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RESUMO 

 

 
A pandemia da Covid-19 trouxe uma série de mudanças e desafios a 

profissionais e organizações de diferentes áreas e setores no mundo todo. No campo 
educacional, o ensino remoto emergencial exigiu um total replanejamento da atividade 
e da organização do trabalho. De um dia para o outro, os professores se viram em 
casa, utilizando tecnologias de informação e comunicação para poderem cumprir suas 
tarefas e responsabilidades. A presente pesquisa buscou descrever as vivências de 
qualidade de vida no teletrabalho (QVTe) e bem-estar no trabalho de professores da 
rede pública do Distrito Federal em situação de ensino remoto emergencial. Mais 
especificamente, buscou-se verificar possíveis associações entre a QVTe e o bem-
estar no trabalho de professores. Participaram da pesquisa um total de 208 
professores, que responderam a um questionário composto pela escala de bem-estar 
no trabalho e escala de qualidade de vida no teletrabalho, ambas validadas no Brasil. 
Foram conduzidas análises estatísticas descritivas, como cálculo de média e desvio 
padrão, e correlações bivariadas de Pearson. Os resultados revelaram que as 
dimensões mais críticas da QVTe foram a sobrecarga de trabalho e a estrutura 
tecnológica. Quanto às dimensões de bem-estar no trabalho, os resultados indicaram 
a predominância de afeto negativo em relação ao afeto positivo. Quanto às 
associações, verificaram-se correlações significativas entre todas as dimensões de 
QVTe e as dimensões de bem-estar no trabalho, sendo a associação mais forte entre 
estrutura tecnológica e realização. A presente pesquisa oferece um diagnóstico das 
vivências dos professores em um contexto de trabalho em transformação que se 
acelerou durante a pandemia da Covid-19. Os resultados alertam para a necessidade 
de intervenção sobre as variáveis de contexto de teletrabalho, a fim, principalmente, 
de mitigar efeitos nocivos sobre o bem-estar e promover o afeto positivo e a realização 
pessoal no trabalho. 
 

Palavras-chave: bem-estar, teletrabalho, ensino remoto, professores, pandemia, 
Covid-19. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
1.1 Contextualização 

 

 
O cenário mundial foi impactado pela pandemia do novo Coronavírus, 

denominado de Covid-19. O mundo precisou organizar-se e adaptar-se de modo a 

tentar frear o contágio da doença, mas grandes setores sofreram impactos, dentre 

eles a economia, política, saúde e educação. Desta forma, a pandemia mudou as 

formas de trabalho tradicionais para dar continuidade a muitas atividades exigindo 

também uma adaptação, inclusive do teletrabalho (COSTA, 2020). Tal modalidade é 

uma forma de organizar o trabalho de maneira diferente, por meio de tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) que possibilitam o trabalhador estar em contato 

direto com a organização sem, entretanto, estar fisicamente dentro dela 

(GASPAR et al., 2014), o qual foi introduzido nas mais diversas organizações, 

inclusive no âmbito escolar. 

 De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO) (2020) a crise do Coronavírus gerou uma situação 

na qual quase 1,6 bilhões de estudantes deixaram as salas de aula em mais de 190 

países, representando cerca de 90% da população estudantil de todo o mundo. No 

Brasil as escolas precisaram ser fechadas no início do ano de 2020, uma vez que 

passaram a serem vistas entre os espaços com maiores riscos da transmissão, pois 

possuem uma grande diversidade de alunos e profissionais que atuam em diferentes 

setores, criando assim vínculos entre os estudantes que são crianças e jovens com 

os adultos, sendo esses os que trabalham na escola ou não (ARRUDA, 2020). 

Conforme o Art. 205 da Constituição Brasileira a educação é um direito de todos 

e dever da sociedade (CONSTITUIÇÃO, 1988), e diante de um momento tão atípico 

surgiu então a proposta de ensino remoto emergencial como substituto do ensino 

presencial no momento de pandemia, tornando-se uma alternativa de ensino a 

distância dentro do contexto de urgência e crise, não tendo por objetivo principal 

manter uma educação de alta qualidade, mas sim fornecer apoio educacional de 

maneira rápida e confiável (HODGES et al., 2020).  
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A partir disto, os docentes precisaram entrar em regime de teletrabalho para 

dar continuidade às atividades escolares. Estudos mostram preocupação com as 

condições dos alunos em relação ao acesso a tecnologias e equipamentos para 

obtenção e participação nas aulas e ao material de ensino, o que de fato é um fator 

muito relevante, porém “a educação remota não se restringe à existência ou não de 

acesso tecnológico, mas precisa envolver a complexidade representada por docentes 

confinados, que possuem famílias e que também se encontram em condições de 

fragilidades em suas atividades” (ARRUDA, 2020, p.266). Desta forma pouco foi 

discutido e divulgado sobre os professores, mesmo esses profissionais não estando 

preparados para o teletrabalho e, por vezes, sem qualquer experiência de trabalhar 

de casa e até mesmo com o uso de novas ferramentas que necessitaram ser 

implementadas.  

A qualidade da educação remota por certo é influenciada pelas condições de 

trabalho dos professores, que está relacionado a fatores como tecnologia, 

ferramentas, infraestrutura, capacitação dentre outros aspectos físicos e emocionais 

decorrentes desse cenário (SOUZA, 2020). Em virtude disto, é de suma importância 

compreender as vivências de bem-estar desses profissionais, tanto para garantir o 

resultado do trabalho, como proteger a saúde dos mesmos, uma vez que precisaram 

se ajustar e se reinventar para dar continuidade à educação de milhares de 

estudantes.  

