhadores de suas residências ao trabalho (SULLIV AN, 2003). Essa visão 

do teletrabalho surgiu no inicio da década de 1970, após a crise que levou nações a reduzir o 

consumo de energia, sendo essa forma de organização do trabalho uma alternativa para 

responder a essas necessidades (CLEAR e DICKSON, 2005; COLLINS, 2005; HADDON, 

1999; SOARES, 1995). 

Foi nessa década, nos Estados Unidos, que o físico Jack Nilles liderou um 

estudo com o objetivo de desenvolver políticas relativas à substituição do transporte pelas 

telecomunicações. De acordo com Costa (2004), esse foi o primeiro projeto relacionado ao 

teletrabalho, o qual cunhou o termo telecommuting I, representando a possibilidade da 

utilização dos recursos das ICTs com a finalidade de eliminar o transporte físico de 

trabalhadores de casa ao trabalho. O termo se popularizou com a publicação do livro 

resultante de seu estudo: The telecommunications-transportation tradeoff: options for 

tomorrow (1976), no qual os chamados escritórios satélites e o teletrabalho realizado em casa 

foram propostos como uma maneira potencial de redução de custos com energia (PYORIA, 

2003). 

No que concerne aos termos utilizados para se referir ao teletrabalho, existe 

hoje uma pluralidade de designações, fato que revela uma falta de consenso entre os 

pesquisadores do tema. Entre a multiplicidade de referências estão exemplos como: 

telecommuting, networking, flexible working, homeworking, hostelling, remo te working, 

home-based working, mobile working, electronic cottage, virtual organization, virtual 

1 Embora muitos autores atribuam a NilIes a cunhagem do termo te\etrabalho (teleworkingl telecommuting) na 
década de 1970, parece não haver um consenso quanto a sua origem. Gerstel (2000) afirma que o termo surgiu 
pela primeira vez no Christian Science Monitor no início dos anos 80. 
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workplace, satellite centers, and neighborhood work centers (ALSTON apud MADSEN, 

2006). 

As denominações mais utilizadas atualmente são telecommuting, preferida 

nos Estados Unidos, e teleworking (teletrabalho), mais utilizada pelos europeus 

(HANASHIRO e DIAS, 2002; MADSEN, 2006). Alguns autores como Nilles (1997) fazem a 

distinção entre os dois termos. Entretanto, em grande parte das pesquisas, teleworking e 

telecommuting são utilizados intercambiavelmente, com a finalidade se referir ao uso de ICTs 

para realizar o trabalho a distância, afirmam Mokhtarian et ai (2005). 

Após um período inicial de descobertas sobre o tema na década de 1970, 

observa-se a partir do início dos anos 80 a emergência de um novo campo de análise sobre o 

teletrabalho, por meio das escolas de administração de negócios, mais especificamente 

administração de recursos humanos. Pesquisadores chamam atenção para o modo pelo qual os 

autores visualizavam a prática como uma forma de contrato flexível de trabalho capaz de ser a 

solução para uma complexidade de problemas individuais, organizacionais e sociais (HUWS 

apud HADDON, 1999; PYORIA, 2003). Tratavam-se de expectativas e visões otimistas 

evidenciadas por muitos teóricos da era da sociedade da informação, futuristas e outros 

visionários como Alvin Toffler (1980), um exemplo do pensamento futurista que especulava 

os frutos do progresso tecnológico. Em seu livro The Third Wave, Toffler previa uma 

sociedade onde a maioria dos indivíduos trabalharia na privacidade de suas casas por meio 

das redes de comunicação - a chamada sociedade dos electronic cottages (escritórios 

eletrônicos). 

o crescente interesse pelo tema, que emergiu na década de 1980 e 

intensificou-se nos anos 90, reflete a realidade organizacional, as condições socioeconômicas, 

tecnológicas e os desafios próprios da produção que se apresentaram nesse período (COSTA, 

2004). Sobre esses pontos, Kirk e Belovicz (2006) destacam o avanço das ICTs e ressaltam, 

em adição a essas tecnologias, a existência de várias mudanças sociais que influenciaram o 

aumento da necessidade de arranjos flexíveis de trabalho, mundialmente. Já Kugelmass 

(1996) enfatiza fatores como as pressões para o equilíbrio do trabalho e da vida familiar, 

apelo pela conservação ambiental, necessidade das organizações em reduzir custo, serem mais 
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competitivas e incrementar suas habilidades de contratação e retenção de funcionários, além 

do fator tecnológico. Nesse contexto, o teletrabalho pode ser considerado como um dos 

pontos de partida mais radicais das formas tradicionais em direção às práticas mais flexíveis 

de organização do trabalho. 

Dessa forma, Costa (2004) conclui que a construção do discurso do 

teletrabalho vai ao encontro de outros discursos característicos da literatura administrativa e 

práticas organizacionais contemporâneas, como a necessidade de adaptação das organizações 

às mudanças do mercado, competição globalizada, qualidade de vida, flexibilidade, 

autonomia ao trabalhador, trabalho intensivo em conhecimento, entre outros. 

2.2. As perspectivas atuais sobre a temática 

Dentre as pesqUIsas sobre o tema, predominam estudos de perspectiva 

gerencial enfatizando seu potencial como estratégia de negócios, contendo propostas de 

gerenciamento da prática do teletrabalho em organizações, assim como relatos de sucesso, os 

quais muitas vezes, deixam de enfocar as implicações da atividade ao teletrabalhador. Alguns 

autores da literatura positivista, ao discorrer sobre as vantagens da prática do teletrabalho, 

chegam a aclamar essa nova forma de organização do trabalho como uma situação "ganha

ganha" para empregadores e trabalhadores (DIMITROVA, 2003; PYORIA, 2003), na qual os 

benefícios de sua adoção ultrapassam seus custos. Percebe-se assim, conforme assinala Costa 

(2004), que nesse tipo de abordagem raramente se questiona a legitimidade, as implicações 

humanas e sociais a longo prazo ou ainda, a ética da prática do teletrabalho. A autora afirma 

que "embora naturalmente entenda-se que novas práticas de trabalho tragam, juntamente com 

os proclamados benefícios, novos problemas a serem enfrentados, o tratamento gerencial os 

reduz ao "desafio" de encontrar as soluções gerenciais adequadas ao novo contexto" (COSTA, 

2004, p.23). 

Sobre as vantagens da adoção dessa forma flexível de trabalho, a literatura 

gerencial concentra-se nas seguintes questões (ver KUGELMASS, 1996; MANN e 

HOLDSWORTH, 2003; MELLO, 1999; NILLES, 1997; TROPE, 1999): 
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a) para o teletrabalhador 

o conciliação da vida profissional e familiar; 

o horários móveis e flexíveis; 

o maior autonomia e liberdade; 

o melhor qualidade de vida; 

o redução do estresse devido à permanência em congestionamentos no trânsito; 

o menos interrupções durante o trabalho; 

o redução de tempo e despesas com o deslocamento casa-trabalho. 

b) para a organização 

o aumento da produtividade do trabalhador; 

o redução do absenteísmo; 

o redução de custos imobiliários; 

o ferramenta facilitadora para atrair e reter talentos; 

o flexibilidade do teletrabalho permite o funcionamento da organização 24 horas diárias. 

o expansão das fronteiras da organização por meio de contratações passíveis de serem 

realizadas fora da área onde a empresa está localizada; 

o redução da rotatividade (turnover); 

o redução dos custos de recrutamento e treinamento de funcionários; 

o possibilidade de continuar o desempenho das atividades em caso de más condições 

climáticas ou de catástrofes; 

Por sua vez, os pontos negativos, assim como os custos assinalados para os 

empregadores e empregados englobam as seguintes implicações: 

a) para o teletrabalhador 
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o sentimento de isolamento social e/ou tédio; 

o menos possibilidades para desenvolvimento profissional e obtenção de promoções, por 

estar distante dos superiores e colegas de trabalho; 

o quebra de barreiras entre as esferas do trabalho e da família; 

o dificuldade em controlar o tempo trabalhado resultando em tempo maior realizando as 

atividades profissionais; 

o sentimento do coletivo e de pertencer à organização pode ser enfraquecido; 

o teletrabalho pode ter uma conotação de condições de empregos menos favoráveis, em 

termos de regalias econômico-sociais; 

o falta de suporte técnico para a realização da atividade. 

b) para a organização 

o dificuldades para motivar o funcionário distante do escritório; 

o impossibilidade de assegurar o controle da presença e disponibilidade imediata do 

trabalhador no local de trabalho; 

o dificuldades para socializar, transmitir os valores, a cultura e manter o teletrabalhador leal 

à empresa; 

o dificuldades em sustentar a transferência de informações e conhecimento entre os 

teletrabalhadores e trabalhadores tradicionais; 

o custos de implantação como comunicação, energia elétrica, equipamentos, treinamento, 

desenvolvimento de métodos de gestão; 

o custos de manutenção dos equipamentos. 

Não bastando os argumentos apresentados pela literatura gerencial com a 

finalidade de assegurar a concepção de que as vantagens do teletrabalho ultrapassam os seus 

custos, tanto para o teletrabalhador quanto para o empregado, adicionam-se a essa abordagem 

elementos que também são relevantes para a sociedade em geral. Nesse contexto, as 

argumentações delineadas em favor da prática do teletrabalho abordam características 

técnicas, sob a perspectiva de solucionar mazelas urbanas e econômicas envolvendo soluções 
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como: a redução do trafego em grandes metrópoles e, consequentemente, da poluição 

ocasionada pela emissão de gases, acesso a oportunidades de emprego para indivíduos 

marginalizados do mercado de trabalho, como deficientes físicos, revitalização e 

diversificação econômica para regiões distantes dos grandes centros, assim como zonas rurais, 

entre outros. Desvantagens ou limitações quanto a esse domínio raramente são apontadas. 

Surgem apenas críticas quanto à eficácia do teletrabalho em contribuir para atenuar ou até 

suprimir esses problemas sociais. 

A respeito da quantificação do número de pessoas que vêm adotando o 

teletrabalho como uma alternativa de organização do trabalho, diversos estudos têm tentado 

avaliar a quantidade de teletrabalhadores. Contudo, Baruch (2000) e Mokhtarian et ai (2005), 

assinalam que há um certo grau de incerteza envolvendo as estimativas sobre o número de 

trabalhadores engajados na prática do teletrabalho, assim como da frequência em que realizam 

suas atividades utilizando essa forma de organizar o trabalho. Estudos realizados por 

pesquisadores da área e órgãos relacionados ao teletrabalho demonstram diferenças 

significativas entre os números de adeptos à atividade. 

A vasta discrepância no que diz respeito à quantificação dos 

teletrabalhadores aparente nos resultados dessas pesquisas pode ser atribuída à falta de 

clareza e consistência nos vários conceitos e descrições do teletrabalho (MADSEN, 2006), ou 

seja, a não existência de uma definição conceitual unificada para a atividade, o que segundo 

Tremblay (2002) realmente toma difícil a classificação do número de trabalhadores. 

Além da variedade de conceitos existentes atualmente, a complexidade do 

fenômeno e seu perfil multifacetado inevitavelmente conduzem a uma ambigüidade entre as 

definições, as quais apresentam variações em diversas concepções como, por exemplo, o 

tempo dedicado ao teletrabalho em casa, distinguindo teletrabalhadores e trabalhadores 

tradicionais e a distinção entre uma variedade de arranjos de trabalho descentralizados como 

os teletrabalhadores móveis, escritórios locais, além dos teletrabalhadores em domicílio 

( BARUCH, 2000; SULLIV AN, 2003). 
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As primeiras definições sobre o tema reduziram-se a caracterizar o 

teletrabalho como uma forma de trabalho realizado a distância, focando seu potencial como 

ferramenta para evitar ou erradicar o transporte físico dos trabalhadores (HUWS apud 

SULLIV AN, 2003). Esse enfoque é proveniente do estudo de Nilles que, como já comentado, 

define o teletrabalho como a substituição do trajeto de ida e volta ao trabalho por meio das 

telecomunicações (NILLES, 1997). Posteriormente, houve um consenso crescente de que o 

teletrabalho, em termos gerais, traduz-se em trabalho remoto, envolvendo sobretudo o uso de 

ICTs, além de outras dimensões. O conceito de Gray et ai (apud DANIELS et aI, 2001) em 

sua obra Teieworking Expiained, demonstra a dificuldade em se conceituar o tema devido às 

diversas dimensões que a prática do teletrabalho implica. Os autores descrevem o teletrabalho 

da seguinte forma: 

"o teletrabalho ( ... ) envolve trabalhar remotamente em relação ao empregador, ou em 
relação a um local de trabalho tradicional, por uma parte significativa do tempo. O 
teletrabalho pode ser período integral ou parcial. O trabalho muitas vezes envolve o 
processamento eletrônico de informações, e sempre envolve uso de 
telecomunicações"z (GRA Y et ai, apud DANIELS et ai, 2001. p.1l53). 

A literatura aponta outras conceituações com o intuito de delimitar mais o 

tema e focar em uma ou mais das distintas abordagens sobre o assunto. Seguem alguns 

exemplos: 

"Teletrabalho é o fato de se trabalhar fora das instalações da organização e 

de com ela se comunicar por meio de computador pessoal equipado com modem e software 

de comunicação"(TROPE, 1999, p. 88). 

"Trabalho à distância facilitado pelas tecnologias de informação e 

comunicação3
" (UK TRADES UNION CONGRESS, apud DI MARTINO, 2001, p.ll). 

2 "teleworking ( ... ) entail(s) working remotely from an employer, or from a traditional place of work, for a 
significant proportion of work time. Teleworking may be on either a full-time or part-time basis. The work often 
involves electronic processing of information, and always involves using telecommunications". 
3 "Distance working facilitated by information and communication technologies". 
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"A modalidade de trabalho que se realiza em casa baseando-se, de maneira 

geral, no uso de tecnologias de informação e implicando o processamento eletrônico da 

informação através de serviços de telecomunicação para manter em contacto o empregador e 

o empregado4"(ÁLAMO, apud COSTA, 2004, p. 12). 

"Forma de organização do trabalho onde ele é mediado por computadores e 

telecomunicação, de modo a ser realizado fora da organização central" (SOARES, 1995, p.69). 

"Uma forma de trabalho em que (a) o trabalho é realizado em uma 

localização remota do escritório central ou das facilidades de produção, separando assim o 

trabalhador de seu contato pessoal com seus colegas; e (b) novas tecnologias permitem essa 

separação por facilitar a comunicaçãos"(INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 

apud DI MARTINO, 2001, p.lI). 

"Trabalhar em casa, longe do local de trabalho de um empregador, utilizando 

recursos da tecnologia de informação, como a internet, computadores ou telefones6
" (V AN 

HORN e STOREN, 2001, p.3). 

"O teletrabalho se constitui em pelo menos três elementos: 1. localização do 

local de trabalho, parcial ou totalmente independente da localização do empregador; 2. uso de 

tecnologia de informação, principalmente computadores pessoais, e-mail, aparelhos de fax, 

telefones; 3. forma organizacional e ligação com a organização ( ... ) trabalho em domicilio, 

trabalho móbil, centros de teletrabalho7
" (KORTE e WYNNE apud BARUCH, 2000, p.35). 

4 "La modalidad de trabajo que se realiza desde casa basándose, por norma general, en el uso de las tecnologías 
de la información e implicando el procesamiento electrónico de la información a través de servicios de 
telecomunicación para mantener en contacto ai emp\eador con el empleado". 
5 A form of work in which (a) work is performed in a location remote from central office or production facilities, 
thus separating the worker from personal contact with co-workers there; and (b) new technology enables this 
separation by facilitating communication. 
6 "Working at home, away from an employer' s place of business, using information technology appliances, such 
as the Internet, computers, or telephones". 
7 Teleworking constitutes at least three main elements: 1. location of the workplace, which means it is partially 
or fully independent from the location of the employer, contractor, client, etc.; 2.use of information technology 
(IT), mainly personal computer, e-mail, faxes and telephones; and 3.organizational form and link to the 
organization ( ... ) home-based, mobile working, telework centers. 
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A partir do entendimento de que as ICTs possuem considerável potencial de 

impactar qualitativamente não somente a forma de organização do trabalho, mas também a 

experiência e o significado das organizações ao virtualizar o tempo e o espaço; autores ainda 

ressaltam a necessidade de distinguir trabalho à distância e teletrabalho. Sendo assim, de 

acordo com Baffour e Betsy (2000), trabalho remoto ou trabalho à distância classifica-se 

como a atividade na qual a realização das tarefas ocorre fora do escritório convencional, mas 

sem que haja a necessidade de utilização dos recursos das ICTs. Já o teletrabalho requer 

simultaneamente o trabalho distante dos centros de produção e a utilização das ICTs pra sua 

implementação. 

No que concerne às formas de organizar o teletrabalho, Stanworth (1997) 

afirma que a prática engloba uma multiplicidade de formas de trabalho no que diz respeito ao 

tempo e espaço, formas de contratação e classes de teletrabalhadores. Ao discorrer sobre a 

localidade para a realização das tarefas, Tremblay (2002) assinala que não obstante as 

pesquisas sobre o tema referirem-se na maioria dos casos ao trabalho em domicílio, diversos 

estudos tratam de outras formas de teletrabalho como o chamado trabalho móvel, os 

telecentros, escritórios satélites. Entre esses diferentes arranjos, os mais comuns são (ver 

COSTA, 2004; NILLES, 1997; TROPE, 1999): 

o Home-oifice telework, telehomework ou teletrabalho em domicílio: é o 

trabalho realizado pelo teletrabalhador em seu próprio domicílio. Nessa 

modalidade, o indivíduo pode realizar as atividades em tempo integral no 

domicílio ou alternando entre o escritório e a residência. 

o Teletrabalho móvel ou nômade: é o trabalho realizado por um trabalhador 

itinerante, o qual realiza suas atividades por meio do uso de celulares, 

palmtops, laptops, entre outros, enquanto está em viagens ou visitas a 

clientes. 

o Escritórios satélites: são escritórios pertencentes à própria organização, 

localizados em áreas distantes de sua sede central, geralmente em locais 

de aluguel mais barato e de maior facilidade de acesso aos seus 

funcionários. 
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o Centros locais, telecentros ou escritórios de vizinhança: são edifícios 

equipados para abrigar funcionários de várias empresas, os quais moram 

nas proximidades de onde os telecentros estão localizados. 

Já com relação ao tempo dedicado ao teletrabalho, Costa (2004) afirma que 

não existe ainda um consenso quanto ao tempo mínimo que um indivíduo deve dedicar a essa 

prática para ser realmente considerado um teletrabalhador e não apenas aquele que realiza o 

teletrabalho eventualmente. A definição do número mínimo de horas ou dias sugerido pelos 

pesquisadores do tema costuma sofrer variações em grandes proporções (SULLIV AN, 2003), 

alternando entre limites de um dia ao mês e três ou mais dias por semana (MADSEN, 2006). 

A respeito dos arranjos contratuais que o teletrabalho permite, Sullivan 

(2003) afirma que algumas classificações de teletrabalho, principalmente o home-office, 

utilizam da modalidade contratual entre o trabalhador e organização e/ou cliente como uma 

forma de diferenciação entre os diversos tipos de trabalho remoto. As modalidades podem 

variar entre trabalhadores com dedicação de tempo integral, parcial, contratos por tempo 

determinado ou até mesmo trabalhadores realizando trabalho autônomo. Costa (2004) ressalta 

ter essa dimensão vital importância por configurar uma multiplicidade de contextos para os 

envolvidos, sejam eles trabalhadores ou empregadores, ocasionando impactos sobre a 

vivência do teletrabalho para esses indivíduos. A autora exemplifica o caso do Brasil, onde as 

diferenças no que concerne aos direitos e benefícios trabalhistas e seguridade social entre 

trabalhadores autônomos e não-autônomos se fazem significativas para esses indivíduos. 

Alguns autores como Mokhtarian et ai (2005) ressaltam a importância de o 

discurso público sobre o teletrabalho ser baseado em um entendimento claro e comum sobre o 

seu significado, assim como as tendências que o fenômeno vem tomando. Daniels et ai (2001) 

afirmam que é necessário sistematizar, desenvolver uma tipologia para o teletrabalho que vá 

além da descrição e possa promover uma plataforma para examinar o teletrabalho. Essa 

sistematização proposta pelos autores envolve cinco dimensões (DANIELS et ai, 2001, 

p.1155): 
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1) localização: a quantia de tempo despendida em distintos locais de 

trabalho - escritório tradicional, domicílio, telecentro, teletrabalho 

móvel; 

2) uso de ICTs: corresponde a variedade de tecnologia utilizada em termos 

de harware (computadores/ iaptops, fax, telefone, celular) e software (e

maU, groupware, www.); 

3) intensidade do conhecimento: o grau de conhecimento requerido para que 

as atividades sejam realizadas; 

4) contato intra-organizacional: frequência e variedade do contato intra

organizacional; ou seja, com outros empregados; 

5) contato extra-organizacional - frequência e variedade do contato extra

organizacional; ou seja, com clientes e outros grupos externos. 

Os autores afirmam que uma forma de organização do trabalho apenas será 

considerada teletrabalho se as condições 1 e 2 forem verdadeiras, ou seja, um teletrabalhador 

necessita despender pelo menos uma parte de seu tempo de trabalho distante do ambiente 

tradicional de trabalho e, pelo menos uma fração das atividades deve ser desempenhada por 

meio da utilização de ICTs. A presença e ponderação das demais variáveis, combinadas com 

as primeiras, determinariam diferentes situações e caracterizações da prática do teletrabalho. 

Apesar do consenso existente sobre a necessidade de uma definição comum 

para o teletrabalho que seja aceita universalmente, essa busca vem sendo alvo de 

consideráveis conflitos e debates. A quantidade de pesquisas empíricas e revisões de literatura 

sobre o tema revelam com clareza a diversidade e o caráter multifacetado do fenômeno, o 

qual pode ser abordado sob uma diversidade de formas e perspectivas, assim como de 

objetivos (HADDON, 1999; MOKHTARIAN et ai, 2005), ou seja, a definição mais adequada 

para a prática do teletrabalho varia de acordo com o foco de interesse de cada pesquisador, 

assim como as questões que deseja responder (SULLIV AN, 2003). 

Sullivan (2003) reforça esse ponto, afirmando que o fato de o teletrabalho ser 

um fenômeno multifacetado e que sofre rápidas diversificações ao longo do tempo, 
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inevitavelmente toma qualquer definição geral sobre o teletrabalho muito ampla. A autora 

assinala que com a finalidade de operacionalizar a prática do teletrabalho nas diferentes 

abordagens de pesquisa, há a necessidade de desenvolver definições mais precisas, detalhadas 

e específicas ao desígnio de uma pesquisa a ser conduzida. Em um campo de estudo tão 

extenso como o teletrabalho o uso de uma diversidade de definições - o que tomará pesquisas 

quantitativas sobre o tema incompatíveis - parece ser inevitável. 

Isso posto, entende-se que essa multiplicidade de abordagens sobre o 

teletrabalho reflete história e a natureza de sua prática como um fenômeno social, assim 

como a volatilidade do ambiente tecnológico, institucional e social em que ele está inserido 

(HADDON e BRYNIN, 2005; MOKHTARIAN et ai, 2(05). Sendo assim, Costa (2004, p.19) 

ressalta que nesse universo em que as generalizações são difíceis de se fazer, "tentativas de 

criar modelos ou grandes narrativas teóricas que cheguem a conclusões com pretensões 

generalizáveis sobre os impactos do teletrabalho podem se mostrar simplistas e tomarem-se 

não confiáveis". Isso porque, como já destacado, as diversas combinações que essa forma de 

trabalho pode se configurar no que diz respeito ao tempo trabalhado, características 

específicas do local de trabalho, arranjos contratuais, recursos tecnológicos utilizados, entre 

outros, conduzem a diferentes impactos e vivências aos seus envolvidos, sejam eles 

teletrabalhadores, ou até mesmo seus familiares, quando da realização de arranjos de 

teletrabalho como o home-office telework. Ao mesmo tempo, as experiências podem variar de 

indivíduo para indivíduo; pois a partir do momento que cada trabalhador realiza suas 

atividades de acordo a motivações diversas, espera-se que o teletrabalho afete o bem-estar 

individual também de formas diversas (HARTIG et ai, 2007). 

Nesse contexto, ao pesquisar o teletrabalho e seu impacto sob a interface 

trabalho-família, Sullivan (2003) sugere que o telehomework seja estudado separadamente das 

formas de teletrabalho que não envolvem a alocação do trabalho em casa. Ressalta a autora 

que essa modalidade traz à tona particularidades peculiares ao contexto social e espacial do 

ambiente familiar, impactando a experiência dos teletrabalhadores, assim como de seus co

residentes. 
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Considerando-se que o intuito da presente pesqmsa está em explorar as 

realidades do teletrabalho inserido no ambiente familiar, justifica-se o uso de uma abordagem 

específica a fim de atingir tal objetivo. Dessa forma; e, com o compromisso de se desviar de 

generalizações e buscar as particularidades na análise organizacional do teletrabalho, este 

estudo dirigir-se-á aos teletrabalhadores que trabalham sob o regime de home-office, ou seja, 

aqueles que deslocaram seu espaço de trabalho para suas casas e possuem um vínculo 

empregatício com as empresas para qual prestam seus serviços, comunicando-se com as 

mesmas por meio da utilização dos recursos das ICTs. Isso não implica afirmar que os 

trabalhadores nunca se dirigem aos escritórios da empresa, mas que desempenham a maior 

parte de suas tarefas distantes da base da organização, ou seja, em suas residências. 

Esse capítulo foi destinado a introduzir e detalhar o desenvolvimento do 

teletrabalho, assim como as definições e abordagens tecidas pela literatura administrativa 

sobre o tema desde o surgimento do conceito na década de 1970. Por fim, dedicou-se a 

delimitar a abrangência do conceito de teletrabalho para o desenvolvimento da pesquisa aqui 

proposta. Cabe ao próximo capítulo explorar o que vem sendo produzido pela literatura 

administrativa como discurso a respeito desse arranjo específico de teletrabalho 



38 

3. O ENCONTRO DE DUAS ESFERAS CULTURALMENTE DISTINTAS E O 

DISCURSO DISCIPLINADOR DO TELEHOMEWORK 

Se faz desígnio dessa seção explorar as realidades provenientes do encontro 

entre o trabalho remunerado e a esfera familiar e, por sua vez, aprofundar o discurso que vem 

sendo produzido sobre a temática, com a finalidade de desenhar o perfil dos teletrabalhadores 

e seus co-residentes na execução do home-office telework. 

3.1. A inserção do teletrabalho no ambiente familiar 

o conceito de casa e trabalho como arenas culturalmente diferentes 

desenvolveu-se com a evolução das sociedades industriais. Sob essa perspectiva, a produção 

industrial e o trabalho em casa passaram a ser realizados em localidades distintas, o que 

suscitou sistemas normativos, práticas, condutas e interações sociais diversos. 

Enquanto a imagem da produção industrial tomou-se associada ao trabalho 

remunerado, a localizações específicas como a fábrica e o escritório, a princípios da 

administração científica e a papéis sociais, ocupacionais e de gênero diferenciados (como, por 

exemplo, o trabalhador do gênero masculino responsável pelo sustento de sua farrulia), a 

produção em casa (trabalho doméstico) associou-se à figura feminina da dona de casa, situada 

na esfera doméstica, a qual realiza um trabalho de amor não remunerado, alinhado com 

valores de carinho, reciprocidade e cuidado (MUSSON e TIETZE, 2004). Nesse contexto, é 

possível afirmar que ambos os domínios, casa e trabalho remunerado, referem-se a esferas 

díspares, acerca das quais se constituem discursos diferentes, assim como noções de tempo, 

pessoas, valores, normas, condutas e práticas distintas (TIETZE, 2002), os quais trazem junto 

a eles diferentes expectativas de comportamento (SULLIV AN, 2000). 

o sociólogo brasileiro Roberto da Matta reforça essa questão, ao afirmar que 

o domínio pessoal e o domínio público - no qual se situa também o trabalho - são esferas de 

significação distintas, instituídas de comportamentos, códigos e condutas particulares. 
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Ressalta o autor que o significado das duas esferas, "a casa e a rua", está além de sua 

classificação como meros espaços geográficos. "São modos de ler, explicar e falar do mundo" 

(DA MATTA, 2001, p. 29); tratam-se ambos de espaços morais, constituindo-se a casa em 

um local sagrado, e a rua, em um lugar profano (DA MA TI A, 1987 e 2001). 

Conforme mencionado, com o advento das ICTs juntamente com as novas 

estratégias gerenciais, espaço e tempo tomam-se virtualizados, permitindo assim a 

transferência do trabalho para novos domínios como o da casa. Naturalmente, afirma Costa 

(2004), a realização do trabalho no domicílio, como executado antes da Revolução Industrial 

e ainda hoje entre artesãos, não se trata de uma novidade. No entanto, essas modalidades 

tradicionais de trabalho à distância diferenciam-se consideravelmente do fenômeno que se 

observa hoje nas organizações (COSTA, 2004). 

A prática do teletrabalho modifica a visão do trabalho de um lugar para ir em 

uma atividade que pode ser realizada "a qualquer hora e em qualquer lugar" (KURLAND e 

BAILEY, apud MUSSON e TIETZE, 2004). Essa forma de organização das atividades 

profissionais ainda vai além, ao impactar o próprio significado de organização no momento 

em que as fronteiras entre trabalho e casa, assim como as noções e limites temporais e 

espaciais se diluem; permitindo o funcionamento da organização 24 horas, sete dias por 

semana e com teletrabalhadores conectados ao trabalho em qualquer lugar do planeta 

(COSTA, 2004). 

Ao focar arranjos de trabalho no qual as atividades são transferidas para o 

ambiente familiar, como o home-office telework, Musson e Tietze (2004) afirmam que ao unir 

as esferas da casa e do trabalho, 

"os dois distintos sistemas culturais do trabalho remunerado e não-remunerado, do 
dinheiro e do amor, do masculino e feminino entre outros, se encontram; assim 
como suas normas e valores, seus papéis e comportamentos, versus as premissas 
sob as quais suas respectivas organizações temporais e espaciais são construídas" 8 

(MUSSON e TIETZE, 2004, p.255). 

8 "The two different cultural systems of paid and unpaid work, of money and love, of male and female and so on, 
meet; as do their norms and moraIs, their roles, scripts and behaviors, viz. the premises on which their respective 
temporal and spatial organization are built". 
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Isso posto, fica evidente que a inserção do trabalho no ambiente familiar, seja 

por meio do teletrabalho ou por outras formas de trabalho inseridas na esfera privada, faz com 

que o ambiente e o comportamento de todos os envolvidos, ou seja, trabalhadores e seus co

residentes, seja afetado, fato que pode acarretar entre as expectativas e normas sociais dessas 

duas esferas uma situação conflitante (SULLIV AN, 2000). 

No entanto, essa modalidade de teletrabalho vem sendo promovida pela 

literatura administrativa, assim como em debates políticos, como uma "oportunidade de ouro" 

a fim de conciliar as diferentes e por muitas vezes incompatíveis demandas pessoais, 

profissionais e familiares, por meio de maior autonomia e flexibilidade oferecida aos 

trabalhadores. Assim, constitui-se o home-office telework parte dos discursos sobre balanço 

trabalho-famílialtrabalho-vida pessoal e das chamadas family-friendly policies (práticas 

empregadas por organizações preocupadas em contribuir com o bem-estar da família de seus 

funcionários, por isso, amigas da família) baseados na retórica do teletrabalho e demais 

formas de trabalho em domicílio como uma maneira de atingir uma vida mais equilibrada (ver 

BAINES e GELDER, 2003; CROSBIE e MOORE, 2004; MUSSON e TIETZE, 2004; 

SULLIV AN e SMITHSON, 2007); ou seja, uma situação "ganha-ganha" tratada como 

resposta tanto para empregadores quanto para seus empregados (BOWLES, 2000). 

Nesse contexto, assinala Costa (2004), percebe-se que as abordagens da 

literatura gerencial ao teletrabalho dividem-se ao referir-se a sua prática como estratégia de 

negócios em certos enfoques e em outros momentos - dentro de uma abordagem mais restrita 

- como benefício a ser integrado ao programa de reconhecimento e recompensa das 

organizações. Tachizawa e Mello (2003) confirmam essa visão de Costa, afirmando que o 

intuito do teletrabalho está primeiramente em proporcionar uma melhor resposta às 

organizações a fim de enfrentar as pressões provenientes do mercado e, depois disso, 

estabelecer-se como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento estratégico das 

organizações ao permitir a conquista da eficiência entre os trabalhadores. O trecho a seguir 

ilustra essa abordagem gerencial, presente na afirmação de que o processo de teletrabalho: 
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"surge como uma interessante alternativa de gestão empresarial, sob o enfoque das 
opções de trabalho flexível para tomar as organizações mais competitivas e 
dinâmicas, diferentes daquelas outras que ainda estão acostumadas à estabilidade e 
à rotina do trabalho tradicional. ( ... ) sua implantação deve levar em conta a seguinte 
precaução: evitar apenas visar redução de custos, com corte de pessoal. Assim, ao 
se adotar o teletrabalho dentro dos padrões aconselhados, ele se toma um 
instrumento que beneficia a organização, o colaborador e a sociedade como um 
todo" (TAClllZA W A e MELLO, 2003, p.9: 17). 

Dessa forma, reforça Costa (2004), a prática do teletrabalho difunde-se como 

estratégia para redução de custos, assim como para busca de competitividade organizacional 

em um ambiente globalizado, além de instrumento apropriado para gestão de trabalhadores. 

Além do interesse privado, no Reino Unido, por exemplo, autores assinalam 

que o governo vem cedendo recursos para empresas que exploram iniciativas voltadas ao 

balanço entre trabalho e vida pessoal, além de promover legislações com o desígnio de 

fomentar arranjos flexíveis de trabalho para indivíduos com filhos menores de seis anos, ao 

sugerir que uma das formas de atingir um balanço entre a atividade profissional e os demais 

compromissos pessoais seria por meio da realização da modalidade de tele trabalho realizado 

em casa (BAINES e GELDER, 2003; CROSBIE e MOORE, 2004). 

Nilles (1997) traz aos seus leitores a seguinte questão sobre o teletrabalho: 

"Será que vale a pena?" (NILLES, 1997, p. 30). O autor a responde assinalando ser 

"inquestionável" a validade da prática e reforçando sua afirmação com o exemplo de sua 

própria experiência, a qual demonstra que projetos de teletrabalho dão retomo às organizações 

em um prazo máximo de um ano, mesmo ao se considerar todos os custos de sua implantação. 

E quanto a seus benefícios? Estendem-se aos empregadores, funcionários e a comunidade. 

Nesse tipo de abordagem do teletrabalho, raramente se consideram os 

possíveis impactos nas atitudes do trabalhador com relação ao trabalho, desempenho, estresse, 

além da interface casa-trabalho (BARUCH, 2000). Significativas questões sociais e culturais, 

custos praticamente impossíveis de se mensurar, os quais a inserção do teletrabalho no 

ambiente familiar envolve, deixam de ser mencionados. Entre essas questões, alguns autores 

mencionam: A alocação do trabalho em casa é culturalmente aceita? Quanto representa o 
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custo de modificar um estilo de vida para abrigar o teletrabalho? Até que ponto a fanulia 

compreende essa situação? Existe um custo em disciplinar os co-residentes para deixar de ver 

o teletrabalhador na sua presença? Na ausência de um endereço comercial, o trabalho em casa 

é entendido como menos profissional? O teletrabalhador se sente mais realizado com suas 

conquistas individuais ao se comparar com o grupo de trabalho? O teletrabalho representa a 

reinserção dos valores familiares, da harmonia conjugal e da vida centrada ao redor da 

comunidade em que se vive? Existem custos emocionais e psicológicos? (ver COSTA, 2004; 

PUMA, 2007). 

Nesse quadro maior, destaca-se, na década de 90 do século passado, o 

interesse de alguns autores da literatura administrativa em cunhar o teletrabalho como uma 

espécie de transformação do trabalho em busca da reafirmação de valores essenciais do 

cotidiano dos indivíduos, possibilitando assim a concepção de relações sociais mais 

autênticas: 

"A organização virtual aparece como uma poderosa ferramenta ao proporcionar 
meios de melhorar a qualidade de vida das pessoas cuja natureza do trabalho 
permite a adoção desta tecnologia, no sentido de deixar de colocar o trabalho como 
eixo central de seus cotidianos e obter uma maior realização pessoal em suas outras 
atividades. ( ... ) A maior disponibilidade de tempo pessoal do teletrabalhador abre 
espaço para o surgimento de novos espaços comunitários mais autênticos, com 
menos hipocrisia" (TROPE, 1999, p.79:80). 

Considerando-se a liberdade de lugar, tempo e privacidade que essa forma de 

organização do trabalho proporciona aos indivíduos, Ducombe, citado por Trope (1999), 

reconhece apresentar o teletrabalho uma amostra brilhante da reabilitação do trabalho 

humano, pois é a partir de sua prática que se possibilita a reinserçao de valores fundamentais 

na vida cotidiana do trabalhador, como o auto-respeito, a liberdade criativa e a consciência 

profissional. 

Da mesma maneira, com o desígnio de confirmar que o teletrabalho, em 

especial sua modalidade home-office, constitui-se em uma oportunidade de ouro, a literatura 

gerencial volta-se, então, a acrescentar elementos mais amplos no discurso de vantagens que a 

adoção da prática é capaz acarretar, tanto para o indivíduo quanto para sociedade: 
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"A atividade profissional não perderia sua importância na vida do homem, mas se 
constituiria em fator de equilíbrio e desenvolvimento pessoal. Assim, com a 
implantação do teletrabalho, a empresa, indiretamente, exerce um ato de cidadania. A 
organização virtual e o teIetrabalho se tornam ferramenta de política social, 
melhorando a responsabilidade social dessas organizações e conciliando socialmente 
o interesse da empresa e dos funcionários" (TROPE, 1999, p.79). 

Tachizawa e Mello (2003) reforçam essa perspectiva ao ressaltar a 

importância de se considerar que o teletrabalho auxilia os indivíduos a se tomar "bons 

vizinhos" na comunidade, ao cooperar na redução da poluição do ar e congestionamentos de 

trânsito. Nessa perspectiva, esses benefícios, os quais se apóiam em premissas simplistas 

sobre as atuais mudanças sócio-culturais, são apresentados como "uma espécie de 

transformação positiva para a sociedade como um todo, uma transformação de todos pra um 

mundo melhor" (COSTA, 2004, p.26). 

Percebe-se assim, a existência de uma efervescente promoção e 

reconhecimento entre a literatura gerencial e os debates públicos de que os efeitos positivos 

do teletrabalho são claros e evidentes. Contudo, ressalta-se que o mecanismo pelo qual os 

trabalhadores impetram esses ganhos permanece relativamente pouco explorado e avaliado 

(DOHERTY et ai, 2000), fato o qual confirma que o teletrabalho, conforme assinala Costa 

(2004, p.22), " tem sido tratado na literatura administrativa de forma positiva e desprovida de 

crítica"; o que se constata pela falta de clareza nas pesquisas, assim como pela carência de 

uma investigação maior de suas reais contribuições e limitações no auxílio das questões de 

balanço entre trabalho e vida pessoal, de como a esfera familiar é afetada, quais os processos 

sociais que a prática do teletrabalho e outras formas de trabalho em casa envolvem. (ver 

CROSBIE e MOORE, 2004; MUSSON e TIETZE, 2004; TIETZE, 2002). 

Para abordar essas questões pouco exploradas, a literatura gerencial, segundo 

Doherty et ai (2000), se utiliza do termo "como", aliado às frases "administrar", "manejar", 

"reestruturar" e "combinar" trabalho e demandas pessoais, no intuito de descrever o processo 

pelo qual os teletrabalhadores podem apreender ganhos econômicos. Tratam-se de propostas 

superficiais, descritas em receitas de "como fazer" para ajustar o trabalho no ambiente 
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familiar, evitar interferências da família, além de outras questões pouco expressivas (COSTA, 

2004). 

Embora naturalmente compreenda-se que essas formas de organização do 

trabalho acarretem além dos aclamados benefícios, novas dificuldades a serem enfrentadas, o 

que parece claro é que os impactos do teletrabalho são reduzidos a um "processo de decisão", 

o qual ocorre entre as organizações e a esfera familiar. Esse processo de decisão submerge a 

administração, programação, adaptação e a execução da atividade econômica - o teletrabalho, 

sobre as condições temporais e espaciais do ambiente da casa (DOHERTY et ai, 2000), 

limitando-se o tratamento gerencial ao "desafio" de buscar soluções gerenciais apropriadas ao 

novo contexto (COSTA, 2004), no qual "potencializar os ganhos e minimizar o impacto das 

desvantagens é a arte da boa gestão" (COSTA, 2004, p.23). 

Até a questão de custos financeiros - de responsabilidade da empresa nas 

formas de trabalho tradicionais - quando da alocação do trabalho no ambiente familiar é 

reduzida a esse processo de decisão. Nilles (1997), por exemplo, afirma que em geral os 

empregadores não aprovisionam equipamentos e móveis para a alocação do teletrabalho na 

residência, embora alguns ofereçam compensações aos seus funcionários. Já Baruch (2000) 

assinala que em alguns aspectos, a prática do teletrabalho apenas acarreta a transferência dos 

custos a cargo do empregado tele trabalhador. 

Doherty et ai (2000) assinalam a importância das pesquisas sobre o tema não 

se limitarem apenas à mensuração dos impactos do teletrabalho e buscar um entendimento 

mais profundo de como os indivíduos adeptos dessa prática experienciam esses impactos. No 

entanto, muitos autores interessados nos efeitos sociais do teletrabalho percebem a falta de 

uniformidade nas revisões sobre o tema, além da incerteza se a prática do teletrabalho 

realmente auxilia os indivíduos a balancear responsabilidades pessoais e profissionais ou 

apenas acentua o problema (JONHSON et ai, 2007). 

Investigar esse processo de decisão e observar suas implicações nas 

atividades profissionais e pessoais dos indivíduos, assumindo um comprometimento de 
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reflexão teórica na análise das mesmas, é um desafio que se faz essencial no intuito de 

identificar possíveis efeitos secundários e os já mencionados custos e questões de difícil 

mensuração que afetam seus envolvidos - sejam eles teletrabalhadores ou co-residentes - a 

longo prazo. Hanashiro e Dias (2002) afirmam que compreender a diferença entre "ser" 

teletrabalhador e "estar" se faz essencial para abordar a dinâmica do trabalho virtual, o qual 

pode abarcar ainda aspectos psicológicos dos indivíduos. 

3.2. Disciplinando teletrabalhadores e seus familiares 

Não bastando as receitas de como arranjar a organização e administração do 

teletrabalho na esfera privada, as argumentações sobre o tema, as quais não se fazem 

separadas do discurso sobre o indivíduo teletrabalhador, conforme Costa (2004), operam 

sobre os indivíduos, "interpelando-os e fazendo-os introjetar alguns de seus aspectos", 

procurando assim, "criar os (sujeitos) teletrabalhadores" (COSTA, 2004, p.27). 

Entre as características e habilidades apresentadas pela literatura gerencial 

como diferenciais ideais para um bom desempenho no teletrabalho estão (ver MELLO, 1999; 

NILLES, 1997; TACHIZAWA e MELLO, 2003; TROPE, 1999): 

o autonomia, 

o segurança, 

o automotivação, 

o senso de responsabilidade e iniciativa, 

o autodisciplina, 

o organização pessoal, 

o autoconfiança, 

o domínio do gerenciamento de seu tempo de trabalho, 

o habilidades de comunicação, 

o flexibilidade e criatividade, 
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o competência e preparação, 

o capacidade de suportar a solidão, 

o possuir certo tempo de experiência na organização e na área de trabalho, 

o ser confiável, 

o capacidade de combater exageros e hábitos compulsivos, 

o possuir um bom ambiente familiar. 

Dois pontos, dentre as características citadas, merecem ser evidenciados. O 

primeiro ponto refere-se à particularidade de "combater exageros e hábitos compulsivos". 

Impõe-se sobre o indivíduo a necessidade de reconhecer que a casa pode representar um local 

o qual pode induzir o teletrabalhador a tentações e vícios, como comida, uso de drogas e 

trabalho compulsivo, antes evitados quando da realização o trabalho no escritório tradicional 

(ver NILLES, 1997). Dessa forma, a fim de ser considerado apto para o teletrabalho, cabe ao 

indivíduo desenvolver sua autodisciplina, saber estabelecer limites, a fim de se desviar dessas 

tentações. 

O segundo ponto, de maior destaque dentre os demais, trata-se de seu caráter 

lllvaSlVO ao fazer referência formal à farrnlia do teletraba1hador. Para o teletrabalho, as 

características e habilidades definidas como requisitos para o sucesso da atividade seriam 

insuficientes ao fazer referência apenas àquele que irá desempenhar o trabalho. Assim, o 

comprometimento com o desenvolvimento do teletrabalho ultrapassa os limites entre 

organização e indivíduo trabalhador para envolver aqueles que fazem parte de seu domínio 

privado. Os trechos a seguir são uma ilustração de como essa abordagem busca disciplinar 

não só o trabalhador, como todos os envolvidos em sua residência, seus amigos e vizinhos, 

recomendando o comportamento e organização adequados no que tange à ocupação dos 

espaços da casa, cuidados com crianças e idosos, entre outros. Isso tudo, na literatura 

gerencial, sob a forma de uma orientação fornecida ao teletrabalhador, com o desígnio de 

auxiliar no desenvolvimento do "bom ambiente familiar" citado. 

"É importante reunir e comunicar a família para que ela possa ser informada sobre 
estas novas condições de trabalho. É quando devem ser estabelecidas regras e 
possíveis mudanças na organização familiar. Em geral não é bom ter crianças 
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pequenas ou idosos que requerem muita atenção em casa, enquanto se está 
trabalhando na residência. Se não se tem alguém em tempo integral para ajudar, 
corre-se o risco de acabar se envolvendo com o atendimento a estas pessoas e 
afetando o trabalho. Se se tem crianças em idade escolar, deve-se trabalhar durante 
o período em que elas estão na escola, ou então quando há um segundo adulto na 
casa, que passa auxiliar nesta tarefa, pois o TeIetrabalho não substitui as creches. 
É necessário ser incisivo com pessoas que poderão interromper o trabalho em casa, 
tal como a farrulia, os amigos, e os vizinhos, pois se está trabalhando, só que não na 
empresa. Então, parar ou ser interrompido uma vez ou outra até que faz bem; o 
exagero destas situações é que podem prejudicar a eficiência do trabalho. Neste 
sentido, deve-se ter disciplina para estabelecer o começo e fim da jornada de 
trabalho ao fazer uma atividade específica, como se realmente estivesse no 
escritório convencional da empresa" (TACHIZAWA e MELLO, 2003, p.53:54). 

"Você não é o único que precisa entrar em forma para trabalhar em casa. Eliminar 
as distrações caseiras pode ser uma tarefa importante - ou a principal - no 
estabelecimento de um bom ambiente de trabalho. Geralmente a parte mais difícil é 
conseguir que o resto da família entenda que quando você está trabalhando, está 
realmente trabalhando, e não deve ser perturbado mais do que seria no escritório 
principal. Não está disponível para ir ao supermercado fazer compras, para 
perguntas aleatórias, nem para interrupções do cônjuge ou filhos. Você está 
trabalhando" (NILLES, 1997, p.196). 

Nesse contexto, Costa (2004) assinala que além dos habituais aspectos de 

avaliação e monitoramento, como as habilidades e características que o teletrabalhador deve 

possuir para a prática do teletrabalho, o discurso toma logicamente admissível a observação 

de dimensões geralmente avaliadas como aspectos que se encontram fora do domínio 

organizacional, os quais dizem respeito à vida familiar, condições da residência, círculos de 

amizade do indivíduo. Quando se trata à questão do espaço da casa de um teletrabalhador 

abrigando suas atividades profissionais, a obra de Nilles (1997), por exemplo, ressalta a 

importância de se verificar se a residência é adequada para a alocação do trabalho, sendo, 

segundo o autor, a inspeção do local a forma mais apropriada de realizar essa verificação. 

Assim, a casa do tele trabalhador se toma um campo aberto à organização, a qual fica 

legitimada para determinar os formatos apropriados de comportamento, ocasionalmente 

realizar visitas para colher informações e de certa forma cuidar e disciplinar a esfera familiar 

do trabalhador (COSTA, 2004). 

Em meio a esse discurso disciplinador e pouco preocupado com os efeitos 

que as alterações na esfera privada possam acarretar aos envolvidos, acrescentam-se tópicos e 

comentários voltados ao "bem-estar" do indivíduo em argumentações que levam o mesmo a 

se considerar privilegiado com as possibilidades que a prática do teletrabalho lhe proporciona. 

Nilles (1997), por exemplo, utiliza-se de nomes de "guloseimas" para definir as modalidades 
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de teletrabalho, comparando o home-office telework ao chocolate. O autor instiga o 

teletrabalhador a aguçar sua imaginação visualizando a possibilidade de realizar sua atividade 

laboral em um ambiente familiar e não em um escritório lastimável, abafado e barulhento, 

seguir seu ritmo de trabalho sem as distrações e interrupções provenientes de colegas; e, ainda, 

afirma ser "bom demais para ser verdade" a vantagem de se conciliar o trabalho com as 

demandas familiares, planejar a condução de suas próprias atividades e assim elevar sua 

produtividade. Já Tachizawa e Mello (2003) incentivam o teletrabalhador a adotar posturas 

imperativas para a conservação de seu bem-estar físico e psicológico, reforçando a 

necessidade de momentos para iniciar e terminar as atividades, assim como a importância das 

pausas para uma caminhada, andar de bicicleta ou trabalhar no jardim - imprescindíveis para 

o repouso do corpo e mente. 