Além do mais, o teletrabalho naturalmente já possui suas vantagens e 

desvantagens tanto para o indivíduo, como para a organização e a sociedade 

(BARROS; SILVA, 2010). E pensando acerca do contexto de pandemia, compreender 

o bem-estar e, consequentemente, a qualidade de vida no trabalho (QVT) desses 

novos teletrabalhadores se torna essencial. 

O bem-estar no trabalho é concebido neste estudo como um estado de 

satisfação plena, relacionado não somente à ausência de doença ou à ausência de 

experiências negativas (SORAGGI; PASCHOAL, 2011), mas as experiências 

positivas, que muitas vezes podem ser vistas como sinônimo de felicidade.  

A importância do bem-estar no trabalho ganhou importância na Escola das 

Relações Humanas, após o movimento da administração cientifica no século XX, o 

qual visava melhorar processos e maximizar a produtividade e, consequentemente, o 

lucro. Os trabalhadores por sua vez, eram vistos da mesma forma que as máquinas e 

suas motivações explicadas exclusivamente pelas recompensas financeiras 
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(CALDAS et al., 2015).  

Na Escola das Relações Humanas, percebeu-se que o produto final, isto é, 

aquilo que era produzido por uma organização, sofria alterações de acordo com 

fatores psicológicos e sociais dos empregados (GIL, 2007). Devido a essa descoberta, 

pesquisadores e gestores passaram a valorizar mais as relações humanas no trabalho 

e temas como motivação, liderança, comunicação na administração de pessoal. 

 Desde a revolução industrial, o perfil das organizações e dos novos 

profissionais que integram o mercado de trabalho vem se modificando. De acordo com 

Wyse (2015), os indivíduos passaram de simples operários sem vontade própria, 

vistos da mesma forma que máquinas, para pessoas com capacidades cognitivas e 

intelectuais, necessidades e metas pessoais, tornando-os o maior ativo 

organizacional. 

Vários estudos vêm mostrando o impacto do baixo bem-estar no trabalho em 

uma série de consequências, desde impactos sobre a saúde do trabalhador como 

absenteísmo, rotatividade, síndrome do esgotamento profissional, diminuição de 

desempenho, perda de foco, desinteresse, como também em consequências para a 

organização, como queda de produtividade, perda de qualidade, perda de material, 

retrabalho e insatisfações (FERREIRA, 2012). 

Tanto o estresse ocupacional quanto o esgotamento profissional dizem respeito 

a experiências negativas vivenciadas pelo trabalhador, diversas vezes provocadas ou 

potencializadas pelo ambiente de trabalho (PASCHOAL; TORRES; PORTO, 2010). 

As doenças ocupacionais ou experiências negativas são um dos graves problemas 

enfrentados pelas organizações e pelas pessoas. Mas as organizações têm percebido 

a importância de valorizar seus profissionais e criar as condições necessárias para o 

seu bom desempenho e satisfação (PASCHOAL; TAMAYO, 2008).   

  A busca por atividades que auxiliem os colaboradores em suas rotinas e que 

ajude a minimizar essas ocorrências são de extrema importância. Desta forma, muitos 

estudos voltados a qualidade de vida no trabalho (QVT) vêm ganhando espaço, bem 

como as organizações têm adotado práticas de QVT que visam melhorar e reduzir o 

estresse e promover o bem-estar do funcionário e efetividade organizacional. 

Com base na contextualização apresentada, o tema deste estudo consiste no 

bem-estar e qualidade de vida no teletrabalho dos docentes da rede de ensino pública 

do Distrito Federal durante a pandemia de Covid-19. Busca-se contribuir para o 

entendimento acerca da relação entre teletrabalho na educação remota emergencial 
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e os professores da educação básica e quais associações entre bem-estar e 

qualidade de vida dos mesmos. 

 

 
1.2 Formulação do problema 

 

 
O presente estudo propõe a seguinte pergunta:  Quais são as vivências dos 

professores da rede pública do Distrito Federal quanto à qualidade de vida no 

teletrabalho e ao bem-estar no trabalho no contexto da Covid-19?  

 

 
1.3 Objetivo Geral 

 

 
O objetivo geral deste estudo consistiu em identificar as vivências de qualidade 

de vida no teletrabalho e  bem-estar no trabalho de professores da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal (SEEDF) durante o período de pandemia da Covid-19.  

 

 
1.4 Objetivos Específicos 

 

 
• Descrever as percepções acerca a qualidade de vida no teletrabalho; 

• Descrever as percepções acerca das dimensões de bem-estar no trabalho; 

• Testar se existem correlações entre a qualidade de vida no teletrabalho e o 

bem-estar no trabalho.  

 

 

1.5    Justificativa  

 

 
O cenário mundial foi impactado pela pandemia do novo Coronavírus, 

denominado de Covid-19 e desta forma houve uma necessidade de adaptação de 

todos, inclusive dos professores, os quais precisam entrar em regime de teletrabalho. 

Mas de frente a um contexto tão atípico e em uma área pouco preparada para o ensino 
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remoto, como a educação infantil, fundamental e média, os desafios encontrados são 

enormes. Logo, compreender como o teletrabalho pode impactar os docentes é de 

suma importância, pois foi um setor que não pode parar e precisou passar por muitas 

adaptações.  