Do aqui exposto para o caso do home-office telework, Costa (2004) 

argumenta que se pode afirmar que esse formato de discurso ostenta um caráter notadamente 

atroz, já que o teletrabalho em domicílio possui uma capacidade única de aumentar, tanto 

física quanto psicologicamente, a permeabilidade das fronteiras entre o trabalho e a esfera 

familiar (MARSH e MUSSON, 2008), conduzindo-lhes a uma certa ambigüidade ou a seu 

enfraquecimento total (BARUCH, 2000). Resultados de pesquisas sugerem que em alguns 

momentos esse enfraquecimento das fronteiras pode possuir uma conotação positiva entre os 

teletrabalhadores, quando os mesmos visualizam a possibilidade de combinar atividades das 

duas esferas, como resolver um problema do trabalho ao mesmo tempo em que se trata de 

demandas domésticas. Do mesmo modo, o contrário também ocorre quando se percebe a 

invasão de demandas de um domínio em outro, ou o sentimento da casa como uma prisão, a 

tendência a trabalhar mais horas e não conseguir se desvincular do trabalho (ver HARTIG et 

ai, 2007). Evidencia-se, em alguns casos, que a dissolução entre as fronteiras pode levar a um 

conflito trabalho-farmlia quando os teletrabalhadores e seus familiares apresentam 

dificuldades em distinguir os papéis relacionados ao trabalho dos papéis familiares (MANN e 

HOLDSWORTH, 2003). 

Nessa situação em que os dois domínios de confundem, se faz necessário 

para as famílias o desenvolvimento de "estratégias de acomodação" que visam ao redesenho 

das fronteiras culturais e psicológicas em tomo dos domínios da casa e do trabalho (COSTA, 

2004). Essas estratégias exigem novos arranjos de tempo, espaço e comportamento dos 
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envolvidos (HARTIG et aI, 2007), a fim de desenvolver uma habilidade de controle das 

circunstâncias relacionadas ao trabalho e ambiente familiar para assim evitar a invasão de 

demandas de um domínio em outro. Em alguns casos, Hartig et aI (2007) destacam a 

possibilidade de os teletrabalhadores sentirem uma redução na qualidade da casa como local 

de refúgio e descanso, pois as modificações nos arranjos de tempo, espaço e comportamento 

podem ser insuficientes para garantir um equilíbrio. Nem todos aqueles que realizam suas 

atividades profissionais em casa obtém sucesso ao ajustar as transições sociais, pessoais, 

temporais e físicas entre os domínios do trabalho e da casa (NIPPERT-ENG apud CROSBIE 

e MOORE, 2004). 

Esses fatos conduzem até mesmo a questionamentos sobre o significado da 

casa para o indivíduo. Como o ambiente familiar assume novas funções relacionadas à 

atividade laboral do trabalhador, se faz importante interrogar as mudanças que o teletrabalho 

pode acarretar no uso do espaço, o entendimento que seus residentes fazem da casa, sua 

relação com ambiente externo (JOHNSON et aI, 2007), até mesmo as influências do gênero 

dos indivíduos na experiência que os mesmos fazem de sua casa como local de trabalho 

(DOHERTY et aI, 2000). 

Entretanto, percebe-se a partir do quadro aqui exposto que não se faz 

interesse dos predominantes trabalhos da literatura gerencial sobre o teletrabalho investigar e 

destacar essas novas dinâmicas e complexidades criadas pelo encontro dessas duas esferas, as 

quais fazem parte dos benefícios e custos desse processo. 

Embora ainda escassos, alguns trabalhos - entre pesquisas empíricas e 

estudos teóricos - com o compromisso de aprofundar a compreensão de como se dá a 

dinâmica do teletrabalho no ambiente familiar, vem explorando e criticando a veracidade dos 

aclamados benefícios, questionando também os impactos que sua prática acarreta a todos os 

seus envolvidos. Dentre os pontos abordados nesses estudos estão questões como a 

flexibilidade de horários, autonomia, aumento de produtividade, além de aspectos 

significativos para o home-office telework, como gênero, utilização do espaço e equilíbrio 

trabalho/família. Resta agora expor algumas dessas críticas e resultados de pesquisas que 

condizem com os aspectos considerados relevantes para temática do estudo em questão. 
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o capítulo aqui apresentado tratou de aprofundar os conhecimentos sobre a 

forma pela qual se constitui a dinâmica do teletrabalho quando o mesmo é inserido no 

ambiente familiar, assim como o que vem sendo produzido pela literatura administrativa com 

o intuito de disciplinar os indivíduos teletrabalhadores e seus familiares para a prática dessa 

forma de trabalho. 
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4. TELETRABALHO E SEUS EIXOS DE SUSTENTAÇÃO 

Para finalizar o aprofundamento aqui proposto de conhecimentos sobre o 

tema, este capítulo destina-se a explorar questões significativas que se constituem parte das 

vivências dos teletrabalhadores e seus familiares, especialmente para o caso do telehomework, 

como as relações entre a prática do teletrabalho e a flexibilidade, uso do espaço, 

produtividade, balanço trabalho-vida pessoal, assim como os questionamentos, críticas e 

investigações de pesquisas com compromisso de construção do conhecimento sobre a 

temática. 

4.1. Teletrabalho e a questão flexibilidade de horários 

Um dos pontos muito citados pela literatura como uma vantagem oferecida 

aos praticantes do teletrabalho, principalmente aos que realizam essa atividade em casa, é a 

flexibilidade de horários. Autores sustentam essa suposição argumentando que os benefícios 

da flexibilidade aos teletrabalhadores não se resumem apenas a um melhor balanço entre a 

vida pessoal e profissional, mas proporcionam ao indivíduo a possibilidade de trabalhar nas 

suas horas mais produtivas, realizar atividades pessoais nos horários mais oportunos - como ir 

ao supermercado ou pegar as crianças na escola, ou até mesmo trabalhar para mais de um 

empregador (ver KIRK e BE LOVICS, 2006; MANN e HOLDSWORTH, 2003). Algumas 

argumentações chegam ao ponto de reafirmar o teletrabalho como uma prática que 

proporciona ao homem, por meio de sua flexibilidade, a possibilidade de dominar o trabalho 

em termos espaciais e temporais, ao invés de ser dominado por ele (ver TROPE, 1999). 

Esse eixo de sustentação do discurso do teletrabalho se trata de hipótese 

contestada por estudos organizacionais sobre o tema. Argumenta-se que ao invés de utilizar a 

flexibilidade, tanto de tempo quanto de espaço, com o intuito de balancear as demandas 

familiares e profissionais, os indivíduos são absorvidos por demandas de última hora, desejos 

de causar boa impressão aos superiores e colegas de trabalho, permitindo assim que o trabalho 

invada as tradicionais horas de descanso e lazer para completar o maior número de tarefas que 

lhes é possível (ver CINTRON, 1999; DOHERTY et ai, 1999; MUSSON e TIETZE, 2004; 
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SULLIV AN e LEWIS, 2001). No caso do teletrabalhador autônomo, a situação revela-se 

ainda mais desanimadora. Autores baseiam-se em resultados de estatísticas as quais 

comprovam que os autônomos tendem a trabalhar mais horas que os trabalhadores de 

"carteira assinada" já que a flexibilidade, que deveria envolver a realização do trabalho 

convenientemente disposto de acordo com as demandas familiares, reduz-se a padrões de 

trabalho que flutuam de acordo com a demanda de seus contratantes e consumidores, os 

conduzindo assim a resultados que contrapõem os aclamados benefícios da flexibilidade, 

como longas horas de trabalho, inclusive em finais de semana, e restrição do tempo dedicado 

às necessidades familiares (ver BAINES e GELDER, 2003). 

Um trabalho relevante que aborda a questão da flexibilidade é o estudo de 

Dimitrova (2003). O objetivo principal da pesquisa estava em examinar como o novo 

contexto de trabalho, gerado através da execução do teletrabalho, afetava as questões de 

controle e autonomia dos teletrabalhadores, as quais não deixam de estar relacionadas também 

às questões de flexibilidade. 

Os resultados do estudo revelaram ser tentador interpretar e relacionar o 

desaparecimento de rígidos horários de trabalho com uma maior flexibilidade e autonomia aos 

teletrabalhadores. Para esses entrevistados, a flexibilidade foi vista como positiva já que os 

mesmos conseguiram organizar melhor suas rotinas diárias e semanais de acordo com 

necessidades profissionais e pessoais, eliminando assim as horas formais de trabalho, as quais 

ficam menos rígidas e estruturadas. No entanto, ao mesmo tempo em que o teletrabalho os 

permitia tomar suas rotinas diárias individualizadas e adequadas a circunstâncias particulares 

de cada um, como responsabilidades familiares, compromissos e preferências pessoais, a 

dissolução da rígida estrutura de horários do dia de trabalho acabou por remover a proteção 

dos teletrabalhadores contra longas jornadas. Tarefas urgentes, emergências, pressões 

organizacionais externas, assim como da concorrência, conduziram os indivíduos a jornadas 

de trabalho entre 10 a 14 horas diárias, incluindo também finais de semana. 

Assim, os resultados da pesquisa de Dimitrova (2003) levaram à conclusão 

de que o impacto da inserção do teletrabalho na vida dos entrevistados resumiu-se a mudanças 

nas rotinas diárias de trabalho, as quais são mais bem interpretadas como resultado do colapso 
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entre as fronteiras entre trabalho e não-trabalho do que maior flexibilidade e autonomia. Do 

exposto acima, fica claro que essas evidências de horas extras que os teletrabalhadores são 

submetidos, transformam em mito o tempo livre que realização dessa atividade promete 

proporcionar ao trabalhador (COSTA, 2004). 

4.2. Teletrabalho e a questão do balanço trabalho-vida pessoal 

Outro ponto essencial para sustentar o discurso sobre o teletrabalho é a 

suposição de que a realização dessa forma de trabalho constitui-se em um auxílio, ou ainda, 

potencial solução ao estresse gerado pelas competitivas demandas profissionais, pessoais e 

familiares (DOHERTY et ai, 2000); ou seja, uma iniciativa para facilitar a administração e 

organização do trabalho e da família (SULLIV AN e LEWIS, 2001), com o intuito de alcançar 

o propalado balanço entre trabalho e vida pessoal - work-life balance. 

Diversos fatores são utilizados a fim de justificar que a inserção do 

teletrabalho na esfera familiar proporciona a seus praticantes uma vida mais equilibrada, 

principalmente a pais e mães que conciliam suas atividades profissionais com o cuidado e 

criação de seus filhos. Oferecendo ao teletrabalhador a possibilidade de permanecer mais 

tempo na esfera privada, assim como a flexibilidade e autonomia para trabalhar nos horários 

mais convenientes, Galisnky e Kim (2000), por exemplo, assinalam que ao comparar pais que 

exercem as formas de trabalho tradicionais e os teletrabalhadores, 

"os pais teletrabalhadores passam mais tempo e uma diferente qualidade de tempo com 
seus filhos; realizam um melhor trabalho como pais; sentem-se melhor com relação ao seu 
trabalho como pais; experimentam menor conflito entre o trabalho a criação de seus 
filhos 9

" (GALINSKY e KIM, 2000, p.244). 

Essa hipótese é sustentada por várias pesquisas que afirmam ser a 

flexibilidade proporcionada aos pais teletrabalhadores fato que reduz a sobrecarga de trabalho 

e assim auxilia na vida familiar; ou outras que atribuem a redução do conflito trabalho-fanu1ia 

9 Teleworking parents spend more time and a different quality of time with their children; teleworking parents 
do a better job at parenting their children; teleworking parents feel better about the job that they are doing as 
parents; teleworking parents experience less conflict between work and parenting. 
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a sentimentos de controle sobre a organização das horas de trabalho e sobre o cuidado com 

responsabilidades pessoais e familiares (ver DOHERTY et ai, 2000; MADSEN, 2006). 

Do mesmo modo em que pesquisadores assinalam benefícios 

proporcionados pelo teletrabalho no que se refere às questões de work-life balance, a validade 

dessas afirmações também é questionada. Quando o trabalho é transferido para o ambiente 

familiar, supõem-se a existência de um potencial dualístico de acentuar o conflito entre as 

demandas ou minimizá-lo (DOHERTY et ai, 2000). Trata-se assim, de uma questão de 

discordância a interrogação se as experiências vividas pelos teletrabalhadores realmente 

alcançam esse objetivo idealístico de manter o equilíbrio entre trabalho e farmlia (MARSH e 

MUSSON, 2008), já que o impacto do teletrabalho nessas questões é mediado por uma 

variedade de fatores como estrutura familiar, gênero e ocupação dos indivíduos (SULLIV AN 

e LEWIS, 2001), incluindo também as formas nas quais os mesmos utilizam e interagem com 

o sistema de teletrabalho (CINTRON, 2000). 

Pesquisadores que identificaram pontos negativos sobre o teletrabalho e 

questões work-life balance citam a falta de flexibilidade devido aos horários dos demais 

familiares, o estresse gerado pela localização de trabalho remunerado e família na mesma 

esfera, o que contribui para sobrecarga de trabalho e interferência e conflito entre os papéis de 

cada indivíduo. Já outros identificaram proporcionar o teletrabalho flexibilidade aos seus 

praticantes, mas também, a inevitável invasão do trabalho no espaço familiar devido à 

diminuição das fronteiras entre esses domínios (ver DOHERTY et ai, 2000; MNADSEN, 

2006). 

Johnson et ai (2007) realizaram expressiva pesquisa que observa as nuanças 

do telehomework e a questão do balanço trabalho-vida pessoal. O escopo do estudo situou-se 

em analisar as implicações ocasionadas pela dissolução das fronteiras entre casa e trabalho 

sentidas por mulheres teletrabalhadoras no entendimento de suas responsabilidades e papéis 

profissionais e familiares. 

Embora a transferência do trabalho para o ambiente familiar tenha 
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proporcionado às entrevistadas uma apreciada flexibilidade para atender a demandas 

domésticas ocasionais, os resultados demonstraram entre as participantes o foco na 

necessidade em resistir às pressões domésticas e familiares enquanto estão trabalhando. 

Aquelas com crianças pequenas organizavam seu arranjo de trabalho a fim de acomodar os 

cuidados com os filhos. Já as teletrabalhadoras com crianças maiores reportaram sentimentos 

de pressão em direção a horas extras de trabalho, necessitando assim o desenvolvimento de 

estratégias para organizar o trabalho em espaços e tempos mais delimitados. Dessa forma, o 

aqui exposto demonstrou que o home-based telework conduz à intrusão de atividades 

profissionais em espaços, definidos pelos autores, como domínios tradicionalmente 

considerados privados e íntimos aos indivíduos. Comprovou-se a incontestável capacidade do 

teletrabalho em diluir as fronteiras entre cada e trabalho, o que acarretou às trabalhadoras uma 

constante preocupação em separar o espaço de trabalho da esfera familiar. 

Nesse contexto, até questões emocionais e psicológicas entram na pauta 

das interrogações sobre as decorrências do teletrabalho na reconciliação entre as demandas 

profissionais e familiares. Mann e Holdsworth (2003), enfatizando a importância de se 

considerar as implicações do teletrabalho na saúde psicológica e bem-estar dos indivíduos, 

afirmam que estudos recentes passaram também a considerar seu impacto psicológico ao 

tratar questões como isolamento, a dissolução de fronteiras e a vazão de emoções pertencentes 

a um domínio em outro (emotional spill-over). Os mesmos conduziram um estudo 

comparativo entre teletrabalhadores e trabalhadores tradicionais, no intuito de investigar os 

impactos psicológicos nos indivíduos quanto aos seus efeitos relacionados às emoções, 

estresse e saúde dos trabalhadores. Por meio de investigações qualitativas e quantitativas, os 

autores constataram que o impacto emocional sofrido pelos teletrabalhadores se revelou maior 

do que para os trabalhadores tradicionais. Emoções relacionadas à solidão, irritabilidade, 

preocupação e culpa são vivenciadas de forma mais negativa para os teletrabalhadores. Já 

sentimentos como frustração e ressentimento são igualmente experienciados pelos grupos, 

sendo o estresse maior entre os trabalhadores tradicionais. 

Dois pontos relacionados especificamente aos teletrabalhadores merecem 

destaque nos resultados apresentados por Mann e Holsworth. O primeiro ponto diz respeito 

ao sentimento de irritabilidade nos indivíduos teletrabalhadores particularmente relacionado à 

intrusão da família em seus momentos de trabalho. Nesse sentido, a pesquisa revelou que a 



56 

dificuldade de alguns co-residentes em fazer a separação entre os papéis profissionais e 

familiares dos entrevistados impacta negativamente os sentimentos desses teletrabalhadores. 

Outro ponto interessante refere-se aos sentimentos negativos similarmente vivenciados tanto 

por trabalhadores tradicionais quanto por teletrabalhadores no que diz respeito à invasão do 

trabalho em seu tempo familiar e de lazer, sendo que para os trabalhadores tradicionais o 

problema está na cultura de longas horas de trabalho no escritório e, para os teletrabalhadores, 

a proximidade física dos indivíduos ao seu trabalho os conduzem a uma expressiva 

dificuldade em se desligar de suas atividades profissionais. 

Em seu conjunto, as conclusões das pesquisas aqui apontadas sugerem que a 

simples transferência das atividades profissionais do escritório tradicional à esfera privada e 

familiar dos indivíduos não é garantia de que o balanço entre trabalho e vida pessoal/familiar 

será alcançado pelos indivíduos que adotam essa prática, já que inúmeros fatores, conforme 

mencionado, agem sobre a vivência de cada teletrabalhador. Em outras palavras, pode-se 

afirmar que se a atividade profissional do indivíduo é geradora de estresse, implica uma 

constante pressão sobre o mesmo e requer muito tempo, de nada adianta estar em casa 

(COSTA, 2004), já que "é o trabalho em si o responsável por boa parte do conflito trabalho

família" (GALINSKY e KIM, 2000, p.254). 

4.3. Teletrabalho e a questão da produtividade 

Outro ponto, um dos mais citados pela literatura e que mais desperta a 

atenção das organizações, é a expectativa do aumento de produtividade que o teletrabalho 

enseja a seus praticantes. Esse pressuposto é defendido pela concepção de que os indivíduos, 

sofrendo menos interrupções durante o trabalho, possuindo maior autonomia e flexibilidade 

sobre suas horas trabalhadas e sobre a organização de seus compromissos profissionais, 

pessoais e familiares, têm como resultado uma melhor produtividade. 

Doherty et ai (2000) fazem referência a diversos estudos que abordam essa 

questão e afirmam que os mesmos reportam ganhos substanciais em produtividade, variando 

tipicamente entre 20% e 35%. No entanto, deve-se atentar que, raras as exceções, o suposto 
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aumento de produtividade não está fundamentado em avaliações que seguem critérios 

fonnais, mas em impressões sobre o desempenho dos indivíduos - fornecidas pelos próprios 

teletrabalhadores ou por seus supervisores e gerentes (DOHERTY et ai, 2000; MANN e 

HOLDSWORTH, 2003). Para Westfall (1998), parte significativa dos exemplos é proveniente 

de indústrias de telecomunicação e infonnática, as quais possuem interesse em reportar 

resultados favoráveis no que diz respeito ao teletrabalho. Nesse quadro, segundo o autor, a 

evidência dos elevados ganhos auferidos em produtividade não se faz convincente, já que a 

maioria das referências faz parte de resultados de pesquisas realizadas em organizações sem a 

devida indicação da metodologia empregada. 

Considerando-se que produtividade é o benefício que mais motiva as 

organizações a adotarem programas de teletrabalho, essas expectativas por parte dos 

empregadores podem gerar nos teletrabalhadores um sentimento de desconforto. Nos 

resultados da pesquisa de Mann e Holdsworth (2003), citada, os autores perceberam que essa 

expectativa acarreta entre as entrevistadas, quando as mesmas têm sob seu controle a 

organização de sua jornada de trabalho, um sentimento de culpa, assim como uma constante 

preocupação com o cumprimento de prazos. É a partir desse quadro que os teletrabalhadores 

acabam por se estender em horas extras de trabalho, sentindo dificuldades dele se desligar. 

Em um curto espaço de tempo, empregadores e teletrabalhadores acabam 

por experimentar um sentimento de satisfação e motivação ao perceber um aumento em sua 

produtividade. No entanto, confonne ilustram Bakker e Geurts (2004) por meio do modelo de 

esforço-recuperação (effort-recovery model), embora os indivíduos se recuperem dos efeitos 

que consideráveis cargas de trabalho ocasionam aos mesmos para cumpri-las, o fato de que 

trabalho no seu dia-a-dia exige dos trabalhadores demandas não necessariamente pesadas, 

mas que persistem a cada dia, faz com que a longo prazo esse processo funcione como uma 

fonte de tensão e exaustão que prejudica os trabalhadores, já que a exposição a essas 

circunstâncias por um período maior de tempo os conduz a desordens físicas e psicológicas 

(BAKKER e GEURTS, 2004). 

Dessa fonna, tendo por base as discussões aqui apresentadas sobre a 

questão da produtividade, pode-se afinnar que a mesma se refere a um ponto ainda a ser 
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melhor explorado para que se possa confirmar esse aumento de produtividade permitido pelo 

teletrabalho, o qual é tão divulgado pela literatura gerencial. 

4.4. Teletrabalho e a questão do gênero 

Outro ponto que vem despertando interesse em pesquisas sobre o 

teletrabalho em domicílio é a questão do gênero. Ao remover as fronteiras físicas entre a vida 

profissional e pessoal do indivíduo, entre os domínios público e privado, o teletrabalho 

desperta um interesse nas formas pelas quais a questão do gênero de cada indivíduo pode 

afetar a execução dos dois tipos de atividades: o trabalho doméstico e o trabalho remunerado 

(JONHSON et ai, 2007). Algumas discordâncias existem no que diz respeito ao efeito 

resultante da combinação entre os compromissos pessoais e profissionais do indivíduo sofrer 

influências do gênero de cada trabalhador. 

Argumentações ressaltam que no contexto do telehomework, papéis 

tradicionais relacionados ao gênero dos indivíduos, distante de se tomarem enfraquecidos, 

acabam por se tomar mais evidentes (WILSON e GREENHILL, 2004); especialmente 

padrões relacionados às atividades domésticas, os quais podem ser reforçados pelas mudanças 

que uma família faz para acomodar o teletrabalho (HARTIG et ai, 2007). Outros autores 

visualizam o potencial que a inserção do trabalho no ambiente familiar possui em facilitar a 

dissolução desses papéis tradicionais para promover uma divisão do trabalho mais igualitária 

entre o homem e a mulher (ver SULLIVAN e LEWIS, 2001; SULLIV AN e SMITHSON, 

2007). 

Já ao contrário do exposto, Baruch (2000) e Dimitrova (2003) não 

encontraram nas evidências de suas pesquisas a presença do gênero como fator relevante 

influenciando diferenças entre os papéis tradicionais do gênero masculino e feminino, 

sobretudo em casos nos quais o teletrabalhador não possui crianças em casa e são assim, mais 

pressionados pelas demandas do trabalho do que da família. Para Baruch (2000), casos 

específicos que possam ter relação com gênero se tratam de situações temporárias, nas quais a 

presença do indivíduo em casa se faz necessária, quando do afastamento do escritório 
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tradicional para dedicar seus cuidados a crianças pequenas ou, ainda, para tratamento de 

alguma doença. 

Sullivan e Lewis (2001) realizaram um dos raros estudos comparativos que 

se referem às experiências femininas e masculinas de telehomeworkers, abordando também as 

perspectivas de seus co-residentes. A partir das evidências da pesquisa, percebeu-se que as 

razões que levam os indivíduos a adotar esse formato de trabalho, assim como as formas nas 

quais ele é utilizado para administrar a interface trabalho-farmlia, são intensamente 

influenciadas pela questão do gênero de cada teletrabalhador. Os autores investigaram a 

influência do gênero nas motivações para a inserção do trabalho na esfera privada e 

descobriram que embora homens e mulheres apresentem vantagens similares relacionadas ao 

trabalho - como o aumento da independência e autonomia para organizar sua rotina de 

trabalho, os mesmos expressam visões distintas no que concerne aos benefícios relacionados à 

farmlia. Essas visões tendem a reproduzir as diferenças existentes entre os papéis relacionados 

a cada gênero. Assim, enquanto as mulheres visualizam seus papéis domésticos e maternais 

como centrais e constroem a idéia do teletrabalho como uma possibilidade de conciliar suas 

atividades profissionais com seus papeis domésticos, os homens adotam o teletrabalho por 

razões individuais e relacionadas ao trabalho, evidenciando essa prática como uma 

oportunidade de apenas "ajudar" suas esposas em tarefas domésticas e no cuidado com as 

crianças. 