De forma mais abrangente, o bem-estar dos professores é geralmente afetado 

pela carga de horária elevada, jornada dupla de trabalho, grande número de alunos 

por sala, excesso de ruídos, utilização da voz em grande escala e outros fatores 

relacionados a estrutura física do ambiente de trabalho (MOLINA et al., 2017). Sem 

dúvidas, é interessante refletir acerca de como o teletrabalho afeta tais fatores, além 

de outros, que se fazem de extrema importância para o desenvolvimento de trabalho 

a distância. 

O teletrabalho possui muitas vantagens como redução de custos, melhor 

balanceamento entre a família e o trabalho, maior segurança, e outros, assim como 

também possui suas desvantagens, entre eles, o sedentarismo, isolamento social e 

falta de controle (BARROS; SILVA, 2010; NOHARA; ACEVEDO; RIBEIRO, 2010; 

FILARDI; CASTRO; ZANINI, 2020), que englobam o indivíduo, organização e a 

sociedade. 

Desta forma o presente estudo buscou compreender quais alterações o 

teletrabalho trouxe para esses professores, e quais impactos ocorreram tanto em 

aspectos positivos quanto negativos, melhorando ou piorando o bem-estar e a 

qualidade de vida dos mesmos. Além disso, pode auxiliar os profissionais da área a 

entenderem como o regime de teletrabalho os afeta e possíveis possibilidades de 

melhoria, ou seja, possibilitar aos gestores escolares e docentes conhecimento e 

empoderamento profissional. 

Em termos acadêmicos, a pesquisa contribui para novas perspectivas acerca 

do teletrabalho na área da educação e também o teletrabalho fora do contexto 

tradicional, ligado a momentos não habituais, e como ele impacta o bem-estar e 

qualidade de vida daqueles que se encaixam em tal condição. 

 A pesquisa também mostra a importância de ser haver práticas nas 

organizações, visando a qualidade de vida no teletrabalho e bem-estar no trabalho 

dos colaboradores, e como eles influenciam  nos resultados finais. Logo,  pode auxiliar 

gestores na compreensão sobre a relevância do assunto e como gerir essas ações, 

tanto no trabalho presencial, como também no trabalho remoto.
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2      REVISÃO TEÓRICA 

 

 
2.1 Bem-estar no trabalho 

 

 

Existem diferentes caminhos e possibilidades de se compreender bem-estar no 

trabalho. Por exemplo, pode ser considerado como ausência de doenças e vivências 

negativas ou como uma condição em que o indivíduo se encontra satisfeito no âmbito 

do trabalho. Muitas definições se aproximam de variáveis como qualidade de vida no 

trabalho, felicidade e satisfação, o que ressalta a complexidade e relevância do bem-

estar no trabalho.  

Paschoal e Tamayo (2008) definem o bem-estar no trabalho como “a 

prevalência de emoções positivas no trabalho e a percepção do indivíduo de que, no 

seu trabalho, expressa e desenvolve seus potenciais/habilidades e avança no alcance 

de suas metas de vida” (p.16). Os referidos autores propõem que o bem-estar no 

trabalho é composto por duas dimensões, sendo eles os aspectos cognitivos, que 

envolvem expressividade e realização pessoal no trabalho, e os aspectos afetivos, 

ligados às emoções e humores dos indivíduos. Desse ponto de vista, já se depreende 

que o trabalho e seu contexto podem ser repletos de emoções, possibilitando 

conquistas, realizações e felicidade pessoal.  

Segundo Siqueira e Padovam (2008), o bem-estar no trabalho pode ser 

compreendido como um construto psicológico multidimensional, integrado por 

vínculos afetivos positivos com o trabalho, manifestos pela satisfação e envolvimento, 

e vínculos com a organização, manifestos pelo comprometimento organizacional 

afetivo. Os referidos autores explicam que a satisfação no trabalho tem sido apontada 

como vínculo afetivo positivo com o trabalho, sendo estas satisfações referentes às 

relações com chefias e colegas de trabalho, satisfação com o trabalho, oportunidade 

de promoção e principalmente satisfação com as tarefas exercidas. Já o envolvimento 

com o trabalho se dá quando há um grande grau de envolvimento, transformando a 

atividade em uma experiência positiva. E por último, o comprometimento 

organizacional afetivo representa “a concepção de ligação positiva do empregado com 

um empregador, de elevada identificação com os objetivos da organização” (p. 206). 



16 
 

Dessen e Paz (2010) consideram essencial que o indivíduo se sinta bem no 

ambiente de trabalho, pois uma parcela significativa da vida do ser humano é passada 

em tal ambiente. As referidas autoras utilizam o termo bem-estar organizacional, mas 

seguem a premissa de ele pode ter aspectos afetivos e cognitivos e o definem como 

satisfação de necessidade e realização de desejos dos indivíduos ao desempenhar 

seu papel na organização.  

Ferreira (2012, p. 179), em seu trabalho sobre QVT, traz a definição de bem-

estar no trabalho a partir da visão dos trabalhadores, como a “vivência de sentimentos 

sendo eles isolados ou associados, que ocorrem, com maior frequência, nas seguintes 

modalidades: alegria, amizade, ânimo, confiança, conforto, disposição, equidade, 

equilíbrio, estima, felicidade, harmonia, justiça, liberdade, prazer, respeito, satisfação, 

segurança, simpatia”, resultando também em qualidade de vida no trabalho. Ainda 

segundo o referido autor, o bem-estar pode ser expresso pela felicidade que é advinda 

pelo estado de satisfação física, psicológica e social que são vivenciados no ambiente 

de trabalho.  

  Santos e Ferreira (2014) argumentam que o trabalho existe desde a pré-história 

e que alcançar o bem-estar no trabalho realizando seus afazeres com menor custo 

incluindo cognitivo ou afetivo, além do físico, têm sido o objetivo do ser humano desde 

antes de Cristo. O bem-estar precisa fazer parte de um contexto geral, não apenas 

físico ou mental, logo as organizações precisam de um ambiente que favoreça o bem-

estar em todos os sentidos.  

Existe uma variedade de abordagens no campo de estudo do bem-estar no 

trabalho, existindo consenso sobre a sua importância, mas não sobre a sua definição 

(PASCHOAL et al., 2013). O bem-estar no trabalho tem ganhado bastante visibilidade 

na literatura concernente à área da psicologia organizacional e do trabalho pela sua 

importância como variável que, se bem compreendida, pode conferir aos 

trabalhadores melhores condições de trabalho e até de vida (GOMIDE; SILVESTRIN; 

OLIVEIRA, 2015). 

No presente estudo, adota-se a definição de Paschoal e Tamayo (2008), pois 

engloba diretamente vivências positivas afetivas e cognitivas no contexto do trabalho 

e não se mistura com variáveis e conceitos correlatos. Desta forma, é possível 

investigar o que resulta em realização pessoal e também em mais experiências 

afetivas positivas do indivíduo em seu trabalho, possibilitando que melhores práticas 

sejam desenvolvidas e trabalhadas no ambiente para maior bem-estar no trabalho. 
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 O bem-estar tem sido apontado como essencial para o funcionamento 

adequado e competitivo da organização e, em decorrência disso, torna-se 

fundamental conhecer quais ações, práticas e características da organização podem 

influenciar positivamente o bem-estar no trabalho (SANT’ANNA; PASCHOAL; 

GOSENDO, 2012). Portanto, entender os antecedentes do bem-estar no trabalho é 

essencial para que as organizações possam se adequar da melhor maneira possível 

para aumentar seus resultados e melhorar seu capital humano.   

Segundo Gomide et al. (2015), o bem-estar no trabalho tem como antecedentes 

variáveis tanto de cunho individual, que está ligado as atitudes das pessoas, 

autoexpressão e valores (SORAGGI; PASCHOAL, 2011), quanto organizacional que 

se refere ao suporte oferecido, clima e cultura organizacional, ambiente de trabalho, 

planejamento, etc. Segundo os referidos autores, pesquisas sobre o tema vem 

demonstrando que as variáveis de caráter organizacional podem ser até mais 

importantes do que as variáveis individuais. Assim as organizações precisam 

compreender os antecedentes e a forma de alcançá-los.  

A reciprocidade entre o trabalhador e a organização é considerada como um 

dos antecedentes do bem-estar no trabalho, pois o “bem-estar do indivíduo depende 

não apenas do quanto seu ambiente lhe provê oportunidades de experiências 

positivas, mas também do quanto elas são percebidas e aproveitadas” (CARNEIRO; 

FERNANDES, 2015, p. 259). O reconhecimento no trabalho tende a ser um fator 

motivacional, aumentando a produtividade do indivíduo e consequentemente da 

empresa, logo ambos ganham com este fator, havendo também desta forma o 

aumento do bem-estar no trabalho.  

Dessen e Paz (2010), com base em pesquisa de campo, verificaram como 

antecedentes do bem-estar nas organizações variáveis como: reconhecimento, 

salário, relações com chefia, relações com colegas de trabalho e clientes, identificação 

com a organização, oportunidades de crescimento, além das oportunidades de 

capacitação e realização de treinamentos julgadas importantes para o trabalho. São 

mencionadas também as condições de trabalho a valorização do trabalho do indivíduo 

para a organização e sociedade, e a realização, que significa que o indivíduo gosta 

do trabalho que faz e das atividades realizadas.  

Segundo a pesquisa de Sant’anna et al. (2012), as práticas organizacionais 

referentes à gestão de desempenho e à ascensão profissional têm impacto positivo 

sobre experiências de expressão e realização pessoal e o afeto positivo. O suporte 
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organizacional envolve a ideia de que a retribuição organizacional pode favorecer 

emoções positivas no trabalho e a ideia de que o indivíduo está avançando não 

somente no trabalho, mas também em suas metas de vida.  

Ferreira (2012) apresenta em suas pesquisas que o interesse pela ocupação, 

remuneração condição de trabalho, relacionamento com colegas, autonomia e 

responsabilidade no trabalho, segurança no local de trabalho e reconhecimento do 

trabalho se destacam como aspectos que causam satisfação, logo também ajuda no 

bem-estar do trabalhador. Assim como também a introdução de novas tecnologias 

para melhorar os processos, melhor definição de objetivos e outros que são apontados 

como fatores importantes no trabalho.  

A autonomia na tomada de decisões e o uso das próprias competências e 

criatividade também são aspectos que contribuem para melhor qualidade de vida e 

bem-estar no trabalho. Silva e Ferreira (2013), por meio de estudo empírico, 

perceberam que tais aspectos possibilitam que os empregados demonstrem maior 

comprometimento afetivo com a organização e sintam-se mais satisfeitos com o seu 

trabalho. Os referidos autores também observaram em sua pesquisa que o 

relacionamento e comunicação com o supervisor e equipe, salários e benefícios 

impactam a satisfação e bem-estar no trabalho, porém de forma secundária.   