Já outra expressiva pesquisa é a de Sullivan e Smithson (2007). Partindo da 

afirmação de alguns autores de que o teletrabalho seria uma ferramenta para promoção da 

igualdade de gêneros no que se refere à divisão do trabalho entre homens e mulheres; o intuito 

das autoras foi analisar as perspectivas de teletrabalhadores e seus familiares sobre como se 

dá a alocação do trabalho na esfera privada com relação às questões de gênero e divisão do 

trabalho doméstico, assim como a flexibilidade temporal proporcionada pelo teletrabalho. 

Os relatos de seus entrevistados confirmaram as impressões de Sullivan e 

Lewis (2001) sobre a diferente visão que os teletrabalhadores possuem a respeito das 

motivações e vantagens dessa prática. Enquanto a flexibilidade do teletrabalho para as 

mulheres estava aliada à possibilidade de desempenhar suas atividades domésticas e o 
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cuidado com os filhos, para os homens estava associada ao poder e controle sobre seu próprio 

trabalho e quando a menção sobre o trabalho doméstico era feita, a mesma se traduzia em 

passar mais tempo com a família e apenas ajudar as esposas. Tais diferenças, argumentam 

Sullivan e Smithson (2007), não se constituem resultado de distinções entre homens e 

mulheres, ou dos que possuem filhos pequenos ou não, mas relacionam-se as ideologias que 

os casais possuem no que diz respeito ao gênero. Em face do exposto, apontou-se que a 

presença do teletrabalho no ambiente familiar não afeta a ideologia existente sobre as 

questões de gênero; ou seja, essas práticas flexíveis de trabalho não podem ser afirmadas 

como ferramentas para a igualdade de gêneros e só se fazem efetivas em casos nos quais os 

casais já possuem uma filosofia com relação ao gênero mais igualitária. 

4.5. Teletrabalho e a questão do espaço 

A organização e administração do espaço da casa quando da inserção do 

teletrabalho no ambiente familiar são objetos que também vêm sendo investigados em 

pesquisas atuais sobre a temática; já que, conforme argumentado anteriormente, o 

deslocamento do trabalho para a esfera familiar desafia a tradicional compreensão dos 

domínios do trabalho e da casa como esferas distintas (SULLIV AN, 2000). 

Hartig et ai (2007) argumentam que para muitos indivíduos, o espaço da 

casa representa uma espécie de esfera central onde estão certos papéis sociais que envolvem 

demandas indispensáveis do cotidiano de cada indivíduo; como seu local de descanso, 

recuperação e onde o mesmo realiza a maior parte de suas atividades de lazer. Nesse sentido, 

para os autores, a casa assume um significado relacionado ao sentimento de controle, pois, se 

comparado a outros domínios, é sobre a esfera da casa que os indivíduos possuem autoridade 

para designar sua localização, mobiliá-la de acordo com suas necessidades, desenvolver 

alternativas de repouso e restauração, ou até mesmo utilizá-la como uma forma expressão 

pessoal. Quando o trabalho é transferido para o espaço da casa, esse sentimento de controle 

sobre o ambiente privado é afetado, pois alguma modificação em seus arranjos espaciais 

acaba por ser feita no intuito de acomodar a nova situação, já que em muitos casos, conforme 

notaram Johnson et ai (2007) em seu estudo, requisitos específicos quanto a esses arranjos são 

determinados pelo empregador. 



61 

Em pesquisas sobre o assunto, autores apontam que os homeworkers em 

geral fazem uso do espaço da casa de diversas maneiras: designando um espaço específico 

para as atividades profissionais, escondendo-se no local mais isolado da casa ou dividindo um 

espaço que também é utilizado para outros papéis e funções no ambiente familiar - arranjos 

tais, definidos de acordo com fatores como os custos da casa, horários de co-residentes, 

espaço disponível para acomodar todas as necessidades de seus moradores, entre outros (ver 

SULLIV AN, 2000). Nesse quadro, Sullivan (2000) ressalta que a negociação da divisão e 

compartilhamento dos espaços da casa, para funções antes não pertencentes a ela, 

frequentemente se constitui em uma fonte de conflito e descontentamento, não apenas ao 

trabalhador, mas, sobretudo, para os demais membros que residem na casa. 

Baruch (2000) ressalta ser indispensável para os trabalhadores fazer a 

distinção entre o trabalho e outros aspectos da vida e para isso evidencia a indigência de se 

definir espaços distintos para as atividades profissionais dentro de uma casa. Essa separação 

de espaços é confirmada por trabalhadores como algo desejado e muitas vezes imprescindível 

em várias pesquisas que abordam a questão do trabalho realizado em casa. Um exemplo é o 

estudo de Crosbie e Moore (2004), o qual se desenvolveu com o foco no balanço entre 

trabalho e vida pessoal em formas de trabalho realizadas na esfera privada. Em suas análises, 

os autores verificaram que os homeworkers buscam essa divisão e definição de espaços como 

uma forma de auxiliar os indivíduos a reforçar as fronteiras entre trabalho e vida familiar. 

Embora não especificamente voltado para o teletrabalho, um importante 

estudo sobre a utilização do espaço por indivíduos que trabalham em casa é a pesquisa de 

Sullivan (2000). O desígnio do estudo estava em examinar como são definidos e negociados 

os arranjos espaciais, verificar a existência de potenciais problemas e conflitos, assim como a 

relação entre espaço físico e as fronteiras entre trabalho e farru1ia. A pesquisa chama atenção 

por ser um das poucas a fazer referência não somente aos trabalhadores, mas também as 

experiências e perspectivas de seus co-residentes. Uma vez que o trabalho e o ambiente 

familiar são unidos por meio da inserção das atividades profissionais na esfera privada, a 

farrulia possui um proeminente papel na constituição da casa como um espaço de trabalho 

(SULLIV AN, 2000). 
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As entrevistas com os homeworkers e seus co-residentes indicaram que a 

alocação do trabalho no domínio familiar possui o potencial de aproximar o trabalho da 

família, fato que inevitavelmente acarreta alterações no ambiente e no comportamento de 

todos os envolvidos. Para os co-residentes o fato de o homeworker estar presente em casa, 

mesmo não disponível para eles, é percebido como uma vantagem. No entanto, embora a 

presença do trabalhador não seja vista como algo que prejudica o uso da casa, alguns pontos 

demonstram uma situação que afeta o bem-estar dos co-residentes, como: o sentimento de não 

poder circular dentro de sua própria casa como gostariam; ter que permanecer em silêncio a 

fim de não atrapalhar o trabalho; mudar a forma de atender ao telefone, quando o mesmo 

também é utilizado para as atividades profissionais; e a percepção de que o espaço onde o 

trabalho está alocado, apesar de dividido com outros membros da residência, faz parte do 

território do trabalhador. 

É possível perceber por meio do estudo a existência de diferenças entre as 

experiências vividas em cada farmlia e também entre os membros da mesma casa, ou seja, 

pode ser bom para uns e ao mesmo tempo uma desvantagem a outros. Partindo-se dessa 

constatação, Sullivan (2000) sugere que a promoção da integração ao invés da interferência 

entre trabalho e farmlia deve se dar por meio da estruturação do trabalho no ambiente familiar 

de uma forma que sejam consideradas as experiências e necessidades espaciais da farmlia 

como um todo. 

Sobre esse ponto, faz-se importante ressaltar que embora pesquisas sobre 

telehomework tenham abordado os temas aqui citados, como autonomia, flexibilidade, 

produtividade, utilização do espaço, balanço trabalho-farmlia, entre outros, as percepções, 

experiências e perspectivas daqueles que, inevitavelmente, são envolvidos no processo de 

teletrabalho - os co-residentes, vem sendo pouco exploradas e por muitas vezes esquecidas 

por parte dos pesquisadores (SULLIV AN e LEWIS, 2001; SULLIV AN e SMITHSON, 

2007). Como conseqüência, argumentam Sullivan e Smithson (2007, p.449), "as formas nas 

quais os parceiros de homeworkers vivenciam a interface trabalho-farmlia e o impacto do 
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trabalho na casa sobre isso são insuficientemente entendidos 10". 

Considerando essa deficiência, a presente pesquisa tem como desígnio 

enriquecer esse entendimento do teletrabalho, ao ouvir também as perspectivas dos co

residentes, já que a estruturação do tempo, espaço e forma na qual o trabalho é desenvolvido 

institui-se por meio da interação entre os trabalhadores e outros membros da casa, assim como 

as necessidade de todos ao utilizar o mesmo espaço (SALAZAR apud PUMA, 2007). 

No intuito de complementar os conhecimentos necessários para a 

investigação do tema que a presente pesquisa aborda, foram aqui apresentadas as críticas, 

questionamentos e investigações sobre pontos relevantes para o teletrabalho, como as 

questões de produtividade, balanço trabalho-vida pessoal, utilização do espaço privado, 

flexibilidade e ainda, suas relações com o objeto do estudo em questão - o home office 

telework. 

10 ... the ways in which homeworkers' partners experience the work-family interface and work at home's impact 
upon this are poorly understood. 
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5. A PESQUISA DE CAMPO 

o presente capítulo será destinado a caracterizar o perlil do grupo de 

participantes, definir a forma pela qual se deu o desenho da análise da pesquisa, assim como 

apresentar os resultados dessa investigação, ao tecer a análise das entrevistas com os 

teletrabalhadores e seus co-residentes. Com a finalidade de conferir didática a apresentação 

que se inicia, o conteúdo foi distribuído em seis tópicos, sendo que a exposição dos resultados 

ocorreu em quatro diferentes categorias, abordando os pontos mais expressivos a partir dos 

quais os respondentes fazem sentido de sua experiência com o teletrabalho. 

5.1. Caracterizando o grupo de entrevistados 

Conforme assinalado, as entrevistas foram conduzidas com cinqüenta 

respondentes, sendo 25 teletrabalhadores e 25 co-residentes, todos dos Estados do Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Do total de teletrabalhadores, 14 mulheres e 11 homens, 

10 são autônomos e atuam em diversas áreas, a saber (o número entre parênteses indica o 

número de entrevistados que atuam na área citada): 

o Arquitetura (02) 

o Consultoria (02) 

o Agronomia (01) 

o Artesanato (O 1) 

o Transcrição e Digitação (01) 

o Vendas (02) 

o Agricultura (01) 

Entre os demais respondentes, oito mantém vinculo empregatício com as 

empresas para qual teletrabalham e seis possuem um contrato de prestação de serviços, 

exercendo funções na área de vendas, jornalismo, e serviços. Os mesmos pertencem a seis 
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organizações, as quais operam em diversos setores da economia, sendo que as empresas 5 e 6 

representam os seis prestadores de serviço (o número entre parênteses indica o número de 

entrevistados que atuam na área citada): 

o Empresa 1 - montadora de veículos (03) 

o Empresa 2 - engenharia elétrica (03) 

o Empresa 3 - equipamentos eletrônicos para segurança no trânsito (01) 

o Empresa 4 - produtos e sistemas de informática (O 1) 

o Empresa 5 - cosméticos (05) 

o Empresa 6 - cosméticos (O I) 

Por fim, o último teletrabalhador do grupo é um empresário do ramo de 

escolas de idiomas. Na realidade, esse entrevistado havia abandonado o arranjo de home

office poucos meses antes da entrevista e transferido suas atividades para a sede de sua 

empresa. 

No que se refere aos teletrabalhadores e seus familiares, do grupo, nove 

entrevistados são casados e dividem a casa apenas com o cônjuge (cinco mulheres e quatro 

homens), onze dividem o espaço com o cônjuge e possuem filhos de um a três filhos em casa 

(quatro mulheres e sete homens), sendo que um deles, além dos filhos e cônjuge, mora 

também com a sogra. Duas mulheres dividem a casa apenas com filhos e, por fim, três 

mulheres moram com os pais e mais alguém na casa (irmãos ou avó). 

o teletrabalho é, para a maioria dos entrevistados, uma experiência 

relativamente recente, sendo que na ocasião das entrevistas, o tempo de experiência de 20 dos 

teletrabalhadores variava de oito meses a quatro anos. Apenas dois haviam completado 10 e 

20 anos de experiência no arranjo home-office. Todos do grupo tiveram experiência com o 

formato de trabalho tradicional, isto é, escritório, seja próprio, na empresa para a qual 

teletrabalham ou em outra organização. Com relação aos dias e períodos trabalhados, sete 

respondentes realizam suas demandas profissionais apenas no arranjo de home-office (dois 
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homens e cinco mulheres), ou seja, todo o trabalho pode ser desenvolvido apenas em casa, 

seis realizam dois tipos de teletrabalho: o teletrabalho móvel e o teletrabalho em domicílio 

(seis homens), e 12 intercalam seus dias ou horários de trabalho com saídas do escritório 

home-office para cursos, reuniões, trabalhos de campo ou visitas a clientes (nove mulheres e 

três homens). No entanto, ao fazer uma média dentro de um mês de trabalho, todos do grupo 

permanecem realizando suas atividades no arranjo de home-office entre dois a sete dias por 

semana. Do total, 19 se dedicam ao trabalho em período integral (10 homens e nove 

mulheres) e seis meio período (um homem e cinco mulheres). 

Dentre os 25 co-residentes entrevistados, 10 são homens e 15 são mulheres. 

Vinte respondentes são cônjuges dos teletrabalhadores (nove homens e onze mulheres). Dos 

demais, dois são filhos já adultos (um homem e uma mulher) e três são mães. Dez 

acompanham o dia-a-dia do teletrabalhador em período integral, já que estão a maior parte do 

tempo em casa (seis cônjuges, três mães e um filho). Quinze acompanham algumas horas das 

atividades do tele trabalhador, seja no início ou final do dia de trabalho (14 cônjuges e um 

filho). 

Para facilitar a exposição das falas e permitir que o leitor faça a 

correspondência entre os comentários de teletrabalhadores e co-residentes da mesma farrnlia, 

esses entrevistados foram classificados com o mesmo número. Os quadros a seguir sintetizam 

os detalhes mais relevantes do perfil de cada respondente. 



Quadro 01: Síntese do perfil dos teletrabalhadores entrevistados 

PERFIL DOS TELETRABALHADORES 

PERIODODE 
ENTREVISTADO SEXO DIVIDE A CASA COM TRABALHO REGIME DE TRABALHO 

EOI F Cônjuge e um filho Integral Apenas home-o.ffice 

E02 F Cônjuge e dois filhos Meio período Apenas home-o.ffice 

E03 F Cônjuge Meio período Apenas home-o.ffice 

E04 F Cônjuge Meio período Intercala o home-o.ffice com saídas durante o dia de trabalho 

E05 F Cônjuge e dois filhos Integral Intercala o home-o.ffice com saídas durante o dia de trabalho 

E06 M Cônjuge, dois filhos e sogra Integral Intercala home-o.ffice e teletrabalho móvel 

E07 F Integral Intercala o home-o.ffice com saídas durante o dia de trabalho 

E08 F Cônjuge e três filhos Meio período Intercala o home-o.ffice com saídas durante o dia de trabalho 

E09 M Cônjuge Integral Apenas home-o.ffice 

ElO F Cônjuge Integral Apenas home-o.ffice 

E11 M Cônjuge Integral Intercala home-olfice e tele trabalho móvel 

EI2 M Cônjuge e um filho Integral Intercala home-o.ffice e teletrabalho móvel 

El3 M Cônjuge e um filho Integral Apenas home-o.ffice 

El4 F Pais e avó Meio período Intercala o home-o.ffice com saídas durante o dia de trabalho 

El5 M Cônjuge e dois filhos Integral Intercala o home-o.ffice com saídas durante o dia de trabalho 

El6 F Dois filhos Integral Intercala o home-o.ffice com saídas durante o dia de trabalho 

El7 M Cônjuge e um filho Meio período Intercala o home-o.ffice com saídas durante o dia de trabalho 

El8 M Cônjuge e um filho Integral Intercala home-o.ffice e teletrabalho móvel 

El9 F Pais e irmão Integral Apenas home-o.ffice 

E20 M Cônjuge Integral Intercala home-o.ffice e teletrabalho móvel 

E21 F Cônjuge Integral Intercala o home-o.ffice com saídas durante o dia de trabalho 

E22 F Filho e neto Integral Intercala o home-o.ffice com saídas durante o dia de trabalho 

E23 F Cônjuge Integral Intercala o home-o.ffice com saídas durante o dia de trabalho 

E24 M Cônjuge Integral Intercala home-o.ffice e teletrabalho móvel 

E25 M Cônjuge e um filho Integral Intercala o home-o.ffice com saídas _dllr<mte o dia de trabalho 
----
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Quadro 02: Síntese do perfil dos co-residentes entrevistados 

PERFIL DO CO-RESIDENTE 

ENTREVISTADO SEXO TIPO DE CO-RESIDENTE 
TEMPO QUE ACOMPANHA AS ATIVIDADES DO 

TELETRABALHADOR 

EOI M Cônjuge Algumas horas 
E02 M Cônjuge Algumas horas 
E03 M Cônjuge Algumas horas 
E04 M Cônjuge Algumas horas 
E05 M Cônjuge Algumas horas 
E06 F Cônjuge Algumas horas 
E07 F Mãe Período integral 
E08 M Cônjuge Algumas horas 
E09 F Cônjuge Período integral 
ElO M Cônjuge Período integral 
ElI F Cônjuge Algumas horas 
El2 F Cônjuge Algumas horas 
E13 F Cônjuge Período integral 
El4 F Mãe Período integral 
El5 F Cônjuge Período integral 
El6 M Filho Período integral 
E17 F Cônjuge Algumas horas 
EI8 F Cônjuge Período integral 
El9 F Mãe Período integral 
E20 F Cônjuge Algumas horas 
E21 M Cônjuge Algumas horas 
E22 F Filho Algumas horas 
E23 M Cônjuge Algumas horas 
E24 F Cônjuge Período integral 
E25 F Cônjuge Algumas horas 

- -----
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5.2. Desenhando a análise das entrevistas 

Faz-se importante relembrar que a análise em questão não possui a ambição 

de revelar uma realidade ou identidade singular, mas sim interpretar e compreender como os 

teletrabalhadores e seus familiares dão sentido às experiências da inserção do trabalho na 

esfera domiciliar, à luz de suas práticas discursivas. 

Nesse contexto, cabe então destacar que os pontos que servem de 

ferramentas para o desenho dessa análise são tópicos não expressos pela totalidade dos 

respondentes da mesma maneira, tampouco que todos estejam de acordo, fato o qual não 

permite encaminhar generalizações da amostra para um contexto social mais amplo. Busca-se, 

sim, conforme já assinalado, por meio das peculiaridades dos discursos, visualizar processos 

ou padrões por meio dos quais os indivíduos dão sentido às suas experiências, ou, ainda, 

identificar categorias que careçam de investigação mais ampla. 

Isto posto, volta-se para o interesse central dessa dissertação, qual seja, 

explorar as realidades do teletrabalho domiciliar; quais são as oportunidades e os dilemas 

provenientes da realização do trabalho no ambiente familiar e de que maneira os 

teletrabalhadores e sua família fazem sentido e respondem aos mesmos. 

Os participantes dessa pesquisa partilharam algumas das dificuldades e 

oportunidades de se levar o trabalho para dentro de suas casas. Percebe-se, a partir das falas 

do grupo, a existência de conveniências e barreiras comuns aos entrevistados, voltadas tanto 

para o lado profissional, quanto para o lado pessoal e familiar. Para cada ponto positivo, havia 

um conjunto de dificuldades. No entanto, as diferenças percebidas na experiência e no sentido 

que cada fanu1ia (entenda-se teletrabalhador e co-residente) faz a esse formato de trabalho 

devem-se ao número de integrantes convivendo em um mesmo espaço, tempo em que os 

mesmos passam juntos no ambiente familiar, organização do espaço de trabalho na casa, 

assim como questões de gênero. 
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A partir da análise das entrevistas e com a finalidade de auxiliar na 

compreensão da interpretação, os pontos de conteúdo mais expressivos, os quais condiziam 

com os questionamentos dessa pesquisa, foram expostos em quatro categorias relacionadas ao 

teletrabalho: espaço, flexibilidade de horários, equilíbrio trabalho-vida pessoal e gênero. 

Bardin (1977) ressalta que as categorias devem ser mutuamente exclusivas. No entanto, deve

se ter em vista que embora as categorias estejam expostas separadamente de modo a se 

estruturar com maior clareza o pensamento dos mesmos, nas falas dos respondentes, as 

questões são apresentadas pelos entrevistados de forma entrelaçada em um único contexto. 

Com base no exposto, as principais categorias depreendidas do discurso dos 

entrevistados serão apresentadas a seguir. Alguns trechos dos discursos dos teletrabalhadores 

e seus familiares foram aqui reproduzidos, tendo sido as suas falas fielmente transcritas. 

Assim, eventuais irregularidades gramaticais foram mantidas no intuito de preservar a 

naturalidade dos relatos. 

5.3. A organização do espaço físico e a divisão do território 

De maneira geral, os teletrabalhadores entrevistados, sejam autônomos ou 

possuindo vínculo empregatício com alguma organização, estão livres para organizar seu 

espaço de trabalho dentro do ambiente familiar. 

Ter um espaço reservado ao trabalho foi enfatizado por muitos 

teletrabalhadores e co-residentes como uma estratégia de acomodação necessária. A separação 

física do home-office e o restante da casa se toma uma forma de proteger o trabalho da 

fanu1ia, assim como resguardar a família do trabalho. De fato, a necessidade da separação do 

espaço é frequentemente ressaltada pelos teletrabalhadores nas pesquisas sobre o tema 

(CROSBIE e MOORE, 2004; JOHNSON et ai, 2007; SULLIV AN, 2000; SULLIV AN e 

LEWIS, 2001). Os teletrabalhadores e co-residentes do grupo descreveram a importância de 

se ter um escritório reservado, e em alguns casos, distante dos principais espaços de convívio, 

onde se possa separar o ato da execução do trabalho, assim como seus materiais, das demais 

atividades da esfera privada. 
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( ... ) Você precisa ter um espaço, precisa adaptar porque se não tiver tudo 

organizado você não sobrevive porque a gente tem muito material. ( ... ) 

Então se eu não tiver uma estrutura, por exemplo, um bom armário para eu 

guardar essas caixas, fica tudo pelo meio da casa. Aí não tem condições, 

você pira, fica louca, né? (Te1etraba1hador, E21) 

( ... ) Estamos muito bem estruturados aqui sabe ... a gente conseguiu isolar 

bem o escritório dela de nossa sala de televisão para não interferir o 

barulho no trabalho dela. ( ... ) Lá ela tem um depósito para as caixas, pois 

ela tem muito material. Então fica tudo lá e não interfere na casa ( ... ) se não, 

começa a ficar uma casa cheia de entulho, né? Aí isso começa a interferir e 

você começa a implicar com aquilo. Então essa estrutura tem muito a ver. E 

isso eu acho importante, sabe, a estrutura que se tem para não interferir na 

vida familiar. (Co-residente, E05) 

Mesmo com a definição de um espaço fixo da casa para o trabalho, às vezes 

as fronteiras espaciais parecem ineficientes para preservar a privacidade do indivíduo que 

utiliza o espaço, e, ainda, dos co-residentes ao realizar suas demandas nos demais espaços da 

casa. Assim, confirmando o que apontam as investigações de Johnson et al (2007) e Puma 

(2007), tão comum como separar um cômodo da casa para o trabalho é a utilização da porta 

como um mecanismo de isolamento e separação entre a esfera profissional e privada. 

Nós conseguimos seguir com a nossa rotina porque ela tem o escritório dela 

onde ela pode trabalhar e ficar de porta fechada, né? Então dessa forma eu 

acho que acaba não interferindo na rotina do resto da casa. ( ... ) A gente 

colocou uma porta no escritório. Porque quando ela começou não tinha 

porta; e aí, quando ela veio, a gente providenciou uma porta. Assim quando 

ela precisa trabalhar, fica com essa porta fechada. (Co-residente, E07) 

Tem que ter privacidade no home-office, porque isso é muito fundamental. 

Você tem que ter um espaço que você possa fechar a porta para realizar 

uma áudio-conferência, por exemplo. ( ... ) Nas reuniões que tem áudio-
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conferência com a diretoria, eu tenho que me trancar. Trancar a porta do 

escritório, do corredor, deixar cachorro longe ( ... ) (Teletrabalhador, E18) 

Ela fala muito no telefone, o dia inteiro. E ela fala bastante alto ( ... ) Então, 

as vezes ela tá falando e nós estamos assistindo televisão e começa 

incomodar, nós temos condições de fechar uma porta e isolar para um não 

inteiferir no outro. ( ... ) E se tem alguém que está ali envolvido com o 

trabalho dela, você fecha uma porta e isso não inteifere no resto da casa. 

(Co-residente, E05) 

Em alguns casos, a porta fechada pode ser utilizada com a finalidade de 

transmitir um sinal aos demais integrantes da casa: uma barreira física sugerindo que o 

teletrabalhador não deve ser interrompido. 

Ele já chegou a fechar a porta na minha cara. Bem na hora que eu to 

passando, ele fecha a porta. Daí eu me toco "falei alto e ele tava no 

telefone" ( ... ) Se ele tá numa reunião, porque também tem essas áudio

conferências, ele se fecha. ( ... ) Aí ele fala "amor 10 horas da manhã eu 

tenho esse troço aí". Aí ele fala "não fala comigo" ( ... ) daí ele fica lá 

fechado e ninguém abre porta, ninguém faz nada. Aí eu só sei que ele 

terminou quando ele abre a porta que eu escuto o barulho da porta ( ... ) e eu 

falo "acabou", entendeu? (Co-residente, E18) 

Apesar de o trabalho estar, na maioria das vezes, restrito a um espaço 

separado da casa, essa condição não impede esses espaços de serem partilhados, até certo 

ponto, por toda a família, fato o qual revela uma redução das barreiras existentes entre 

trabalho e vida pessoal e a impossibilidade, para muitos, de separar totalmente o trabalho do 

não-trabalho. Com exceção de dois respondentes, os demais que realizam suas atividades em 

espaços restritos, afirmam ser estes eventualmente partilhados ou destinados a outras funções, 

principalmente como o escritório da falll11ia ou eventual quarto de hóspedes e espaço de lazer. 

Cabe aqui expor o exemplo de duas falll11ias que planejaram o projeto do home-office com 

duas estações de trabalho a fim de acomodar as necessidades de toda a falll11ia. 
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Eu já tinha esse espaço de escritório desde que eu adquiri a casa (. .. ) para o 

home-office ( ... ) Então hoje eu uso esse quarto que fiz de escritório, onde tem 

o meu computador, o da minha esposa, tudo organizadinho para haver um 

isolamento do restante da casa (. .. ) então eu e minha esposa o utilizamos. 

(Teletrabalhador, E12) 

Várias vezes dividimos o espaço ( ... ) muitas vezes é urgente e preciso usar, 

mas como comentei, às vezes sinto que vai acabar atrapalhando porque ele 

precisa que uma concentração maior naquele momento. Mas muitas vezes já 

precisou (. .. ) mas eu evito ir lá qualquer hora ou momento. Vou se é muito 

necessário mesmo. Evito ao máximo interromper o trabalho dele. (Co

residente, E12) 

o escritório da casa e todos usamos (. .. ) mas quem mais usa mesmo é meu 

filho mais novo (. .. ) os móveis foram projetados pra duas pessoas 

trabalharem, então não há conflito. Ele faz o trabalho dele pra escola e eu 

tenho o meu do lado. (Teletrabalhador, EIS) 

Os trabalhos do pai e do filho são feitos lá. Mas, por exemplo, o pai tá em 

um computador e o dele também tá lá (. .. ) então se o pai tá trabalhando ele 

não pode, espera a noite. Ele ai fazer um trabalho da escola, espera a noite; 

espera que o pai tenha um trabalho fora, aí ele aproveita e vai fazer, mas 

junto ali, a não ser que seja uma coisa bem quietinha, que não vá ligar uma 

música ou coisa assim, aí dá prafazer. (Co-residente, EIS) 

As passagens acima, referentes à visão dos teletrabalhadores e seus 

respectivos co-residentes, ilustram que os espaços de trabalho e os recursos que os mesmos 

dispõem podem ser divididos, apesar de, conforme as descobertas de Sullivan (2000), serem 

vistos como território do teletrabalhador. Igualmente à percepção dos respondentes da 

pesquisa da autora, com foco nas questões do uso do espaço, os co-residentes mencionados 
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sabem que possuem acesso ao home-office; no entanto, acreditam que devem priorizar as 

atividades profissionais do teletrabalhador no intuito de não "atrapalhar" seu trabalho. Já o 

contrário também ocorre, no qual o período partilhado no mesmo espaço é vivenciado pela 

farru1ia como um momento de prazer, já que acontece com pouca frequência. É o que ilustra o 

trecho a seguir, no relato de um agricultor que divide poucos momentos de trabalho no home

oifice da esposa teletrabalhadora. 

Eu me sinto à vontade e ela também ( ... ) um não inteifere no outro, pois 

cada um tem seu computador e telefone. E como eu trabalho muito fora eu 

passo muito pouco tempo ali; faço umas coisinhas e estou liberado, né? 

Não é um trabalho em que um vai inteiferir no outro ou coisa parecida ( ... ) 

Então até é bom porque tá todo mundo junto ali. Se a gente tá tratando de 

alguma coisa a gente bate um papo, toma um chá juntos ( ... ) é muito 

agradável, né? Você tá dentro de casa. Isso é bom ( ... ) (Co-residente, E05) 

Os relatos revelam que a falta de espaço conduz alguns teletrabalhadores a 

dividir espaços que também são destinados a outras funções. Dentre seis teletrabalhadores do 

grupo que não utilizam espaços reservados ao trabalho, três desempenham suas atividades na 

sala de jantar ou estar e três em um dormitório. No entanto, apesar de alguns expressarem a 

vontade de ter um local restrito ao trabalho, com exceção de um teletrabalhador, os mesmos 

estão conseguindo administrar essa divisão do espaço, muitas vezes mantendo a harmonia da 

casa. Por meio dos discursos dos respondentes, fica evidente que os casos de sucesso se 

devem ao fato de os teletrabalhadores desempenharem suas atividades dentro da casa em 

períodos que somam poucas horas diárias ou, para os que trabalham uma média de oito horas 

diárias, poucos serem os momentos em que o trabalho está sendo desenvolvido e os demais 

residentes estão em casa. 

Por outro lado, quando o trabalho está em execução ao mesmo tempo em que 

rotinas domésticas da casa e dos demais residentes estão em andamento, o cenário a 

convivência de ambas as esferas parece mais conflituoso, já que não há um espaço restrito ao 

trabalho, fato o qual confirma que é comum a falta de espaço ser um problema para os 

teletrabalhadores e seus familiares (CROSBIE e MOORE, 2004; SULLIV AN, 2000). Os 
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relatos a seguir elucidam as vivências de um teletrabalhador e sua família ao levar o trabalho 

para a mesa de sua sala de jantar ao mesmo tempo em que a esposa, filho e sua babá seguiam 

com suas atividades diárias. 

A mesa que eu ocupava nonnalmente pra refeições eu tive que ocupar e 

espalhar os meus documentos de trabalho. Então você imagina fazer da 

sala um escritório ( ... ) é algo bem desconfortável e desagradável. Eu não 

tinha outro espaço pra poder trabalhar, né? (. .. ) O barulho da TV; som, o 

filho brincando, o trânsito de pessoas sempre circulando de um lado para 

o outro, tiravam a minha atenção e me desconcentravam. Às vezes eu tinha 

que pedir pra cuidar pra eu poder continuar os trabalhos. ( ... ) Nós 

almoçávamos em casa, então eu tinha que interromper os trabalhos, juntar 

a papelada, a documentação, abrir espaço pra poder colocar a mesa pra 

fazer as refeições ( ... ) semprefoi muito ruim isso. (Teletrabalhador, E13) 

Eu não acho legal misturar (. .. ) na situação que tava, que era na sala, 

onde ficava eu, a babá, meu filho, era complicado. ( ... ) Eu acho que 

trabalhar tem que ser na empresa ou num lugar trancado onde você possa 

se concentrar no seu trabalho. ( ... ) Na sala era muito ruim. Nossa casa 

vivia bagunçada! ( ... ) Casa é pra descansar, curtir o filho e nada mais que 

isso. (Co-residente, E13) 

Percebe-se que as diferentes situações vivenciadas por cada 

teletrabalhador, seja em seu domínio profissional: jornada diária de trabalho, tempo 

despendido dentro de casa e em atividades externas, ou na esfera privada: número de 

residentes dividindo o mesmo espaço, tempo que todos passam juntos convivendo dentro de 

casa, resultam em experiências qualitativamente distintas para os envolvidos. Quanto maior o 

número de horas despendidas no trabalho home-office, assim como em contato com os demais 

residentes em horários de trabalho, maior a necessidade de um espaço restrito às atividades 

profissionais. Dos entrevistados que possuem um espaço para o trabalho, três fizeram uma 

tentativa inicial frustrada de realizar suas atividades em uma área comum da casa. 
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De particular interesse aqui é o caso de um teletrabalhador que logo ao 

transferir suas atividades para dentro de casa, fez uma tentativa de realizar o trabalho no 

espaço da sala. A maior parte do tempo em que está trabalhando, sua esposa e enteado 

também estão em casa. Bastaram poucas semanas para que ele se mudasse para um quarto 

reservado ao trabalho: 

No começo do home-oifice eu fiquei algumas semanas na mesa da sala, 

com o laptop, o celular ali. ( ... ) Depois percebi que todo mundo passando, 

era a área comum da casa, né? Então não achei justo ocupar uma área 

comum com meu trabalho e ter que pedir privacidade em uma sala de 

televisão, né? Por isso que a gente já resolveu trazer para cá, para este 

quarto. (Teletrabalhador, EIS) 

Quando ele começou o home-office, ele trabalhava na sala. ( ... ) E me 

deixava maluca aquela época. Foi fogo. Eu atrapalhava ele e ele me 

atrapalhava, porque eu queria às vezes fazer alguma coisa e não podia. 

(. .. ) Não ter onde falar ( ... ) eu tinha que falar no meu quarto pra não 

atrapalhar ele. A mesa de almoço era mesa de trabalho. Era uma 

confusão. ( ... ) Aquele mês foi muito difícil. ( ... ) Quando ele saiu daqui eu 

me senti aliviada, você acredita. Eu pensei na hora, "ganhei a minha sala 

de volta". (Co-residente, EIS) 

Outra participante, a qual divide o espaço da casa com a filha e a neta, 

relata suas experiências ao trabalhar na sala e em seu dormitório, antes de reformar a casa 

para acomodar um espaço exclusivo para o home-oifice. A maior parte do tempo enquanto ela 

trabalha, sua neta também está em casa. 

Antes era uma coisa! Era tudo na sala, pois eu não tinha uma peça só pra 

mim! Quando chegavam as clientes aqui, todas tinham que entrar na 

cozinha, entrar na sala ( ... ) e incomodava né? Eu ia fazer o trabalho no 
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quarto e era chato você ver às vezes uma pessoa estranha lá, entrando no 

meu quarto pra pegar mercadoria (. .. ) ou às vezes estávamos comendo na 

sala e chegava uma pessoa tinha que atender. Aí eu reformei a casa eu 

deixei uma peça só pra isso, pensando no meu conforto. ( ... ) Agora aqui, 

eu já deixei uma entrada na garagem direto pro escritório. Assim as 

clientes não precisam mais entrar dentro de casa e tirar a minha 

privacidade ou a da minha filha e neta. (Teletrabalhador, E22) 

Para a maioria das famílias, o sentimento de ter perdido algum espaço na 

casa é inexistente, algo que também foi constatado no estudo de Sullivan (2000). Os fatores 

que parecem contribuir para isso são os mesmos apontados nas investigações de Sullivan 

(2000). Um fator que, naturalmente, parece ser importante é o tamanho da casa em relação às 

demandas espaciais atuais de seus respondentes. Muitos dos teletrabalhadores e co-residentes 

sentem que uma das razões pela qual eles não sentem falta de um espaço da casa, a ser 

destinado a outra função, é porque atualmente a casa é grande o suficiente para acomodar essa 

demanda. Além disso, conforme mencionado anteriormente, muitos utilizam um espaço que 

já era destinado ao escritório da casa. O tamanho da casa e o número de residentes dividindo o 

mesmo espaço, certamente contribuem na percepção se há, ou não, falta de espaço no 

ambiente familiar. Alguns respondentes, os quais atualmente possuem um espaço reservado 

ao trabalho, já demonstram sua preocupação com relação ao espaço a partir do momento em 

que a família crescer, uma vez que o cômodo onde está o home-office seria o único espaço 

disponível para acomodar um novo dormitório. 

Por fim, outro fator que parece ser particularmente essencial para muitas 

dessas farmlias é que a pessoa que trabalha sob o arranjo home-office, na maior parte do 

tempo, está trabalhando quando os demais residentes estão fora. 

Alguns respondentes mencionaram determinadas formas pelas quais o 

trabalho se propaga em meio ao ambiente familiar, até mesmo para os que definem um espaço 

reservado ao mesmo. Johnson et ai (2007) afirmam que uma das formas de "invasão" do 

trabalho na esfera privada é por meio da evidência visual do trabalho, o qual pode acabar se 

espalhando pela casa. É o que ressaltam também os entrevistados da presente pesquisa. 
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É muito material que a gente tem, sabe? É acrílico, são produtos, revistas, 

malote do correio que você recebe um dia sim, um dia não. Então eu tenho 

dois quartos lotados de caixa da empresa. Na sala, você vai entrando por um 

corredor de caixas ( ... ) Então fica tomado sabe. ( ... ) E isso incomoda meu 

marido, porque ele fala: "Poxa, a casa inteira tá cheia de caixa!". Daí eu 

mudo pro quarto e tento arrumar, mas de repente começa a empilhar na sala 

de novo, sabe? Então ( ... ) pra onde eu olho tem caixa. Na minha sala é 

assim, tem o sofá, tem um corredor no meio, e na parede: tá cheio de caixa. 

(Teletrabalhador, E23) 

A gente tem várias maletas demonstrativas e bastante catálogo ( ... ) e isso eu 

tive que trazer para casa, o que comeu um pedacinho da minha garagem ( ... ) 

e gerou um pouquinho de transtorno. (Teletrabalhador, E24) 

Tem essa coisa de alguns objetos que estão ligados ao trabalho estão em 

casa e, às vezes, estão ocupando o espaço disponível da minha casa. São 

espaços que eu poderia usar pra outras coisas. ( ... ) Além de ocupar espaço, 

me faz lembrar do trabalho. São coisas que se eu tivesse escritório fora, 

ficariam lá. Isso é mais uma desvantagem. (Teletrabalhador, EIS) 

Tal fato é comentado não somente por trabalhadores, mas também por co

residentes, os quais se incomodam, principalmente quando o trabalho é executado em áreas 

comuns da casa. 

A nossa casa vivia bagunçada com papelada em cima da mesa. Tinha coisa 

por tudo, tinha papel espalhado, caixa com documento, pela casa inteira. 

( ... ) casa não tem que ter isso, a não ser que tenha escritório, e aí tu joga 

tudo lá dentro do escritório. (Co-residente, E13) 
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Isso me incomoda um pouco porque as coisas ficam em cima da mesa de 

jantar, né? Isso aí é um pouco chato, mas ( ... ) Porque eu chego à noite e tá 

sempre tudo espalhado. Aí ele continua trabalhando após o horário que eu 

já chego. Assim ele continua em cima da mesa ali, o computador e as coisas 

( ... ) tem mais impressora. E fica meio bagunçado. Mas nada que não dê pra 

levar assim. Eu não sou muito estressada. (Co-residente, E20) 

De acordo com a fala de respondentes, os quais já vêm trabalhando sob o 

arranjo de home-office há alguns anos, há evidências de que o telefone também se constitui 

uma forma pela qual o trabalho pode invadir o espaço da casa, no momento em que os co

residentes precisam atender e o teletrabalhador está ausente, por exemplo, ou até mesmo as 

crianças em sua fase de quererem ser os "telefonistas" da casa. Tal fato, também ressaltado 

nas pesquisas de Johnson et ai (2007) e Sullivan (2000), se toma fonte de desconforto não só 

para os co-residentes, quanto para os teletrabalhadores. 

Normalmente eu evitava que os meninos atendessem, assim pra saber 

quem era, né?Pois podia ser algum cliente, alguém da empresa. Então, às 

vezes ligavam aqui perguntando se era da empresa, querendo um produto. 

(. .. ) Normalmente tocava eu já ia atender, e já anotava inclusive, fulano de 

tal lugar quer isso. (. .. ) Aquela época me incomodava porque era muito. 

Eu tava no meio de alguma coisa, parava tudo ia correndo atender. Então 

acaba atrapalhando um pouco. Mas agora graças a Deus, com o celular é 

bem menos (. .. ) e às vezes eles ligam e dizem "ai desculpe, eu confundi, eu 

queria ligar no celular", então hoje em dia mudou muito, né? (Co

residente, EIS) 

Às vezes causa um problema. Agora ele (o filho de três anos) só não 

atendeu o telefone porque acabou de chegar aqui. Mas é briga ( ... ) se ele 

não puder atender ele fica bravo! Então ele atende, às vezes bate maior 

papo com a pessoa, não pergunta o nome e desliga. A gente não sabe quem 

ligou, não sabe pra quem que era. Aí ele fala: "Ah, era um tio que queria 

falar com o pai". Aí eu falo: "não perguntou o nome?" E ele: "já 
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esqueci". (. .. ) e assim vai. ( ... ) Às vezes até se torna um problema porque 

você espera uma coisa importante e ele não passou o telefone pra mim, 

desliga sabe. Meu marido se incomoda se o X (filho) desliga antes de 

passar pra ele ou pra mim. (Co-residente, E17) 

Atualmente, de acordo com as pesqmsas de Johnson et al (2007), a 

tecnologia está sendo empregada como uma estratégia de acomodação no intuito de instituir 

maiores barreiras e assim limitar essa intrusão do trabalho na vida familiar. Por exemplo, as 

intrusões por telefone agora são limitadas a partir da instalação de identificadores de 

chamadas para filtrar as ligações a serem atendidas após o horário de trabalho ou linhas 

telefônicas separadas para uso doméstico e profissional. Por fim, a solução mais utilizada por 

todos está em fazer uso do celular e não mais o telefone fixo. Treze respondentes do grupo 

não divulgam seus telefones fixos a fim de manter a privacidade. Dentre os demais, a maioria 

restringe o uso do fixo apenas para determinados colegas de trabalho ou clientes, ou seja, há 

uma preocupação geral em zelar pela privacidade no ambiente familiar. 

Existe sempre um período de adaptação mesmo. E nesse período a gente 

faz algumas coisas de forma errada ( ... ) eu cheguei até para alguns 

clientes, como sou vendedor, a passar o meu telefone fixo pessoal, o que eu 

não faria mais hoje. Pois eu não fico 100% do tempo no meu home-office. 

Percebi que eles ligavam no horário que a minha diarista tava aqui ( ... ) 

então não gosto e acho que ela não tem obrigação de atender telefonemas 

que são meus, profissionais (. .. ) a função dela não é essa de maneira 

nenhuma. Aí eu percebi que isso não tava dando muito certo. Hoje eu tento 

cortar isso da forma mais polida possível. Eu precisei para me adaptar 

para evitar de cometer essas coisas que eu hoje considero erros. 

(Teletrabalhador, E12) 

No entanto, da mesma forma em que o celular permite a separação do 

trabalho e não-trabalho, garantindo a manutenção da privacidade dos residentes, ele não se 

toma um instrumento que impossibilita totalmente a invasão da vida privada. Pelo contrário, 
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os respondentes expressam seu descontentamento ao discorrer sobre as vezes em que o celular 

"resolve tocar" em momentos inoportunos. 

Ah, isso incomoda mesmo, porque o meu trabalho na verdade não depende 

do horário comercial, às vezes são empresas, vizinhos que são clientes, 

funcionários, e esses não tem horário pra ligar, né? Então aquela pessoa 

que não me acha naquele horário, me busca em horários alternativos, no 

horário comercial ou depois do horário comercial, né? Não é estranho 

alguém me ligar às 6h30 ou 7h em casa, tampouco às 10h. Porque é a Lei 

de Murphy, né? Você sentou na mesa pra comer, toca o telefone, foi 

dormir, toca o telefone, e é sempre assim, né? (Teletrabalhador, E17) 

As consultoras não têm muito discernimento. Ligam por qualquer coisa, e 

no horário que elas querem. Às vezes é 11 h da noite e toca meu celular. 

Meu marido se incomoda, não gosta, quer atender e falar que eu to 

dormindo, e que ela tem que ligar durante o dia porque eu também tenho 

vida própria. Ele fica meio revoltado ( ... ) claro que ele não faz e isso até 

prejudicaria o meu trabalho ( ... ) mas se toca muito tarde o telefone ele se 

incomoda bastante. Já aconteceu em domingos de a gente estar assistindo 

filme e tocar o telefone, e coisas que poderiam esperar para o outro dia de 

manhã. (. .. ) E eu falo muito para as meninas que elas têm que se policiar 

no horário para me ligar, pois não adianta me ligar no domingo, pois não 

vou resolver problema. A empresa também não trabalha no final de 

semana. ( ... ) Então é isso que acaba incomodando, a invasão de 

privacidade. (Teletrabalhador, E21) 

De certa forma incomoda, porque o chefe liga, os clientes ligam, aí já tira 

a privacidade ( ... ) às vezes a gente tájantando e o chefe tá ligando porque 

sabe que ele está em home-office. Aí o chefe pergunta: "tá trabalhando 

ainda?" e ele responde que sim. Aí eles ficam lá, meia hora falando. ( ... ) 

Eu não sei se por causa do home-office que isso acontece. Talvez ele 

estando no escritório e eu não estando junto, eu não sentiria tanto. As 
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pessoas acham que a pessoa esta sempre disponível, né? (Co-residente, 

EI1) 

Receber visitas de trabalho em casa é algo raro entre os entrevistados do 

grupo. Com exceção dos encontros com colegas de trabalho, normalmente as visitas são feitas 

pelos teletrabalhadores nas empresas onde seus clientes trabalham ou os encontros acontecem 

por meio de reuniões agendadas em locais destinados a essa função. Quando ocorrem, 

Sullivan (2000) ressalta que visitas podem se tomar um incômodo se os demais residentes 

estão em casa com maior frequência e, portanto, precisam alterar sua rotina devido a elas, ou 

quando são muito frequentes. 

Às vezes acontece de alguém estar passando na cidade, aí chega aqui e eu 

tô no meio de uma faxina, ou cozinhando. Eu fico meio sem graça. Ele (o 

teletrabalhador) acha que não, mas a pessoa que tá visitando fica 

constrangida também. Geralmente ele fala: "nós vamos ficar no 

escritório", daí eu tô aqui no meu cantinho. Mas de repente, ele vai 

oferecer um cafezinho, um suco, aí já vem no meu território. Daí, paro 

tudo? Então eu não sei (. .. ) se eu ficar junto eu atrapalho, porque é 

assunto de trabalho. Mas se eu vou pro quarto parece um certo desprezo 

com as pessoas ( ... ) eu fico constrangida não sei muito bem o que fazer. 

(Co-residente, E15) 

Algumas respondentes, os quais sua função - poucos meses antes da 

entrevista - demandava receber muitos clientes em casa, relatam suas experiências não tão 

agradáveis ao receber uma demanda considerável de clientes em seu home-office. Trata-se de 

situações desconfortáveis não somente para o teletrabalhador como para seus familiares, 

principalmente quando os clientes não sabem respeitar os horários do teletrabalhador. 

As visitas incomodavam minha família por virem fora de horário ( ... ) 

acabava inteiferindo na rotina, porque acabava pegando meu pai saindo 

do banho, a minha mãe fazendo comida ou limpando a casa. Sei que são 
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coisas nonnais, que uma pessoa faz nonnalmente, só que cria um 

desconforto, sabe? Tinha esse desconforto. ( ... ) Você tem vontade de ir 

tomar banho, daí você tem que trancar as portas, as janelas, porque de 

repente você abre a porta e dá de cara com a consultora lá dentro. 

(Teletrabalhador, E7) 

Incomoda, pois às vezes elas vêm bem na hora do almoço, e a gente ta 

almoçando, né? Aí elas falam (a filha e neta): "Ah mãe, faça o favor, não 

vá levantar. Coma". ( ... ) Mas eu já me acostumei. Elas às vezes acham 

ruim e dizem: "a mãe tem que impor horário, porque em lugar nenhum as 

pessoas trabalham sem ser um horário fixo. Você tem que ter horário" . 

(Teletrabalhador, E22) 

A preocupação não se restringe apenas ao fato de incomodar os residentes 

da casa, ou tirar sua privacidade e liberdade, mas também a questões de segurança. Como 

convidar um estranho para adentrar o espaço familiar? 