Na literatura internacional, Warr (2013) relaciona o bem-estar no trabalho com 

a felicidade e cita doze antecedentes para o fenômeno, sendo eles: oportunidade de 

controle, que está relacionado à autonomia e liberdade de decisão; oportunidade de 

uso e aquisição de habilidades, ou seja, um ambiente favorável para o uso e 

desenvolvimento de habilidades e conhecimento; objetivos gerados externamente, 

que está relacionado a desafios; baixa carga de trabalho; sobrecarga e relação 

trabalho-casa; variedade, que tem a ver com local de trabalho variado e mudança de 

tarefas; clareza no ambiente, que está relacionado a clareza de função e feedback; 

contato com outras pessoas, que inclui trabalho em equipe e qualidade nas relações 

sociais; salários e benefícios; segurança física, ou seja, condições de trabalho 

adequadas; posição social valorizada, que tem a ver com o sentimento de contribuição 

para a sociedade e importância da função; suporte do supervisor; desenvolvimento de 

carreira, que está relacionado a estabilidade no emprego e oportunidade de 

crescimento; e equidade, que está relacionado a justiça no ambiente de trabalho.  

Warr (2013) explica que os primeiros seis fatores (oportunidade de controle, 

oportunidade de uso e aquisição de habilidades, objetivos gerados externamente, 
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variedade, clareza no ambiente e contato com outras pessoas) são considerados os 

mais importantes para o bem-estar e felicidade no trabalho, e que quando a sua 

existência é excessiva, o efeito pode ser contrário ao esperado, gerando problemas e 

diminuição da felicidade e bem-estar no trabalho. Por sua vez, as outras sete variáveis 

(salários e benefícios, segurança física, posição social valorizada, suporte do 

supervisor, desenvolvimento de carreira e equidade) não estão diretamente 

relacionados ao aumento da felicidade, mas sim em tornar esse sentimento constante 

para o indivíduo e organização.  

Slemp, Kern e Vella-Brodrick (2015) relacionam o chamado job crafting 

(redesenho do trabalho) com a autonomia e o bem-estar no trabalho. Segundo os 

autores, o redesenho do trabalho envolve comportamentos dos funcionários para criar 

um melhor ajuste entre si e as demandas de seus empregos. Desta forma, o 

funcionário tem maior controle sobre suas tarefas e consequentemente maior 

autonomia no trabalho. Os referidos autores explicam que ambientes que apoiam a 

autonomia, permitindo que o trabalhador alinhe suas atividades de acordo com aquilo 

que mais se identificam e encontrando maior propósito, relatam resultados mais 

positivos para os indivíduos gerando maior satisfação, desempenho e bem-estar.  

O bem-estar no trabalho pode ser percebido quando há um ambiente de 

trabalho focado e que utiliza os pontos fortes de seus funcionários, pois estimula a 

disposição dos funcionários em dedicar seus esforços e habilidades as tarefas do 

ambiente. Além do mais, os indivíduos têm uma motivação extrínseca para aplicar 

seus pontos fortes. Portanto, quando esses pontos são implementados na 

organização há um aumento da autoestima e do bem-estar, pois, eles estão fazendo 

o que naturalmente fazem de melhor, gerando sentimentos de felicidade e realização 

(BOTHA; MOSTERT, 2014).  

Salanova et al. (2013) apontam que organizações com recursos e práticas 

saudáveis, como, por exemplo, apoio social, autonomia das equipes, liderança de 

equipes, liderança transformacional, feedback e estratégias para melhorar o trabalho 

resulta em funcionários e equipes mais saudáveis, mais eficientes e mais engajadas, 

permitindo um nível maior de bem-estar e resiliência.  

Em suma, a literatura sobre o bem-estar no trabalho conta com inúmeros 

estudos que, por vezes, abordam os antecedentes, identificando os fatores 

importantes para o bem-estar no ambiente de trabalho. O bem-estar é uma variável 

individual, podendo mudar de acordo com as expectativas e vivências de cada um, 
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além de poder haver influências pessoais, mas quando se trata do bem-estar no 

trabalho, geralmente seus antecedentes são de natureza organizacional, pois fatores 

relacionados ao espaço de fala, reconhecimento e incentivo, autonomia, boa relação 

com a equipe e colegas de trabalho, salários e benefícios, dentre outros vários fatores 

já citados anteriormente, são fortes preditores.    

No que se referem aos consequentes do bem-estar no trabalho, os estudos 

ainda são escassos (PANTALEÃO; VEIGA, 2019). Mas olhando para o âmbito de 

aspectos positivos, no trabalho de Fogaça e Coelho Júnior (2015), os autores 

abordam o bem-estar no trabalho e testam a hipótese “trabalhador feliz, produtivo” 

que afirma que os funcionários felizes, cujas necessidades são satisfeitas em seus 

locais de trabalho, podem apresentar maior desempenho que os empregados 

infelizes. De acordo com os autores o bem-estar tem uma forte relação com o 

desempenho, que resulta na produtividade.  