É às vezes pela própria questão de segurança, que eu tava sozinha dentro 

de casa. Então algumas vezes eu marcava num shopping, ou algum lugar 

mais público. Mas às vezes eu tava tão corrida que eu marcava aqui. Se 

era homem, a gente tentava não recolher, né? Pois a gente sempre fica um 

pouco insegura, a gente não sabe o que vai ser, mas ( ... ) (Teletrabalhador, 

E23). 

Assim, da mesma forma que identificou Puma (2007) em seu estudo, a 

posição dos respondentes parece reforçar uma preocupação na hora de decidir aquele que tem 

permissão de entrar na casa. Não são todos os que são convidados a entrar no ambiente de 

trabalho, o qual não deixa de ser e estar dentro do espaço familiar. Enquanto os encontros 

com clientes são priorizados em locais fora do home-office, colegas de trabalho recebem um 

tratamento mais informal, já que alguns até conhecem a farmlia e são, portanto, convidados ao 

home-office com maior frequência. 
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Eu particulannente procuraria convidar para minha casa pessoas que 

minha esposa já conhece. Até na empresa eu tenho algumas pessoas que 

tenho uma amizade fora do trabalho, então para essas pessoas eu não 

veria problema de abrir a porta da minha casa e trazê-las aqui para 

trabalhar um pouco juntos, né? Mas é obvio que um cliente ou alguém que 

eu não tenha uma amizade maior, eu não faria esse convite. 

(Teletrabalhador, E24) 

Finalmente, nota-se que os relatos dos entrevistados parecem demonstrar 

que a questão das "visitas em casa" não se trata de algo padronizado. Assim, o ato de receber 

demanda julgamento individual, além de variáveis mais complexas. 

5.4. Home-office telework e flexibilidade de horários 

As falas demonstram, para quase todos os entrevistados, a existência de um 

mecanismo de planejamento e organização da sua semana ou do próximo dia de trabalho. Os 

teletrabalhadores procuram apresentar um comportamento padronizado, uma rotina, ao menos 

no que diz respeito ao horário de início das atividades. 

Fica evidente que o teletrabalho proporciona aos seus praticantes uma 

quebra de paradigma, já que todos comentam ser o desenvolvimento de seu trabalho movido 

de acordo não com horários programados de uma jornada diária, mas sim com as tarefas e os 

resultados; ou seja, tudo depende das demandas de trabalho, do tempo necessário para sua 

finalização, do escopo do projeto. Nesse contexto, para a estruturação dos horários de iniciar e 

parar, os profissionais se orientam a partir dos horários de seus clientes ou fornecedores, 

colegas e parceiros, ou ainda, para os que não trabalham com atendimento de clientes 

diretamente, o tempo demandado para a concretização de uma tarefa. 
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Eu sou bem disciplinada nesse ponto. O que eu faço: eu vejo o quanto de 

trabalho que tenho para cumprir, aí faço um cálculo de quantas horas por 

dia eu tenho que digitar pra poder entregar o trabalho no prazo 

determinado. (Teletrabalhador, EO I) 

Todo mundo às 18h pára, então você não tem necessidade de ficar aqui 

depois das 18h, embora alguns momentos a gente permaneça no ambiente 

fazendo apenas terminando uma atividade ou fazendo outras coisas. 

(Teletrabalhador, E09) 

Normalmente a gente acaba fazendo um horário um pouco mais estendido, 

porque nafábrica o trabalho fica em tomo das 8 às 5h, às vezes 5h30. Mas 

a gente até às 18 ou 19h, porque como a gente atende a rede de 

concessionárias, eles ficam até mais tarde, ligam qualquer horário, ligam 

no final de semana. Aí você tem que se adaptar. (Tele trabalhador, E20) 

o termo "flexibilidade", o qual assume formas e referências distintas no 

discurso individual dos respondentes, foi certamente evidenciado nas entrevistas como um 

dos pontos mais vantajosos da prática do teletrabalho. Os enunciados traduzem-se na 

facilidade em administrar seu próprio tempo e deveres profissionais, alterar a ordem das 

atividades ou até mesmo fazer pausas para demandas pessoais sem a necessidade de "dar 

explicações" ou da autorização de um superior. 

É isso que me a leva gostar do trabalho e que eu diria hoje que eu não 

procuraria outro emprego. ( ... ) Essa flexibilidade de eu poder estar em 

casa, de parar e resolver um problema, de não ter que dar satisfação pra 

ir ao médico, por exemplo. Porque eu tenho essa flexibilidade, entendeu? 

Eu acho isso muito bom! Se o meu bebê chora, eu posso socorrer. Então 

isso é muito bom ( ... ) essa liberdade que você tem. (Teletrabalhador, EOI) 

Eu adoro. Amo poder ter essa autonomia de trabalhar na minha casa. Eu 
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só agradeço a Deus essa oportunidade, e acho que é um benefício, um 

privilégio eu ter isso. Eu tenho um trabalho que se eu quiser ir ali, eu vou 

( ... ) eu não tenho que bater ponto, não tenho que pedir pra alguém pra ir. 

Eu acho que essa autonomia, essa liberdade que eu tenho, uma das 

melhores coisas do meu trabalho. Amo, adoro isso. (Teletrabalhador, El6) 

Transparece no conteúdo das falas acima, o quanto a liberdade e 

flexibilidade são cultuadas por alguns teletrabalhadores como a razão principal que os 

impulsiona a realizar o teletrabalho. No entanto, questões levantadas pelos próprios 

respondentes do grupo descortinam essa realidade ao demonstrar que a flexibilidade e a 

liberdade de trabalhar a qualquer momento do dia podem ser tomar, para alguns, apenas uma 

ilusão. O primeiro ponto diz respeito ao fato de os teletrabalhadores terem de se adequar, 

conforme mencionado anteriormente, aos horários de trabalho de seus clientes, colegas de 

trabalho ou fornecedores, a fim de obter maior rapidez em sua comunicação com os mesmos 

ou melhores resultados para suas demandas. Mais da metade dos entrevistados trabalha na 

área de vendas, portanto precisam de certa forma, adequar sua rotina diária no intuito de estar 

disponíveis aos clientes nos horários em que eles necessitam. 

Tem final de semana que eu trabalho o final de semana inteiro, pois às 

vezes o nosso plantão cai bem certinho na sábado. Aí eu tenho que fazer 

recuperação de pedido das minhas consultoras e durante a semana muitas 

não estão em casa, então tenho que falar com elas no fim de semana, a 

noite, abrir exceção, né? (. .. ) A gente tem que cativar a vendedora, pois 

elas precisam de mim e eu também preciso delas. (Teletrabalhador, E22) 

Como eu te falei, minha atividade por estar na área comercial é assim ( ... ) 

muito dinâmica. A gente nunca vai ter essa questão de decidir os próprios 

horários, nem de encerrar o expediente conforme um escritório comercial. 

Isso faz parte da minha rotina de emprego, de trabalho, da minha vida. 

(Teletrabalhador, E06) 
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o enunciado a seguir ilustra o caso de uma jornalista que iniciou a prática 

do teletrabalho em uma experiência com horários alternados de trabalho e, logo após, sentiu 

necessidade de adequar sua jornada aos horários da empresa: 

No início eu fazia meus horários bem alternados, mudava durante o dia 

( ... ) tipo, hoje eu vou trabalhar duas horinhas de manhã, mais três horas à 

tarde, coisa assim. Aí acabei vendo que era ruim tanto pra mim quanto 

para empresa. Eu trabalhava apenas meio período e a empresa, na 

verdade minha chefe, nunca sabia que horário que ela podia entrar em 

contato comigo (. .. ) quando eu tava em horário de trabalho e quando não 

era meu horário de trabalho. Então, no final das contas, para o benefício 

de ambas as partes, eu acabei estabelecendo um horário de trabalho e 

ficou muito melhor para organização da minha rotina, como pra empresa 

saber em que horário eles podem contar comigo. (Teletrabalhador, E03) 

A partir dos relatos acima, fica claro que a flexibilidade de trabalhar nos 

horários mais convenientes ou produtivos ao indivíduo teletrabalhador está sendo regulada 

não pelo próprio profissional, mas sim pelas demandas de seus clientes ou organizações. 

Outro ponto diz respeito ao tempo dedicado ao trabalho. Embora quase 

todos reconheçam que procuram planejar sua rotina no intuito de ter horários programados 

para iniciar e parar, a prática demonstra que o horário de parar nem sempre é respeitado. De 

fato, esse é o fato mais ressaltado pela literatura sobre o tema, não se restringindo somente à 

modalidade de home-office, mas a todos os arranjos de teletrabalho (ver BAINES e GELDER, 

2003; COSTA, 2004; CROSBIE e MOORE, 2004; JOHNSON et al, 2007; SULLIV AN e 

LEWIS,2001). Os motivos assumem fonuas e combinações diversas, entre elas a sobrecarga 

de tarefas, falta de disciplina em fixar um horário de parar, envolvimento com o trabalho, 

gostar do que faz, entre outros. Essa combinação acarreta, sem dúvida, a sobrecarga de 

trabalho e, por conseqüência, o excesso de horas trabalhadas. 

Eu tenho uma coisa. Quando você tem família é diferente, né? ( ... ) Eu acho 
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o fato de sair cedo pra trabalhar, pra dar exemplo pra eles, também é uma 

preocupação com a família. Eu começo muito mais cedo do que na época 

que tinha o escritório. E eu tenho feito tudo ( ... ) o que eu posso tá 

adiantando eu estou adiantando, pois como estou em casa, você sente 

menos pressionado no apagar das luzes. Em casa eu não tenho esta 

questão. Ao contrário, aqui em casa, à noite as luzes não se apagam, as 

luzes vão acendendo, as vozes vão aumentando, a TV ligada, as crianças 

brincando, o fogão tá ligado ( ... ) Aí eu penso: "Ah, então tá tudo bem! As 

crianças estão ali e eu estou trabalhando". (Teletrabalhador, E06) 

No começo eu fiquei bem perdido e trabalhava até 20, 21 22h da noite. 

Hoje, 50% das vezes eu termino no horário e 50% mais tarde. Eu tento 

muito terminar no horário, mas nem sempre consigo. Às vezes eu tenho 

aquela ânsia de terminar algo que estou fazendo. Por isso que às vezes eu 

não consigo terminar no horário. (Teletrabalhador, E12) 

Com certeza você trabalha mais porque não consegue medir seu tempo de 

trabalho. Você acaba excedendo horário. Quando vê é duas da tarde e 

você não almoçou ainda ( ... ) você não tem alguém te cobrando e quando 

vê, o tempo passou e você ta ali trabalhando e fazendo ( ... ) e por a gente 

ter essas coisas de treinamento para as consultoras, você acaba 

trabalhando até de noite. Não uma vez por semana, são duas, três às 

vezes. Então você acaba extrapolando as quarenta horas semanais. 

(Teletrabalhador, E23) 

Eu sempre trabalho um pouquinho mais do que devia. Até pelo fato de 

você estar em casa e não ter um horário fixo e nada que te impulsione a 

sair e voltar, fechar o escritório e ir embora. Então, talvez isso seja mais 

propício pra você ficar, né? Pois você acaba não vendo o tempo passar e 

não tem ninguém do teu lado se levantando para ir embora, então a gente 

não vê que acabou né? (Teletrabalhador, E24) 
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Horário para terminar? Olha isso é uma coisa assim muito delicada. ( ... ) 

Se eu conseguir me organizar. ( ... ) O que acontece na nossa profissão: a 

gente tem muita coisa pra fazer, por isso que eu digo que quarenta e oito 

horas ainda é pouco se a gente for ver por dia. A gente se envolve tanto no 

nosso trabalho e isso vai fazendo com que a gente vá se envolvendo e se 

desorganizando mesmo, então eu sinto assim. Só se eu botasse numa 

ordem, se eu colocar horário e me organizar eu consigo. A gente vive num 

nível de estresse muito grande por falta de organização. (Teletrabalhador, 

E05) 

Confirmando o que aponta Costa (2004), a flexibilidade, aliada ao aumento 

do número de tarefas e à ausência de supervisão direta, parece dirigir exclusivamente ao 

indivíduo teletrabalhador a responsabilidade sobre os resultados e a oportunidade de 

demonstrar o desempenho esperado. Transparece no conteúdo de suas falas, que o seu sucesso 

ou fracasso dependem unicamente de sua dedicação, do seu comprometimento, da sua 

capacidade e vontade de cumprir e ultrapassar seus objetivos ou os objetivos de sua 

organização. Nem todos conseguem perceber essa relação tão claramente e externá-la por 

meio de críticas explícitas, embora alguns enunciados estejam carregados de indícios que 

levam a essa conclusão. 

Eu não vou dizer pra você que eu não faço pausas para cuidar de 

demandas pessoais. Na urgência eu acabo fazendo ( ... ) mas eu falo o 

seguinte: tudo é questão de responsabilidade. Aumentou muito mais hoje 

por eu estar trabalhando fora do local de serviço. Hoje eu tenho muito 

mais responsabilidade. Eu sentia que tinha mais liberdade quando tava no 

escritório do que hoje ( ... ) até pra resolver problemas pessoais. Muitas 

vezes eu tenho que ver se dá pra fazer na hora do almoço, ou se eu peço 

pra minha esposa fazer quando é alguma questão que é problema de casa 

ou familiar. ( ... ) Porque eu não posso sair pra fazer essas coisas. Não é 

que eu não ache ruim. É porque tenho uma questão de responsabilidade, 

então quanto mais liberdade me dá, menos eu utilizo essa liberdade. 

(Teletrabalhador, E06) 
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A gente, assim, é meio livre de horário. Então é mais assim, a gente tem 

que fazer esse resultado acontecer. Ninguém fica olhando em home-office, 

se você tá ali ou não. O horário é você quem faz, desde que você consiga 

um resultado, né? (Teletrabalhador, E23) 

Eu já comecei esse trabalho muito decidida do que eu queria, pois como te 

falei o trabalho todo está na tua mão. Por depender de você, você que tem 

fazer, se não ele não rola. É uma coisa assim, como se fosse um negócio 

meu mesmo, ser dona do meu negócio né? Depende de mim! Então, se você 

está numa situação confortável, se tá gostoso, dando resultado e tal, aí vai 

embora. Agora se você nota que não, que tá assim, precisando de um gás, 

você acaba trabalhando depois do horário pra conseguir alcançar as tuas 

metas. (Teletrabalhador, E05) 

Apesar dos relatos: "com o home-office trabalho muito mais", "48 horas é 

pouco", "não consigo me desligar", todos comuns nas entrevistas, alguns poucos respondentes 

ainda se empenham para encontrar razões a fim de acomodar essas contradições que a prática 

do teletrabalho envolve, relacionando o excesso de trabalho aos seus objetivos pessoais. 

Eu acho isso errado, mas é da minha índole. Então eu to atolado no 

trabalho, de focar muito no trabalho ( ... ) sei que muitas vezes tem que 

parar um pouco e pensar nas minhas coisas pessoais, mas eu acho que 

quando a gente tem uma responsabilidade no trabalho a gente tem que se 

dedicar ao trabalho pra garantir o sustento da família. É o que faz que eu 

não me incomode de ter este trabalho assim durante a semana. Muitas 

vezes eu queria ter uma vida mais tranqüila. Mas com o padrão de vida 

que consigo oferecer hoje para minha família, com certeza uma vida mais 

light não poderia dar esse padrão pra eles. (Teletrabalhador, E06) 

A invasão do trabalho no tempo de não-trabalho dos respondentes, por 
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meio do excesso de horas trabalhadas, se entrelaça também com a dificuldade em se 

"desligar" do trabalho, caracterizando, dessa forma, o que foi afirmado por Costa (2004). No 

que tange a fazer com que os profissionais se dediquem mais ao trabalho, a autora ressalta que 

a prática do teletrabalho pode ser avaliada como uma alternativa de sucesso. É o que revelam 

as falas de alguns entrevistados: 

É difícil se desligar, porque a gente tá ali e olha, sempre tá vendo um e

mail, é meio que um vício parece. Às vezes eu até brinco, porque você tá 

vendo um e-mail teu, daí você entra no e-mail da empresa. Você já paga 

um negócio, já manda um negócio, responde, verifica os resultados, quer 

dizer, eujá estou trabalhando. (Teletrabalhador, E23) 

Antes acabava às 5h lá, pegava o ônibus da empresa e em uma hora eu 

tava em casa. Eu tava fazendo pós-graduação na época ( ... ) quando não 

tinha aula eu ficava em casa com a esposa. Não tinha o computador da 

empresa, não tinha nada para fazer, né? Não tinha nada do trabalho, nem 

que tivesse atrasado para fazer, né? Como é que eu ia fazer se tava tudo 

longe de mim? O home-office deixa tudo mais perto. Ou às vezes você tá, 

quando eu tava trabalhando na fábrica, por exemplo, você tá jantando e 

daí lembra: "Esqueci de manda um e-mail para tal pessoa. Tenho que 

mandar amanhã". Agora com o home-office, "Esqueci de mandar o e

mail". Você levanta no meio da janta e vai lá passar o e-mail. Então esta 

que é a diferença, né? Acaba lembrando mais e trabalhando mais. 

(Teletrabalhador, E18) 

Eu tento me policiar um pouco, mas como eu te falei ( ... ) o computador 

permanece ligado mesmo depois da hora. Eu só desligo quando vou 

dormir. Aí eu parei 6h, jantei ( ... ) e aí venho aqui no escritório ver alguma 

coisa e vejo que tem e-mai!o Aí você acaba sentando e resolvendo aquele 

problema. Geralmente é assim: eu lembro do trabalho, mas se não for tão 

urgente eu não levanto do sofá pra resolver, mas isso fica na cabeça e uma 

hora que eu passo por ali e não estiver tão ocupado eu acabo sentando ali 
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e resolvendo. Você acaba caindo na tentação de entrar ali e ver o que está 

acontecendo ( ... ) e isso é bem frequente. (Teletrabalhador, E24) 

Você já tem ali o computador na sua mão, e o telefone, está tudo ali já. 

Qualquer necessidade, qualquer coisa que você esqueça, "tinha que ter 

enviado tal coisa ", é inevitável, você vai na hora. De vez em quando eu me 

pego sábado de manhã trabalhando pra terminar de ler e-maUs, responder 

alguma coisa. É inevitável, uma hora ou outra você lembra alguma coisa 

que você deixou de fazer e faz na hora. (Teletrabalhador, E20) 

É possível perceber no discurso dos respondentes que os teletrabalhadores 

os quais possuem dificuldades em se desligar do trabalho já possuem um perfil que propicia 

esse tipo de comportamento. O trabalho a partir de casa, por sua vez, apenas alimentou essa 

dificuldade. Em casos de sucesso, nos quais os respondentes afirmam conseguir administrar 

essa separação do tempo de trabalho e não-trabalho, a disciplina é evidenciada como ponto 

essencial. Assim, é unânime no grupo a afirmação de que ter uma boa dose de disciplina se 

trata de algo fundamental para se adequar ao home-office, até mesmo para impor limites ao 

excesso de trabalho. 

Outro ponto que põe em dúvida o quanto o teletrabalhador desfruta da 

flexibilidade refere-se às pausas e alterações na jornada de trabalho. Pode-se inferir a partir do 

discurso dos entrevistados que, embora quase todos afirmem possuir o hábito e se sentir livres 

para fazer variações em sua agenda no intuito de cuidar de demandas pessoais ou familiares, 

essas facilidades de administrar o horário não são utilizadas com frequência, mas sim de 

forma moderada. Sobre esse ponto, nos apontamentos do estudo de Puma (2007), a autora 

descobriu que se esses profissionais se permitem fazer algo não relacionado ao trabalho 

durante o horário comercial, essa atividade é apenas isolada e não rotineira. É o que ilustram 

os comentários abaixo: 

Horário de trabalho eu estou efetivamente trabalhando e coisas 

particulares que eu faça são apenas casos específicos que eu faria se 
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estivesse no escritório também. (. .. ) Mas eu evito ao máximo isso aí. 

(Teletrabalhador, El2) 

Eu já faço esta disciplina com os horários, médico eu já marco quando 

não tenho nada agendado. Porque é chato ter que ligar pra uma cliente e 

pedir para alterar o seu horário. Eu vejo o meu trabalho como uma coisa 

mais importante. Estas coisas, dentista, médico, são importantes, mas o 

mais importante eu vejo que é o meu trabalho. Às vezes o cliente não vai 

querer esperar. Então eu dou prioridade mesmo. Eu sou minha própria 

chefe. Eu tenho objetivos altos, então eu me cobro e traço planejamentos 

que devo executar. Pra mim, cliente é tudo. Eu dou prioridade para meus 

clientes. (Teletrabalhador, El4) 

Chama atenção o fato de que a prudência desses profissionais nesse sentido 

conduz a uma preocupação em compensar eventuais horas dedicadas a atividades não 

remuneradas, o que no balanço final da jornada diária resulta em muito mais horas dedicadas 

ao trabalho do que ao não-trabalho, uma vez que as horas compensadas passam a ser mais 

longas que o tempo dedicado às demandas pessoais. 

Na verdade ao mesmo tempo em que é uma vantagem, é uma desvantagem 

porque da mesma forma que eu faço umas pausas certamente maiores, né? 

O trabalho fica sem um horário final. Mando e-maUs no meio da noite, 

final de semana também ( ... ) e daí acabo trabalhando um pouco mais. 

(Teletrabalhador, E24) 

Embora exista uma preocupação em repor o tempo "perdido" com 

demandas pessoais, é raro perceber na fala dos respondentes um sentimento de culpa ou 

remorso por não estar cumprindo com suas atividades profissionais no momento em que está 

fora. 

Antigamente me sentia mal, tinha que ficar olhando pro computador toda 
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hora, como se alguém fosse falar comigo, ou fosse chegar um e-mail 

importante ( ... ) mas com o tempo você vai se acostumando, e vendo que 

não é assim. É como se você mesmo dentro da empresa, saísse só fumar 

um cigarro, saísse pra tomar um café, saísse para resolver alguma coisa 

particular que você pediu para o seu chefe. "Preciso ir pra casa agora". É 

normal, existe isso, né? (Teletrabalhador, EI8) 

No começo eu me sentia culpada. Porque assim, a gente não era 

acostumada ( ... ) trabalhei sempre em empresa, então você tinha horário 

pra entrar, pra almoçar, horário pra voltar, horário pra tudo. E quando eu 

comecei trabalhar neste esquema, pra eu poder sair 3h da tarde ficava 

estranho. Você fala: "nossa, que coisa esquisita ". Mas depois você vai se 

acostumando, e eu vi que não tinha nada a ver e que fazia parte, que é 

melhor porque eu poderia flexibilizar melhor o meu horário. Então, muitas 

das vezes, aquele horário que eu pego pra fazer alguma coisa minha, eu 

compenso trabalhando até mais tarde ( ... ) então ficou super normal. 

(Teletrabalhador, ElO) 

Nota-se, por fim, que o sentimento de liberdade existe porque todos estão 

conscientes de que também fazem atividades de trabalho em horários destinados ao lazer, no 

sentido de que uma atitude compensa a outra. Isso se dá através de um processo de 

amadurecimento do indivíduo ao longo do tempo como teletrabalhador, ao perceber que essas 

variações na agenda não prejudicam seus resultados. 

Dessa forma, o que transparece na pesquisa é que a flexibilidade é algo que 

o teletrabalho realmente proporciona aos seus praticantes. No entanto, pouco dessa 

flexibilidade é aproveitada entre os entrevistados do grupo, visando ao lado pessoal do 

teletrabalhador. Ao contrário, para a maioria dos respondentes, a liberdade de ser "dono de si" 

acaba, em um balanço final, sendo mais utilizada no intuito de buscar maiores resultados às 

atividades profissionais dos mesmos. 
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5.5. Home-office telework e o equilíbrio trabalho-vida pessoal 

Naturalmente, a ocasião da alocação ou realocação do trabalho remunerado 

dos entrevistados dentro de suas casas proporcionou aos teletrabalhadores e seus familiares 

uma nova forma de vivenciar a prática do trabalho, assim como a convivência entre os 

residentes na esfera privada. 

Os participantes mencionaram uma variedade de formas nas quais o 

trabalho permeia o ambiente familiar, articulando críticas em relação às oportunidades que o 

home-office telework os proporciona e, ainda, às dificuldades de lidar e fazer sentido da nova 

situação de trabalho. É interessante notar que a construção da retórica sobre essa comunhão 

entre vida pessoal e profissional em um único espaço se trata de esforço repleto de 

ambigüidade, já que o teletrabalho expõe o indivíduo e sua farrulia a conviver com situações 

contraditórias: a mistura do espaço de trabalho e não-trabalho, da produção e reprodução, a 

flexibilidade de horários e a pressão por alcançar metas de trabalho, estar presente, mas não 

disponível aos co-residentes, quando no trabalho ser requisitado em suas demandas como pai, 

cônjuge, filho, e, quando em casa, exigido em suas demandas profissionais. 

Nesse contexto, os teletrabalhadores e co-residentes fizeram referências às 

experiências diversas do trabalho interferindo na esfera pessoal e familiar, das demandas 

pessoais e familiares interferindo na atividade profissional, assim como as estratégias 

empregadas por eles a fim de evitar essas interferências. 

Uma das formas mais comuns de interferência do ambiente familiar no 

trabalho se dá por meio de distrações e interrupções ao teletrabalhador enquanto o mesmo está 

trabalhando. Os profissionais estão sujeitos a distrações oriundas da própria casa, dos co

residentes ou da "rua", além de interrupções da farrulia, vizinhos ou amigos. Essas 

interferências podem assumir formas diversas: 

A primeira e mais frequente são os barulhos, sejam eles dos familiares em 

suas atividades domésticas ou de lazer, da secretária fazendo limpeza na casa, dos carros 
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passando na rua, dos vizinhos e seus cachorros, os quais de certa forma dificultam a 

concentração de alguns teletrabalhadores. 

Barulhos? Sempre me desconcentro com eles. O trânsito de pessoas, 

sempre circulando de um lado pro outro, tiram a minha atenção e me 

desconcentram. O barulho da televisão, de repente o aparelho de som, é 

isso que me desconcentra. Às vezes eu tenho até que pedir pra eles (os co

residentes) cuidarem com os barulhos pra eu poder continuar os trabalhos. 

(Teletrabalhador, E13) 

Dentro de casa não me incomodo muito. Só às vezes eu preciso falar no 

telefone e meu filho tá no computador aqui no escritório, então tem que 

abaixar a música ou, sei lá, o joguinho que ele esteja jogando. O que me 

irrita mesmo é barulho externo, principalmente cachorro. Eu fico 

prestando atenção naquilo, daí me tira a concentração. (Teletrabalhador, 

E15) 

Os cachorros ( ... ) aqui em casa tem dois, então qualquer batida na porta 

era latido. Então às vezes eu tava no telefone, daí eu tinha que fechar a 

porta, reunião quando tem áudio conferência com a diretoria, tudo eu 

tenho que me trancar. Trancar a porta do corredor e deixar os cachorros 

longe. (Teletrabalhador, E 18) 

Interessante é o comentário do entrevistado a seguir, o qual faz uma 

comparação entre os barulhos no home-office e os barulhos no escritório tradicional. Embora, 

ambos os espaços não estejam isolados e imunes das intrusões auditivas, o limiar de 

tolerância a esses barulhos é diferente para cada uma dessas esferas. 

É engraçado porque no escritório tem um fluxo grande de pessoas, um 

entra e sai (. .. ) e não incomoda. Já em casa incomoda! Por exemplo: se 

alguém entra no escritório, ou bate uma porta, ou escuto uma música mais 
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alta. (. .. ) Minha vizinha, por exemplo, tem uns cinco ou seis cachorros. 

Quando latem, desconcentra um pouco. E eu também tenho que falar 

muito no telefone com os clientes. (. .. ) Por exemplo, se o bebê chora fica 

algo um pouco desagradável. O cliente pergunta: "Tá em casa?" "É, 

estou em casa." "Você trabalha em casa?" Os cachorros latem, eles 

perguntam: "Você tá no meio de um canil?" "Não, estou em casa, minha 

casa não é canil!" ( ... ) Então pra mim, na concentração, prejudica um 

pouco. É complicado. (Teletrabalhador, E12) 

Nenhum entrevistado consegue se isolar completamente a ponto de evitar 

qualquer barulho ao seu redor. No entanto, transparece no conteúdo de suas falas que o fato 

de atrapalhar a concentração a ponto de prejudicar o teletrabalhador depende apenas do perfil 

individual de cada profissional. Assim, o número de integrantes na mesma casa, o tempo em 

que os co-residentes estão em casa enquanto o trabalhador está realizando suas atividades, a 

presença de crianças, possuir cachorros em casa, por exemplo, não são fatores que 

determinam se os barulhos irão incomodar cada indivíduo em maior ou menor intensidade. A 

maioria dos entrevistados comenta que embora os barulhos possam os fazer perder a 

concentração, esse fato não gera desconforto, já que conseguem retomar as atividades com 

facilidade. 

Já entre os co-residentes, percebe-se em seus enunciados a existência de 

uma adaptação dos costumes, um cuidado maior com os barulhos que geram suas atividades 

rotineiras, fato que corrobora com as constatações de Sullivan (2000) em sua pesquisa. 

Alguns hábitos são alterados naturalmente, como uma forma de demonstrar respeito às 

atividades do teletrabalhador. 

Eu estou sempre cuidando. ( ... ) A gente tem cachorro em casa e os 

cachorros gostam de ficar junto ali com ele, então eu fico cuidando pra 

não ficar atrapalhando ele. Se eu to no telefone, eu falo da sala, fecho a 

porta do corredor. Se alguém toca minha campainha, eu já fecho a porta 

pra não incomodar ele, pra não falar alto. Eu procuro falar pra pessoa 

não falar alto porque o X (teletrabalhador) tá no telefone. Então eu estou 
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sempre cuidando. Sou uma eterna guardiã agora, sabe? (Co-residente, 

E18) 

No que se refere à interferência do home-office telework no comportamento 

em geral dos familiares, chama atenção o fato de que ao mesmo tempo em que o discurso dos 

teletrabalhadores e co-residentes revela que os membros da fanulia sentiram a necessidade de 

alterar seu comportamento com a finalidade de não incomodar o teletrabalhador, as falas não 

sugerem, para quase todas as fanulias, que a presença do teletrabalhador na esfera privada 

seja um fator com potencial para prejudicar a forma pela qual os familiares usufruem e 

desfrutam do ambiente familiar (SULLIV AN, 2000) Os poucos casos que indicam o 

contrário, são casos nos quais a combinação de alguns fatores conduz o co-residente a uma 

situação desconfortável: fanulias maiores, falta de espaço na casa e casos nos quais durante a 

maior parte do tempo em que o teletrabalhador está trabalhando, o co-residente também está 

em casa. O exemplo abaixo ilustra que a situação embora seja desconfortável, nem sempre é 

motivo de conflito e aborrecimento entre os familiares. 

Talvez se você tivesse uma casa um pouco maior, né? Se tivesse um quarto 

que pudesse ser um pouco mais isolado, talvez não tivesse tanta 

interferência, né? Mas aqui, no nosso caso específico, a questão do espaço 

físico às vezes atrapalha. Então a família entre aspas às vezes acaba se 

condicionando com o volume da voz das crianças, brincar de porta 

fechada ou ao horário de trabalho dele, por exemplo. A questão do horário 

de dormir também, né? A instalação do home-office é no quarto da minha 

mãe, então ela as vezes tem que dormir um pouco mais tarde porque ele ta 

trabalhando até mais tarde. Mas a gente já se acostumou, e minha mãe e 

ele nesse ponto não tem nenhum conflito. Porque ela mesmo trabalha 

muito a noite. Então são algumas vezes que tem esse problema de horário, 

mas não que haja algum embate ou problema ( ... ) eles conseguem 

conciliar. (Co-residente, E06) 

Já nos enunciados seguintes, os co-residentes demonstram certa 

insatisfação ao revelar que perderam um pouco de sua liberdade, já que a presença de alguém 
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trabalhando em casa criou uma situação na qual os mesmos sentiram que não poderiam fazer 

suas atividades, andar pela casa ou convidar amigos como gostariam dentro de seus próprios 

lares. 

Nunca consegui ficar a vontade, pois eu sempre acho que eu estou demais. 

Porque eu penso assim: "meu Deus, vou ter que ligar a batedeira ou o 

liquidificador" ( ... ) eu tenho que fechar a porta porque eu sei que o 

barulho vai atrapalhar. (. .. ) Depois de tanta mudança que a gente tem que 

fazer pra se adaptar a isso, eu não consegui criar um círculo de amigas, 

por exemplo. Pois, como vou reunir as amigas pra um chá no meio da 

tarde? Não tem como, vai atrapalhar o trabalho dele. Já imaginou, umas 

quatro amigas conversando e ele lá, precisando jogar dados numa tabela. 

Aí ele precisa de concentração. Se tiver uma turma falando do lado, eu sei 

que vai atrapalhar (. .. ) Meus filhos também não podem convidar os amigos 

pra fazer trabalho ou brincar em casa porque juntou a turminha é barulho, 

e barulho vai atrapalhar. (Co-residente, E15) 

Nessa questão do barulho, você não poder ver uma televisão um pouco 

mais alta (. .. ) a questão do horário ( ... ) que às vezes até passou um pouco 

do horário que ele deveria estar trabalhando, mas você tem que reduzir 

um pouco o volume. (. .. ) A porta que fica fechada e você precisa de alguma 

coisa que está ali dentro e você precisa pegar. Aí você entra e sabe que 

está incomodando, se ele ta em uma ligação ou concentrado digitando uma 

coisa. Então você sabe que acaba atrapalhando porque sai da 

concentração da pessoa, né? O tempo todo você acaba tendo que ter 

aquele limite, com receio de estar fazendo alguma coisa que possa estar 

atrapalhando naquele momento. (Co-residente, E12) 

Nossa! Você não tem noção, às vezes eu tenho vontade de pegar e entrar 

dentro de um avião e ir pra algum lugar assim, porque acaba tirando um 

pouco da minha liberdade. Por exemplo, se eu vou fazer um lanche aqui 

em casa com as minhas amigas, como é que eu vou fazer? Acho que vou 
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ter que fechar a porta do corredor pra isolar tudo, entendeu? Outra coisa, 

se eu to aqui na cozinha e quero dar um recado pro meu filho, eu gritava 

"Xxx" (nome do filho). Agora eu não faço mais. Vou até lá perto dele pra 

dar o recado, né? Então isso daí também tira a rotina da casa, né? (Co

residente, EIS) 

Além dos barulhos, uma forma ainda mais direta de interferência do 

ambiente familiar no trabalho se dá através das interrupções dos membros da família, amigos, 

vizinhos ou, até mesmo, um simples telefonema ou uma campainha, um interfone tocando, ou 

seja, coisas naturais do dia-a-dia de uma casa. Os motivos para as interrupções dos familiares 

e amigos variam desde uma breve conversa a demandas e pedidos diversos feitos ao 

teletrabalhador. 

Olha, isso é um grande problema, eu começava a trabalhar e de repente eu 

era interrompido por uma demanda pessoal, um telefone que de repente eu 

atendia e era pra minha esposa. A entrega da água ( ... ) eu interrompia o 

trabalho para abrir para o pessoal que levava aqueles garrafões de água. 

A campainha que tocava e eu tinha que atender. Isso aí atrapalhava muito, 

pois você "perde o fio da meada". Mas apesar dessas interrupções me 

desconcentrarem eu retomava os trabalhos facilmente depois que eu as 

resolvia. Sem problemas. (Teletrabalhador, E13) 

O que eu quero dizer, é que mesmo eu estando aqui, isolado no escritório 

que fica na parte de cima da casa, tem uma série de distrações e 

interrupções. E sem contar no telefone fixo. Isto deve acontecer na sua 

casa, o gerente do banco, a operadora telefona, a Legião Brasileira da 

Boa Vontade, então essas coisas, você estando na empresa lá, isto não 

acontece. Eu fico constrangido até, de ser indelicado com essas pessoas, 

porque às vezes você tem que cortar. (Tele trabalhador, E25) 

O depoimento de alguns entrevistados demonstra o ressentimento com 
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relação às pessoas que confundem o estar em casa com estar disponível, ou que não 

reconhecem que estar em casa, para os teletrabalhadores, é estar trabalhando. 

No começo isso acontecia com bastante frequência. Até tem uma história 

engraçada da minha esposa: era uma quartajeira e minha diarista vinha 

trabalhar na quinta. O dia tava bonito, aí a minha esposa falou: "Corta a 

grama porque a diarista vem amanhã." Aí eu falei: "Não! Eu estou 

trabalhando." Não é porque estou em casa que eu estou descansando né? 

( ... ) Então isso no começo aconteceu com bastante frequência, até a gente 

conseguir doutrinar essa vida de trabalho de uma forma mais correta né? 

Hoje isso acontece com poucafrequência. (Teletrabalhador, E12) 

O que me incomoda é que todas as pessoas que tão estão em volta de você 

têm uma sensação que você não está fazendo nada. Eu tenho uma 

empregada que trabalha lá embaixo, o inteifone toca aqui e toca lá, e às 

vezes ela tá longe, aí eu vou atender, porque esse troço vai tocar umas dez 

vezes. ( ... ) Às vezes minha esposa abre a porta e diz: "Só um minutinho." 

Ela quer vender o peixe dela. Elegeu aquele momento o dela, porque é 

prioridade para ela, porque ela já está saindo e precisa dar um recado ou 

me pedir alguma coisa, entendeu? Então ela não conseguiu se educar e 

provavelmente não vai se educar nunca, porque a prioridade é pra ela. Na 

cabeça dela, no entendimento dela, tem que ser naquele momento. Eu acho 

ruim, porque começa a ficar muito frequente, e é aquilo que eu te falei lá 

no começo, as pessoas sentem uma sensação de que você não está fazendo 

nada, então passam a contar mais com você, você é uma peça do tabuleiro 

a mais. E muitas vezes você tá ocupado com o trabalho e não pode parar 

pra ajudar. (Teletrabalhador, E25) 

Minha esposa não se dá conta que eu não estou aqui de alma, estou aqui 

só de corpo. Então, às vezes tem uma coisinha aqui pra arrumar, uma 

torneira, ou um varal da área de serviço que eu tenho que arrumar e eu 

falo: "Calma, calma, eu estou trabalhando!" Existe este conflito também. 
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Eu falo pra ela: "Mas espera aí, são 10 horas da manhã! É como se eu 

estivesse no escritório. Deixa os problemas de casa pra depois." ( ... ) E 

também tem outra coisa, são 7h da noite e eu respondendo e-mail, falando 

com alguém, atendendo regiões que o fuso horário é diferente, daí elafala: 

"É, mas agora você não está mais na hora de trabalho". Então tem um 

monte de coisa. Às vezes, eu tinha que pedir pra ela sair porque eu tava 

com alguém no telefone, aí eu pedia assim, com um jeito, com a mão 

mesmo, aí parecia grosseiro e ela ficava chateada. ( ... ) Mas são coisas que 

a gente tem que contornar, né? (Teletrabalhador, Ei8) 

Os enunciados apresentam contornos mais dramáticos quando a casa não é 

dividida apenas com um cônjuge, mas com mais residentes, principalmente crianças 

pequenas. O discurso dos respondentes se refere ao custo de se levar o trabalho para dentro do 

ambiente de convivência familiar, disciplinar os familiares a se acomodarem, assim como 

eles, à nova situação de trabalho, além do desgaste que isso pode representar para o 

relacionamento familiar. Os exemplos a seguir ilustram a preocupação de teletrabalhadores ao 

dividir esforços entre os papéis de trabalhadores e pais, desejando atender aos filhos que 

solicitam sua atenção e ao trabalho que precisa ser feito. Tanto para eles, quanto para os 

familiares, leva-se um tempo para se disciplinar ou descobrir a melhor forma de adaptação à 

situação. 

As meninas saem do lado do pai e vêm atrás de mim no escritório ( ... ) e 

ficam apertando as teclas do computador ou falando. Aí eu digo que não 

pode, que a mamãe está trabalhando. Então não funciona legal. E como eu 

e ele (marido) ficamos fora por muito tempo, quando chega a noite elas 

querem o máximo de atenção. Elas ficam escutando a gente, aí vão atrás e 

querem a gente junto a todo momento. Então não tem como eu falar: 

"agora é hora da mamãe trabalhar." Antes eu me estressava. Hoje não, 

porque a família em primeiro lugar. Se eu vejo que não consigo trabalhar, 

então interrompo meu serviço e deixo pra outro dia. Não faço nada além 

daquilo que vai atrapalhar o bem estar das minhas meninas. 

(Teletrabalhador, E08) 
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o problema é que ela (teletrabalhadora) não sabe dividir o trabalho com o 

horário de descanso. Veja bem, ela já é uma pessoa mais estressada, mais 

nervosa, se preocupa demais. Ela que fazer tudo e não consegue fazer 

nada. É mais ou menos assim: ela que dar muita atenção para os filhos e 

ao mesmo tempo não consegue; daí fica nervosa com o trabalho. A única 

vantagem é que se ela não trabalhasse em casa, ia ficar até mais tarde no 

trabalho. Pelo menos ela está presente em casa, não em mente, mas em 

corpo, entende? (Co-residente, E08) 

Tinha problema quando eles eram pequenos aí eles queriam vir sempre 

junto comigo, ficar no colo. Computador naquela época era novidade. Aí 

eles queriam mexer (. .. ) então me atrapalhava. E o ambiente é deles, eu 

sou o estranho ali, naquela atividade. No outro prédio que a gente morava, 

ali sim havia conflito, porque o escritório era do lado dos quartos. Então, 

apesar deles serem pequenininhos, eu sentia que estava invadindo o 

espaço deles. Pra eu poder trabalhar eu tinha que fechar a porta e me 

sentia mal com isso, porque eles ouviam minha voz no telefone, queriam 

entrar e não tinham discernimento pra saber se podia ou não. Então isso 

me irritava, sabe? Não com ele, mas com a situação. (Teletrabalhador, 

EI5) 

Fica implícito no discurso dos entrevistados que de acordo com a idade dos 

filhos, cada família terá experiências qualitativamente diferentes com a inserção do 

teletrabalho em suas casas. A idade da criança é relevante para que ela atinja o 

amadurecimento necessário para compreender a condição de trabalho do pai/mãe 

teletrabalhador e, ainda, a importância das regras e demandas que essa situação exige do 

profissional e sua farmlia. Sem a maturidade para discernir os momentos de trabalho e não

trabalho, crianças pequenas buscam toda a atenção do teletrabalhador ao perceber a presença 

do mesmo em casa. 

Nesse quadro, conforme constatado na pesquisa de Puma (2007), é possível 
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visualizar que o sentido que os teletrabalhadores e co-residentes fazem do home-office 

telework assume formatos distintos, indo desde o indivíduo solteiro que mora com os pais, 

passando pelo indivíduo casado, casado e com um filho, vários filhos, com bebês, crianças ou 

adolescentes. A chegada dos filhos, certamente, traz aos teletrabalhadores uma reestruturação 

no comportamento e nas noções de tempo e espaço do mundo da casa e do mundo da rua. 

Apesar do esforço em realizar a separação das duas esferas, parece inevitável que as duas se 

confundam e, por conseqüência, uma invada o espaço e tempo da outra. Interessante é o 

depoimento de teletrabalhador, o qual na data da entrevista estava iniciando a experiência de 

ter um bebê pequeno e sua esposa o tempo todo em casa. 

Com o neném a gente se sente na obrigação. Eu fico aqui a tarde e o bebê 

começa a chorar muito. Eu vejo que às vezes a minha esposa foi tomar 

banho, ou tá aqui em baixo fazendo alguma coisa e o bebê chora lá em 

cima, você fica com aquele sentimento de obrigação de ajudar e fazer 

alguma coisa. Ela não gosta, conseguiu dividir bem horário de trabalho e 

horário de descanso. Mas, mesmo assim, a gente se sente mal em ficar 

trabalhando e ver que o bebê tá chorando e é uma coisa que a gente 

poderia ajudar rapidinho. Eu me sinto mal saindo para ajudar, mas 

também me sinto mal ficando lá, esperando pra ver o que vai acontecer e o 

bebê chorando. (Teletrabalhador, E12) 

Em um esforço para acomodar sua condição de trabalho e sua situação 

familiar, é comum para os teletrabalhadores com famílias grandes, principalmente com filhos 

pequenos, adequar seus horários de trabalho ou atividades que demandem maior concentração 

aos horários da fanulia. Assim, para garantir maior tranqüilidade no trabalho em casa, alguns 

indivíduos afirmam ser uma ótima estratégia utilizar o momento em que os filhos estão na 

escola e os cônjuges fora, para realizar tarefas que exigem mais atenção. 

É um pouco difícil trabalhar quando a gente tem criança em casa. Então 

na parte da tarde minha esposa vai trabalhar e meu filho fica na casa da 

minha mãe. Toda tarde ele fica lá. Assim, é a parte da tarde que eu mais 

aproveito. É no momento que eu fico sozinho em casa que eu fico mais 
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tranqüilo, daí eu consigo me concentrar pra ler ou fazer alguma coisa que 

você tem que estar prestando mais atenção. (Teletrabalhador, E17) 

Não surpreende então que, aqueles que não possuem filhos dividindo o 

mesmo espaço da casa são os que têm maior facilidade em se adaptar e aproveitar a 

experiência de teletrabalho home-office. Na maioria das famílias em que os teletrabalhadores 

são casados e sem filhos, por exemplo, o cônjuge geralmente fica a maior parte do tempo fora. 

Portanto, os teletrabalhadores não avaliam as interrupções dos co-residentes como situações 

de conflito e desconforto, já que acontecem com menor frequência e às vezes até representam 

um momento em que o profissional faz um intervalo ou se desliga um pouco do trabalho. No 

depoimento de alguns dos teletrabalhadores solteiros ou sem filhos, os mesmos demonstram 

sua preocupação para o momento em que tiverem filhos. Eles avaliam que a chegada das 

crianças dificultaria a realização do teletrabalho, já que a separação entre o mundo da casa e o 

mundo da rua e a acomodação das duas situações no mesmo espaço se tomam um desafio 

ainda mais difícil para a faIll11ia. 

Em casa, pra mim que sou solteira, é excelente, bem mais fácil. Eu acho 

que essa situação é complicada para quem tem filho. Talvez se um dia eu 

tiver filho, quem sabe a minha opinião pode mudar. (Tele trabalhador, E14) 

o entrevistado a seguir, o qual no momento da entrevista ainda dividia o 

espaço da casa apenas com sua esposa que estava grávida, demonstra sua preocupação com a 

vinda do bebê. Para o mesmo, as esferas de trabalho e não-trabalho devem ficar separadas. 

Eu acho que não vai ser uma experiência interessante, Hágata. Sabe por 

quê? Porque você acaba se desgastando muito por estar 100% do tempo 

juntos, você acaba se envolvendo em tudo, a criança se estressa, você se 

estressa. Pois quando você vê, está tudo envolvido num bolo só. Eu acho 

que tem que ter aquela rotina do pai chegar em casa tarde e tal, esperar o 

papai ( ... ) criança gosta de rotina, criança não gosta dessa vida louca do 

pai ( ... ) pai indo, voltando, pai sai, pai volta. Até às vezes durante o dia, 
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vai aqui, vai ali. ( ... ) Trancar o quarto, aí "agora o pai não pode falar 

comigo", "agora papai pode". Eu acho que isso vai pirar a cabeça da 

criança. (Teletrabalhador, El1) 

Confonne percebido nas pesquisas de Johnson et ai (2007), apesar dos 

teletrabalhadores focarem na necessidade, enquanto trabalham, de resistir às pressões de 

demandas pessoais, da casa e dos familiares, buscando estratégias para acomodar as situações 

de trabalho e não-trabalho, assim como os co-residentes de evitar as interrupções ao 

profissional, ambos valorizam a possibilidade e facilidade que trabalhar em casa oferece ao 

teletrabalhador para atender a emergências ou resolver problemas ocasionais. 

Eu acho que minha esposa até prefere que eu esteja em casa, pois na 

urgência você vai parar pra atender se precisar, né? Qualquer problema 

que meus filhos possam ter, pai está presente. (Teletrabalhador, E06) 

Pra mim é muito bom, porque se acontecer alguma coisa muito séria, eu 

sei que embora ele esteja ocupado trabalhando, ele vai estar aqui do lado 

e vai largar pra ajudar em um acidente, alguém se cortou, por exemplo, 

alguma coisa urgente. (Co-residente, E18) 

Por fim, vale a pena citar mais uma fonna pela qual o trabalho ultrapassa as 

fronteiras da esfera familiar. O discurso dos entrevistados revela que o enfraquecimento das 

fronteiras entre trabalho e farm1ia também se manifesta no fato dos teletrabalhadores 

receberem ajuda dos familiares para desenvolver algumas atividades relacionadas ao trabalho 

(SULLIV AN e LEWIS, 2001). Entre os tipos de ajuda fornecidos estão atividades rápidas e 

fáceis como: buscar algum material necessário fora de casa, trocar idéias sobre um projeto que 

está sendo desenvolvido, enviar um fax, imprimir algum material, dobrar e selar cartas, 

carregar ou descarregar materiais do carro. 