Nas organizações, a existência do bem-estar em um nível considerável eleva 

a qualidade do trabalho e produtividade, afetando positivamente a redução de 

problemas de saúde (OLIVEIRA; GOMIDE; POLI, 2020). Portanto, como 

consequência da presença do bem-estar, o ambiente se torna mais adequado e 

harmonioso para que os indivíduos trabalhem mais felizes e empenhados, resultando 

em menor afastamento, o que é favorável tanto para organização quanto para o 

empregado.   

Quanto a resultados negativos, Agapito, Polizzi Flho e Siqueira (2015) 

relacionam o bem-estar no trabalho com a intenção de rotatividade dos empregados, 

de forma que quanto maior o comprometimento afetivo do trabalhador com a 

organização, menor é a intenção dos trabalhadores de deixá-la, reduzindo então a 

rotatividade. O estresse no trabalho também pode estar associado como 

consequência do bem-estar no trabalho de forma negativa em virtude de que segundo 

Hirschle et al. (2019, p. 538) “a percepção do estresse no local de trabalho dificulta 

que o trabalhador faça uso de estratégias que prolonguem os benefícios de afetos 

positivos (estratégias adaptativas) desencadeados por situações favoráveis no 

ambiente de trabalho, reduzindo seu bem-estar)”, portanto um local que gera estresse 

e não tem outros meios que propiciam o bem-estar pode reduzir o nível dele entre os 

empregados, gerando consequências para a organização e funcionários.   

Em decorrência do trabalho remoto emergencial, no contexto da pandemia da 

Covid-19, o bem-estar nesta modalidade também carece de maior compreensão, uma 
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vez que esse formato de trabalho ainda em desenvolvimento e transformação 

acelerou-se ainda mais, sendo adotado por muitas instituições, porém inexperientes, 

resultando em trabalhadores despreparados e inseguros, fazendo-se necessário o 

desenvolvimento de novas competências, visando o cumprimento de demandas e a 

produtividade. 

Neste contexto, torna-se de suma importância compreender as diferentes 

realidades dos profissionais que estão participando do teletrabalho e o impacto desse 

trabalho no bem-estar e saúde no trabalhador. Além disso, promover práticas que 

permitam o bem-estar no trabalho não é apenas uma iniciativa importante para os 

funcionários, mas também pode melhorar o desempenho no nível organizacional. É 

importante frisar que o bem-estar precisa ser de responsabilidade de todos da 

organização para que o alinhamento entre bem-estar do indivíduo e produtividade 

organizacional seja viável e eficaz (SANTOS et al., 2014). 

 

 

2.2    Teletrabalho 

 

 

Em meio a um cenário de constante transformação, o surgimento de novas 

tecnologias relacionadas a informação e comunicação vem permitindo novas 

possibilidades de produção e gestão das organizações e consequentemente dos 

meios e métodos de trabalho (HAU; TODESCAT, 2018). E uma das novas formas de 

trabalho que vem ganhando destaque é o teletrabalho. 

A origem do teletrabalho ainda é um tanto quanto incerta, mas o seu 

desenvolvimento e notoriedade pode estar ligada a crise do petróleo, por volta de 

1970, época em que houve uma elevação dos custos de transportes e combustíveis, 

e as empresas começaram a estimular os funcionários a trabalharem em casa, 

diminuindo assim, os custos em relação ao deslocamento (OLIVEIRA; JUNIOR, 

2018). Por sua vez, o teletrabalho pode ser compreendido como uma forma de 

trabalho realizado remotamente, por meio de tecnologias da informação e 

comunicação (TICs), em um local diferente do tradicional ocupado pela pessoa que o 

realiza (ROSENFILD; ALVES, 2011; ROCHA; AMADOR, 2018). 
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O teletrabalho permite que o indivíduo se conecte em qualquer lugar e a 

qualquer hora, possibilitando inúmeras alternativas de ajustes referentes ao trabalho 

e a organização. Gaspar et al. (2014) citam sobre a pluralidade de terminologias que 

são utilizadas para designar o teletrabalho, sendo essas o trabalho a distância, 

trabalho em casa, trabalho virtual, escritório virtual, dentre outras. Mas que apesar de 

se assimilarem, não são necessariamente sinônimos.  

Além das várias terminologias, há também as diversas possiblidades de locais 

onde é possível a realização do teletrabalho, como o teletrabalho em domicílio, que 

atualmente é o mais adotado, conhecido também como home-office, no qual o 

trabalho é desenvolvido na própria residência do trabalhador, em telecentros que são 

ambientes com todos os equipamentos necessários para a realização do trabalho, 

podendo ser comunitários (disposição dos funcionários de diversas empresas para 

realização de suas demandas profissionais), satélites (destinado a uma empresa 

específica e que também se encontra próxima à residência do trabalhador) e móveis 

(permitem ao funcionário realizar demandas fora do domicílio do trabalhador ou de 

seu centro principal de trabalho), empresas remotas ou off-shore e em trabalho 

informal ou teletrabalho misto, quando o funcionário trabalha apenas algumas horas 

fora do local físico da empresa (NOHARA; ACEVEDO; RIBEIRO, 2010; 

ROSENFIELD; ALVES, 2011; SANTOS; NOGUEIRA; PATINI, 2012; SANTOS; 

LAMBARINE; MOREIRA, 2014; ROCHA; AMADOR, 2018).   

O teletrabalho possui vantagens tanto para o indivíduo que está inserido nessa 

modalidade, como também para a organização e até mesmo a sociedade como todo.  

Em relação às vantagens relacionadas aos trabalhadores têm dados que apontam 

maior autonomia para organizar o trabalho, melhor gerenciamento do tempo, maior 

flexibilidade, redução de custos pessoais, economia de tempo, menos exposição a 

violência/estresse em deslocamentos, maior equilíbrio entre trabalho e família, mais 

tempo livre, e sentimento de maior qualidade de vida. Como desvantagem há maior 

necessidade de planejamento, maiores interferências externas, problemas de 

comunicação, menor integração com a equipe, maior isolamento social, falta de 

infraestrutura, maior insegurança no trabalho, maior responsabilidade, falta de contato 

direto com a empresa, sedentarismo e demais problemas de saúde (BARROS; SILVA, 

2010; NOHARA; ACEVEDO; RIBEIRO, 2010; GASPAR et al., 2011; HAU; 

TODESCAT, 2018; MARICA, 2018; FILARDI; CASTRO; ZANINI, 2020). 
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 Pensando no nível da organização, os autores relatam que há maior redução 

de gastos com infraestrutura e manutenção, eliminação do absenteísmo e 

rotatividade, redução de problemas de conivência entre os funcionários, maior 

produtividade, facilidade de expansão geográfica. Por outro lado, as organizações 

apresentam maior dificuldade de controle, das demandas e teletrabalhadores, 

problemas com a cultura da empresa, maior dificuldade em motivar os indivíduos, 

dificuldades de comunicação e espírito de equipe. 

E para a sociedade como um todo, o teletrabalho permite a redução do tráfego, 

redução de combustível, da poluição e das pressões nos meios de transporte urbano, 

redução de problemas regionais de desemprego, maior acesso a pessoas com 

dificuldades de locomoção e redução de acidentes no ambiente de trabalho. 

Atualmente, as empresas que possuem o trabalho remoto vem se destacando 

no mercado, pois se torna mais atraente aos funcionários que gostam ou precisam 

trabalhar em casa ou em um ambiente próximo, mas nem sempre as possibilidades 

de crescimento e promoções de tais funcionários são as mesmas que os funcionários 

que trabalham na unidade física da empresa (MARICA, 2018). 

Em relação ao trabalho remoto no Brasil, a Lei n° 12.551 do ano de 2011 

eliminou a distinção entre o trabalho realizado no ambiente do empregador e aquele 

que é realizado a distância. Mas foi no ano de 2017, por meio da Lei n° 13.467, que o 

teletrabalho foi de fato regulamentado no país. A referida Lei estabelece que o 

teletrabalho envolve a prestação de serviços realizada fora do ambiente da 

organização, prevê que tal modalidade deve constar no contrato de trabalho 

especificando as atividades que serão realizadas, a disposição de equipamentos e 

infraestrutura necessários deverá ser previsto por meio de contrato escrito, os 

funcionários deverão ser instruídos pelo empregador,  se for da vontade do funcionário 

e do empregador as férias podem ser divididas em três vezes, sendo uma delas, igual 

ou superior a quinze dias corrido e as demais devem não podem ser inferiores a cinco 

dias, corrido cada.  

 

 

2.2.1  O Teletrabalho no Distrito Federal no Período de Pandemia 

 

 

O teletrabalho foi instituído no setor público do Distrito Federal em 2018, por 
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meio do Decreto Nº 39.368. Ele foi estabelecido por conta de novas mudanças e 

necessidades de atualização das metodologias de trabalho, além de unificar as 

normas relativas ao teletrabalho de servidor da Administração Pública Distrital. 

A pandemia do Coronavírus (COVID-19) afetou diversas áreas, como a política, 

educação, saúde entre outras. Desta forma, o atual cenário brasileiro ocasionou 

inúmeros desafios e mudanças para trabalhadores de diferentes âmbitos. Desta 

forma, o teletrabalho se tornou essencial para muitas organizações, é possível que 

mesmo aquelas que retornaram presencialmente, em algum momento entraram para 

o regime de home office. De acordo com Zhang et al. (2020) é possível que mesmo 

após esse cenário de pandemia muitos novos teletrabalhadores continuem a 

teletrabalhar, pelo menos a tempo parcial. 

Em março de 2020 foi publicado o decreto n° 40.546 a respeito do teletrabalho 

no Distrito Federal para continuidade das atividades públicas levando em 

consideração a situação pandêmica ocasionada pela Covid-19. Desta forma, foi 

estabelecido o teletrabalho em “caráter excepcional e provisório, para os órgãos da 

administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional, a partir de 23 de 

março de 2020” (DECRETO N° 40.546). Não se aplicando para profissionais às áreas 

de saúde, segurança, vigilância sanitária, comunicação, assistência social, aos órgãos 

de fiscalização de defesa do consumidor, ao serviço de limpeza urbana, à Secretaria 

de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal e à 

Fiscalização Tributária da Receita do Distrito Federal.  

As chefias dos órgãos e unidades no qual o teletrabalho não se aplica, 

mencionado no Artigo 2 deverão instruir os demais servidores para continuidade do 

funcionamento dos serviços essenciais à população. A adoção de medidas para o 

funcionamento das empresas públicas dependentes e não dependentes ficarão sob 

responsabilidade de seus dirigentes, levando em consideração as atividades que se 

enquadram de acordo com o decreto. Reuniões e demais encontros deverão ser 

realizados de forma virtual.  