Volta e meia eu peço ajuda pro meu marido e ele senta fazer alguma coisa 

comigo, como coisas manuais chatinhas que a gente faz: separar 
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envelopes para mandar umas cartas, carregar e descarregar material 

pesado do escritório para o carro e vice-versa. (Teletrabalhador, E2l) 

Minha família me ajuda. Minha auxiliar é minha irmã, que é minha 

secretária. Meu pai é o que carrega minhas coisas, ainda mais agora que 

estou grávida. Ele carrega as coisas pra mim no carro pra eu ir para os 

encontros. Eles dobram cartas quando precisa. Então a família se envolve, 

porque eles adoram ajudar. (Teletrabalhador, E07) 

Nas farrulias em que isso acontece, os co-residentes afirmam cumprir essas 

tarefas com prazer e muitas vezes até se oferecem para ajudar. 

Acho que fazemos um pouco de cada coisa, né? Às vezes eu vejo que ela 

(teletrabalhadora) tá apurada fazendo um trabalho que eu possa ajudar, 

então vou lá e faço. Eu já levei muitas caixas para consultoras, carreguei 

caixas para o carro. Assim, a gente faz junto, aproveita e bate um papo, é 

bem natural. E os meninos não se importam também ( ... ) às vezes eles 

dobram umas cartas, pois não é sempre que é preciso. (Co-residente, E05) 

Sobre esse ponto, faz-se interessante notar que as entrevistas revelaram, no 

entanto, que os teletrabalhadores que recebem ajuda dos familiares são, em sua maioria, 

autônomos ou o vínculo com a empresa se dá através de um contrato de prestação de serviços. 

Nesse contexto, é possível que outros membros da família estejam mais aptos a ajudar em um 

negócio familiar, uma vez que a renda no final do mês é proporcional ao resultado alcançado, 

do que oferecer trabalho não-remunerado para o empregador do teletrabalhador. 

5.6. Teletrabalho e as percepções sobre flexibilidade, atividades domésticas e cuidados 

com a farnma: uma questão de gênero 

A flexibilidade no teletrabalho, conforme já comentado, é uma das 
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vantagens mais citadas entre os teletrabalhadores, sejam eles homens ou mulheres. Nos 

tópicos anteriores, exploraram-se exemplos citados pelos respondentes sobre os formatos nos 

quais a flexibilidade é vivenciada, relacionada a aspectos pessoais, familiares ou à execução 

do trabalho em si. 

No que se refere às vantagens percebidas em relação a aspectos familiares, 

especialmente entre teletrabalhadores com filhos, o conteúdo das entrevistas com 

teletrabalhadores e seus co-residentes, demonstra que a natureza dessas vantagens difere de 

acordo com o gênero dos entrevistados. Tal fato indica, então, que existe uma diferença nas 

descrições e usos da flexibilidade entre homens e mulheres, conforme afirmam alguns estudos 

sobre o tema (SULLIV AN e LEWIS, 2001; SULLIV AN e SMITHSON, 2007). 

De acordo com o relato dos teletrabalhadores, existe uma tendência de a 

flexibilidade ser entendida pelas profissionais mulheres com filhos como uma vantagem 

porque as permite atender suas demandas profissionais ao mesmo tempo em que 

desempenham seu papel como mãe ao cuidar dos filhos. Os relatos de duas entrevistadas, uma 

mãe com dois filhos adolescentes e uma avó que divide a casa com sua filha e netos, ilustram 

claramente essa visão. Para elas, a motivação para o teletrabalho diz respeito ao fato de poder 

continuar a atender os filhos enquanto trabalham. 

Sou eu que crio a minha neta desde pequenininha. Minha filha sempre 

trabalhando e estudando, então eu que criei a neta. Então, se não fosse o 

trabalho que eu faço hoje, eu nem poderia trabalhar fora. Minha nora 

também trabalha, meu filho trabalha, então quando não tem aula na 

escolinha do meu neto, eu tenho mais um neto de cinco anos, tenho que 

dividir o trabalho com o cuidado dos netos. Tenho que atender deles, pois, 

avó é avó, não é? (Teletrabalhador, E22) 

Primeiro de tudo eu sou super mãe e não abro mão de ir buscar meu filho 

no inglês, na natação. Eu não iria, em hipótese alguma, fazer algum 

trabalho em que eu tivesse que ficar fora. Quando comecei na X (empresa 
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para qual ela trabalha) eu não estava em busca de um trabalho. Então, se 

tivesse aparecido uma proposta de trabalho onde eu tivesse que ficar fora 

o dia todo eu não iria. Me judia num sentido porque estou trabalhando 48 

horas por dia, mas eu estou vendo meus filhos o dia inteiro. 

(Teletrabalhador, E05) 

Não são somente as teletrabalhadoras, as quais se dividem entre o papel de 

mãe e o papel de trabalhador, que possuem visão. O discurso dos cônjuges também confirma 

e reforça essa percepção. 

Pra mim é muito bom ter X (esposa) em casa, porque agora que a gente 

tem um filho pequeno. Além de ela pode dar uma renda extra pra família, 

ela está trabalhando em casa, sem tirar o olho do nosso filho. Assim, ele 

vai ter toda a atenção necessária, principalmente nessa fase da vida dele, 

ainda bem pequeno. (Co-residente, E01) 

Nós sempre comentamos que esse é o melhor trabalho que tem, pois ela 

consegue trabalhar e tá dentro de casa. Se ela fosse montar o escritório do 

outro lado da rua ela não poderia acompanhar o dia-a-dia da casa. Por 

mais que ela esteja evolvida com o trabalho, ela pode acompanhar, estar 

perto dos filhos, ver se estão fazendo tarefas. Mesmo que esteja 

trabalhando dentro de casa, está todo mundo junto, né? Você sabe o que se 

passa, principalmente no cuidado com os filhos. Já imaginou, os meninos 

ficarem em casa o dia inteiro e ela estar fora? Daí você não sabe o que 

eles estão fazendo, não acompanha. E se ela está aqui, dá uma olhadinha 

na tarefa, bate um papo, ou seja, o trabalho é muito bem integrado com as 

necessidades da família. (Co-residente, E05) 

Chama a atenção o fato de que são os cônjuges de famílias ainda sem 

filhos, os que mais evidenciam os benefícios do teletrabalho para suas esposas, ao pensar no 

momento em que eles tiverem seus filhos para criar. 



110 

Eu acho muito bom se você pensar na questão de família, né? Se 

pensarmos na questão de quando tivermos nossos filhos, ela pode estar 

cuidando dos filhos por não ter hora, não precisar bater cartão. Ela tem 

um certo horário pra cumprir, mas ela pode distribuir isso conforme tempo 

que ela tem disponível para os filhos e o trabalho. Assim ela pode cuidar 

da casa e tudo mais. (Co-residente, E2l) 

Já para os homens, a flexibilidade do teletrabalho é visualizada como algo 

que beneficia primeiramente sua autonomia individual, ou seja, quando relacionada às 

demandas familiares, é construída como um benefício não para assumir o cuidado com os 

filhos pequenos, mas como um facilitador no sentido do homem apenas "ajudar" no cuidado 

com as crianças, nas atividades domésticas, ou ainda, passar mais tempo com os filhos. Esse 

entendimento também está presente entre os teletrabalhadores e seus parceiros. 

Tanto para o X (teletrabalhador), é bom ter o filho próximo o dia inteiro, 

quanto para o filho, é bom ter o pai perto. Ele pode parar pra dar uma 

olhadinha nele qualquer hora do dia e logo voltar a trabalhar. É muito 

bom para o convívio dos dois. (Co-residente, E13) 

Embora exista um consenso dentre todos os entrevistados com filhos em 

casa, de que enquanto os mesmos ainda são pequenos é difícil para a família separar as duas 

esferas, já que as crianças demandam a atenção dos pais presentes em casa, todos os pais 

admitem ser o teletrabalho muito bom para o maior convívio e proximidade com os filhos. 

Outro ponto que se faz interessante destacar é a questão da rotina de 

atividades domésticas. A partir das discussões sobre o tema, fica claro entre os respondentes 

do grupo que são as mulheres que assumem uma dedicação e preocupação maior com o 

andamento e as rotinas domésticas do ambiente familiar, enquanto os homens, quando fazem 

algumas atividades, as mesmas são restritas a "ajudas" dadas por eles às suas esposas. 
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No que concerne à quantidade de atividades domésticas realizadas pelos 

teletrabalhadores a partir da inserção do trabalho em casa, as entrevistas revelaram 

experiências relativamente diferentes entre os gêneros. A maioria dos homens acredita que 

sua presença em casa contribuiu para que os mesmos passassem a ajudar mais com as tarefas 

domésticas. Já, para quase todas as mulheres, não houve muita diferença no volume e 

qualidade das tarefas. Aqui, faz-se importante destacar alguns pontos auxiliam a elucidar essa 

questão. 

Comparado com o trabalho remunerado e a fanulia, o trabalho doméstico é 

pouco valorizado pelas respondentes do grupo, ou seja, não é considerado uma prioridade 

para elas. Quase todas as entrevistadas possuem uma diarista ou alguém que as auxilie na 

execução das atividades domésticas. Isso não significa que as mesmas deixaram de realizar 

algumas atividades ou, ao menos, coordenar o que necessita ser feito em suas casas. 

Embora as teletrabalhadoras afirmem que trabalhar a partir de casa possa 

causar poucos impactos na quantidade de trabalho doméstico, percebe-se em alguns casos, 

uma mudança na forma pela qual as atividades são cumpridas. Essa mudança consiste no 

aumento da combinação de tarefas remuneradas e não-remuneradas durante a jornada diária, o 

que não era possível enquanto as mesmas trabalhavam fora de casa, fato também encontrado 

por Sullivan e Lewis (2001). 

Antes era mais cansativo. Eu passava o dia inteiro na empresa e eu estava 

me formando, tinha que ir pra faculdade. Eu chegava da faculdade, aí que 

eu ia cuidar da casa, cuidar da roupa, ia fazer tudo em casa. Agora eu 

coloco isso no meio do meu dia, pois tenho essa flexibilidade na minha 

vida. Então é bem melhor hoje. (Teletrabalhador, E01) 

Tem coisas que eu gosto de conciliar, por exemplo, você acorda, liga o 

computador, enquanto liga o computador você vai e faz o café, ou 

enquanto tá salvando uma coisa, uma imagem que toma tempo, você tá 

colocando roupa de molho, batendo uma roupa na máquina ou 
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estendendo, dando comida pro cachorro. Na verdade, às vezes você 

precisa de um tempo do computador. Então, nesse momento eu vou dar 

uma espairecida, aí eu vou fazer estas coisinhas, sair um pouco do 

computador. Aí você se distrai e depois volta pro computador. 

(Teletrabalhador, E04) 

Interessante, por fim, notar que a combinação de tarefas domésticas e 

atividades de trabalho é algo mais comum entre as mulheres desse estudo do que entre os 

homens. Isso indica que as mulheres parecem ter maiores habilidades para intercalar 

diferentes tarefas ao mesmo tempo do que os homens. 

Esse capítulo tratou da caracterização do perfil dos entrevistados da 

pesquisa, além da apresentação e análise dos dados obtidos a partir das entrevistas com 

teletrabalhadores e seus familiares a partir de quatro categorias: espaço, flexibilidade de 

horários, equilíbrio trabalho-vida pessoal e gênero, o que possibilitou a construção do 

pensamento dos mesmos sobre como dão sentido à experiência do teletrabalho home-office 

em suas casas. 
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6. CONCLUSÕES 

Faz-se objetivo do presente capítulo realizar uma revisão do problema de 

pesquisa, o qual motivou o desenvolvimento dessa pesquisa, do referencial teórico que 

auxiliou a compreensão sobre a temática aqui proposta, assim como a metodologia empregada 

na investigação. As conclusões da pesquisa serão apresentadas, bem como uma nova agenda 

de estudos será proposta. 

Essa dissertação teve como objetivo contribuir para o conhecimento sobre a 

temática do teletrabalho, mais especificamente, sobre a dinâmica da realização do trabalho na 

esfera domiciliar, a partir do home-office telework. O problema de pesquisa que se buscou 

responder foi: De que maneira os teletrabalhadores e sua família dão sentido aos dilemas, 

oportunidades e exigências provenientes da realização do trabalho no ambiente familiar? 

A pesquisa tratou de explorar as realidades do teletrabalho domiciliar ao 

investigar como, à luz de suas práticas discursivas, os respondentes dão sentido à experiência 

do teletrabalho quando a casa dá lugar às atividades profissionais do indivíduo. Buscou-se, 

analisar as falas não somente dos teletrabalhadores, mas também as perspectivas de seus co

residentes, a partir do entendimento de que a estruturação da experiência do teletrabalho 

home-office somente se dá através da interação entre todos os que com ele estão envolvidos, 

em uma combinação de situações conflitantes relacionadas ao trabalho e o não-trabalho. 

A fim de criar os subsídios necessários para o desenvolvimento da 

pesquisa, buscou-se, apresentar a temática do teletrabalho, desenhando a construção do 

conceito, explorando o conhecimento que vem sendo construído sobre as realidades da 

combinação entre o trabalho e família, assim como o discurso que visa disciplinar perfil dos 

teletrabalhadores e seus co-residentes para a prática do home-office telework. Por fim, 

exploraram-se questões significativas, as quais dizem respeito às vivências dos 

teletrabalhadores e seus familiares, como as relações entre a prática do teletrabalho e 

flexibilidade, uso do espaço, produtividade e balanço trabalho-vida pessoal, assim como os 

questionamentos, críticas e investigações de pesquisas com compromisso de construção 
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teórica do conhecimento sobre a temática. 

Com o objetivo de estabelecer uma investigação passível de identificar 

padrões no processo de dar sentido ao teletrabalho e identificar categorias que mereçam uma 

investigação mais aprofundada, adotou-se um modelo de pesquisa de campo a partir de 

entrevistas semi-estruturadas com os teletrabalhadores e os co-residentes de seu domicílio. O 

método escolhido para a análise das entrevistas foi o da análise de conteúdo, permitindo à 

pesquisa lançar luz sobre o formato a partir do qual os respondentes interagem com a 

realidade de trabalho inserido em suas casas, seja sob a ótica de teletrabalhador ou de co

residente. Nesse quadro, os pontos de conteúdo mais expressivos, definidos a partir de uma 

grade mista, foram apresentados em quatro categorias distintas relacionadas ao teletrabalho: 

espaço, flexibilidade de horários, equilíbrio trabalho x vida pessoal e questões de gênero. 

Ao investigar as peculiaridades e a dinâmica do trabalho, quando a casa dá 

lugar às atividades profissionais do indivíduo, a pesquisa revela que as relações entre as 

demandas pessoais, familiares e profissionais se tomam mais próximas, diluídas e por muitas 

vezes entrelaçadas. Tal fato ocorre já que a aproximação das duas esferas, de trabalho e não

trabalho conduz a uma ruptura nas dinâmicas espaciais, temporais e até psicológicas de ambos 

os domínios. Essa ruptura proporciona aos indivíduos oportunidades para o seu 

desenvolvimento pessoal, com possibilidades de melhora em qualidade de vida. 

No entanto, as mudanças pelas qUaIS os envolvidos terão de passar, 

apresentam potencialidades contraditórias, acarretando implicações tanto benéficas quanto 

prejudiciais aos mesmos. Assim, ao mesmo tempo em que o teletrabalho pode proporcionar 

aos seus praticantes uma oportunidade de maior integração com a família, flexibilidade e 

liberdade para o melhor aproveitamento do tempo de trabalho e não-trabalho, a dificuldade de 

equilibrar dois mundos construídos sobre discursos diversos, o mundo da casa e o mundo da 

rua, pode despontar uma crise, dependendo das condições, da cultura, dos costumes, ou seja, 

do preparo de cada família para receber essa situação de trabalho. 
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Nesse contexto, as entrevistas apontam que, de fonna geral, os 

participantes da pesquisa compartilham das dificuldades e conveniências de se introduzir o 

trabalho na esfera domiciliar. Notou-se, a partir do discurso dos respondentes, a presença de 

vantagens e desvantagens semelhantes entre os entrevistados, voltadas tanto à questão 

profissional, quanto a questões pessoais e familiares. A cada oportunidade, apontavam-se 

algumas dificuldades. No entanto, as diferenças percebidas na experiência e no sentido que 

cada teletrabalhador e seu respectivo co-residente dão à prática do trabalho são resultado de 

um conjunto de questões, entre elas: organização do espaço de trabalho na casa, o número de 

integrantes e o tempo que os mesmos passam convivendo em um mesmo espaço, assim como 

questões de gênero. 

A partir desse entendimento, é interessante notar que as falas dos 

entrevistados sugerem que as situações que cada teletrabalhador e seus co-residentes 

vivenciam, com relação à esfera profissional: horas diárias dedicadas ao trabalho, tempo 

despendido dentro de casa e em atividades externas, ou com relação ao domínio privado: 

número de residentes dividindo o mesmo espaço, presença de filhos em casa, idade dos filhos, 

tempo que todos passam juntos convivendo dentro de casa, o espaço disponível, o perfil 

individual e o gênero de cada respondente, acarretam situações qualitativamente diferentes 

para os envolvidos, no que tange a utilização do espaço privado, ao sentimento gerado sobre 

flexibilidade e o equilíbrio trabalho x vida pessoal que o teletrabalho os pode proporcionar. 

Embora, à primeira vista, o home-office telework apresente vantagens para 

seus praticantes, o que ocorre na prática é uma substituição dos problemas típicos decorrentes 

do trabalho no escritório tradicional, por problemas típicos da esfera familiar. Para as 

organizações é praticamente impossível controlar essa nova dinâmica das relações entre 

trabalho e não-trabalho desenvolvidas a partir da inserção do teletrabalho em casa. E as 

mesmas não têm interesse em fazê-lo. Quanto ao profissional teletrabalhador, o mesmo 

precisa negociar as suas questões dentro do ambiente familiar e o sucesso dessa dinâmica 

dependerá não somente do indivíduo trabalhador, mas da sua relação com todos os envolvidos. 

O teletrabalho apresenta, portanto, amplitude e profundidade que transcendem a esfera de 

controle do indivíduo e da organização. 
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Para os respondentes da presente pesquisa, o teletrabalho adentrou as casas 

das farru1ias sob o formato de home-office, às vezes por meio de um convite, ou, na maioria 

dos casos, sem ser convidado a entrar, ocupando ou dividindo uma parte do território íntimo 

dessas famílias para a realização de atividades profissionais. A partir da avaliação das reações 

e experiências dos envolvidos, demonstrou-se claramente que o ambiente e o comportamento 

da família como um todo são afetados quando a casa dá lugar às atividades profissionais do 

trabalhador. 

No entanto, os resultados sugerem que a natureza desses efeitos pode variar 

não somente de acordo com cada família, mas podem mudar ao longo do tempo. É possível, 

ainda, que o sentido que cada indivíduo faz da experiência do teletrabalho possa ser diferente 

entre residentes da mesma família. Seria interessante aprofundar esse tema, encaminhando 

pesquisas futuras cujo desenho contemplasse as percepções de mais de um co-residente, a fim 

de avaliar melhor o sentido que cada indivíduo faz dessa situação de trabalho. 

Outro ponto que merece investigação mais ampla é a avaliação das 

diferenças no sentido da experiência do home-office telework entre farru1ias com diferentes 

configurações, passando por vivências de indivíduos solteiros e que moram sozinhos, 

indivíduos casados, com um filho ou mais, assim como suas diferentes faixas etárias. Cada 

uma dessas combinações certamente resultará experiências qualitativamente diferentes para os 

indivíduos. 

Há muito ainda que se desenvolver no caminho do entendimento teórico do 

teletrabalho. Espera-se que o esforço dessa dissertação venha a somar ao movimento de 

construção do conhecimento sobre a temática do teletrabalho, especialmente no que se refere 

ao impacto do teletrabalho sob o arranjo de domicílio para os indivíduos, tanto o profissional 

que exerce a sua prática, quanto os demais membros que dividem o espaço da casa com o 

teletrabalhador. 
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8. APÊNDICE 

APÊNDICE A - ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS TELETRABALHADORES 

PERGUNTAS INICIAIS: 

1. Por que optou por exercer o teletrabalho em casa? 

2. Foi uma escolha sua ou sugestão/exigência da empresa? 

3. Existe algum suporte da empresa para a realização do teletrabalho? 

USO DO ESPAÇO 

1. Houve a necessidade de adaptar o espaço da casa para acomodar o trabalho? 

2. Esse espaço também é (ou era) utilizado para outros fins? 

3. E os materiais de trabalho, algum deles é de uso comum de todos os membros da 

casa? 

4. Você utiliza o telefone fixo para o trabalho também? Como se organiza essa questão 

em casa: quem atende, como atende, incomoda, não incomoda? 

5. Se você não praticasse o teletrabalho, gostaria de utilizar esse espaço para outra 

finalidade? 

6. Você recebe visitas relacionadas ao trabalho em casa? 

7. A empresa lhe deixa livre para organizar o espaço da casa para o trabalho ou existe 

algum tipo de orientação ou supervisão? 

FLEXffiILlDADE DE HORÁRIOS 

1. Você faz pausas no horário de trabalho para cuidar de demandas pessoais? Como você 

se sente quando faz essas pausas? 

2. Seu horário de trabalho coincide com horários em que alguém mais está em casa? 

3. Você consegue coordenar horários para começar e parar de trabalhar? Quando você 

sofre pressões do trabalho, como uma tarefa urgente, ou um grande volume de tarefas, 

você acaba por trabalhar mais horas a fim de cumprir essas tarefas? 

BALANÇO TRABALHO-VIDA PESSOAL 

1. O fato de ter mais alguém em casa atrapalha seu trabalho? 

2. Seu trabalho sofre interrupções de outros membros da casa em algum momento? 
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3. Você e a farrulia criaram alguma regra para organizar o trabalho e a relação com a 

família dentro de casa? 

4. Você vê alguma conseqüência negativa da inserção do trabalho em casa? 

5. Ao saber que outra pessoa está em casa, os barulhos e movimentos lhe incomodam ou 

lhe fazem perder a concentração? Você para o trabalho para verificar o que está 

acontecendo na casa ou não deixa essas distrações afetarem seu trabalho? 

6. Quando está trabalhando consegue se desligar e focar no trabalho ou muitas vezes é 

tomado pelas demandas pessoais? E o contrario também ocorre? Também acontecia o 

mesmo quando realizava o trabalho dentro da empresa? 

7. Você envolve ou já envolveu alguém da família para lhe ajudar em alguma tarefa 

relacionada ao trabalho? 

8. Seu relacionamento com a farrulia mudou depois da inserção do trabalho no ambiente 

familiar? 

9. Você percebe em alguns momentos a intrusão do trabalho na vida familiar? Descreva. 

10. Você percebe em alguns momentos a intrusão da vida familiar no trabalho? Descreva. 

11. O que os co-residentes acham de seu trabalho dentro do ambiente familiar? 

GÊNERO 

1. A rotina norma de atividades domésticas mudou com a inserção do trabalho em casa? 

Você passou a realizar ou ajudar em tarefas que antes não fazia? 

2. Para mães ou pais com crianças: você combina ou alguma vez combinou o cuidado 

com os filhos e o trabalho em casa ao mesmo tempo? 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS CO-RESIDENTES 

1. Como você percebe a inserção do trabalho de seu marido (ou filho, ou o que for) 

dentro do ambiente familiar? 

2. Houve a necessidade de adaptar o espaço da casa para acomodar o trabalho? 

3. Esse espaço também é (ou era) utilizado para outros fins? 

4. Se o espaço que hoje abriga o teletrabalho não fosse necessário, você gostaria de 

utilizar esse espaço para outra finalidade? 

5. Entre os materiais que o teletrabalhador utiliza, algum deles é de uso comum aos 

demais membros da casa? Se sim. Existem casos em que há algum problema em 

dividir esses materiais para o trabalho e também para fins domésticos? 

6. Se o telefone fixo é utilizado para o trabalho: como é, para você, atender ligações que 

são relacionadas ao trabalho? Vocês criaram alguma regra para atender ao telefone? 

7. Se existem visitas de trabalho na casa: As visitas de clientes ou colegas de trabalho lhe 

incomodam? Quando você está em casa você deixa de fazer algo que está fazendo por 

conta de uma visita de trabalho? 

8. Você consegue ficar em casa e desfrutar de seus momentos de lazer, fazer suas 

atividades domésticas, falar ao telefone e brincar com os filhos à vontade, sem pensar 

na existência de alguém trabalhando ao mesmo tempo ou esse fato lhe incomoda de 

alguma forma? 

9. Você percebe em alguns momentos a intrusão do trabalho na vida familiar? Descreva. 

10. Se há crianças em casa: como as crianças se comportam na presença do 

teletrabalhador em seu horário de trabalho na casa? Como elas vêem a presença do 

teletrabalhador em casa, aspectos positivos e negativos? 

11. Você nota que a rotina normal de atividades domésticas que o teletrabalhador 

realizava em casa mudou com a inserção do trabalho em casa? O teletrabalhador 

passou a realizar ou ajudar em tarefas que antes não fazia? 