Os titulares dos órgãos e demais entidades ficarão responsáveis por deliberar 

outras normas complementares ao decreto. Após o estabelecimento de metas as 

chefias imediatas implementarão o teletrabalho e devem monitorar a execução e o 

cumprimento das metas. A Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, por 

meio da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, é responsável 

por prover o serviço de acesso remoto ao sistema de teletrabalho, orientar em relação 
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à utilização, além de divulga e prestar suporte técnico necessário. 

Foram suspensas as viagens nacionais e internacionais a serviço, com 

exceção apenas daqueles que forem julgadas estritamente necessárias. Outrossim, 

as atividades incompatíveis com o teletrabalho e que não são essenciais estão 

suspensas. Os responsáveis pelos contratos das empresas terceirizadas pelos órgãos 

da administração pública devem avaliar a necessidade de redução ou suspensão dos 

serviços prestados, perante a diminuição do número de servidores nos ambientes de 

trabalho. Os executores dos contratos devem notificar as empresas prestadoras de 

serviços de mão de obra para que informem os casos suspeitos ou confirmados de 

contaminação de seus funcionários e comprovação de medidas de segurança em 

relação ao coronavírus. 

 

 

2.2.2 O Teletrabalho na Secretaria de Educação do Distrito Federal  

 

 

Na secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), a primeira portaria 

acerca do teletrabalho foi emitida no dia 03 de abril de 2019, nº 111 e nela ficou 

definido que o regime de teletrabalho seria regido pelas regras definidas no decreto 

nº 39.368/2018, que conduzem as diretrizes do trabalho remoto no Distrito Federal.  

Na SEEDF, as tarefas passíveis de serem desenvolvidas por meio do 

teletrabalho são aquelas elencadas pelos administradores das unidades, no interesse 

da Gerência. Cabe em tal situação de trabalho, aqueles cujo desenvolvimento, em 

determinado período, demande maior esforço individual e menor interação com outros 

servidores. E, como citado anteriormente, o trabalho remoto poderá ser desenvolvido 

e regime parcial, respeitando-se a carga horária de trabalho e os dias, e horários 

previamente estabelecidos.  

A Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGEP e do Gabinete do Secretário 

de Estado de Educação ficarão responsáveis pela elaboração do Plano de Trabalho, 

Metas e Resultados. Além disso, tal portaria traz a relação dos perfis dos servidores 

que se enquadram no teletrabalho: 

É vedada a participação daqueles que ocupam cargos de direção, chefia e 
assessoramento; que tenham sido apenados em procedimento disciplinar 
nos dois anos anteriores à data de solicitação para participar do teletrabalho 
ou que neste prazo não tenham cumprido seus respectivos deveres previstos 
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nesta Portaria; que estejam obrigados a permanecer no efetivo exercício de 
suas atribuições após o seu retorno por afastamentos ou licenças, como 
previsto no inciso III, do § 4º, do art. 161, da Lei Complementar nº 840/2011; 
em estágio probatório; em escala de revezamento ou plantão; que 
desempenham suas atividades exclusivamente no atendimento ao público 
externo e/ou interno; e com menos de seis meses de exercício na atividade 
e no setor, excepcionalizados os casos de necessidade da Administração. 
(Secretária de Educação do Distrito Federal [SEEDF], Portaria n° 111, 2019, 
p. 5). 

 

A seleção dos candidatos ao teletrabalho aconteceria através da seleção feita 

pelo dirigente da unidade de acordo com a avaliação de compatibilidade entre o perfil 

adequado de acordo com o plano de trabalho, metas e resultados, e o perfil dos 

servidores interessados. 

E sempre que haver uma quantidade estipulada de vagas para o regime de trabalho 

remoto, o dirigente deve priorizar aqueles servidores públicos que se encaixarem em 

algum dos critérios elencados abaixo. 

Com jornada reduzida por motivo de saúde; gestantes e lactantes, durante o 
período de gestação e amamentação; que tenham filhos, cônjuge ou 
dependentes com deficiência; com dependentes econômicos que constem do 
assentamento funcional com idade até seis anos ou acima de sessenta e 
cinco anos de idade; com horário especial, previsto em Lei; ou com maior 
tempo de exercício no órgão. (Secretária de Educação do Distrito Federal 
[SEEDF], Portaria n° 111, 2019, p. 6).  

 

Em caso de ocorrer empate, é importante que seja levado em consideração a 

ordem daqueles que não tenham participado de teletrabalho, tenha maior média de 

produtividade nas atividades em geral, reside mais distante do local onde trabalha ou 

que tenha a maior idade, sendo possível o revezamento dos participantes do regime 

de teletrabalho, quando o número de interessados for maior que a quantidade de 

vagas disponíveis.  

De acordo com o Artigo 18, será desligado do teletrabalho o servidor público 

por necessidade do serviço, pelo descumprimento das obrigações previstas no Plano 

de Trabalho, Metas e Resultados, pelo prazo de participação no regime de 

teletrabalho, em virtude de remanejamento, que necessite de alteração da lotação, 

em virtude de aprovação do servidor para a execução de outra atividade não 

abrangida pelo regime de teletrabalho; e pelas questões previstas no Artigo 12. 

De modo geral, fica sob responsabilidade do servidor participante do regime de 

teletrabalho cumprir as metas levando em consideração a qualidade do trabalho, 

submeter-se a acompanhamento periódico, manter os meios de comunicação 

atualizados e ativos, preservar o sigilo das informações entre outras demandas. Por 



27 
 

parte da chefia imediata a responsabilidade é de elaborar relatórios relacionados a 

metas e produtividade e autorizar a retirada de documentos físicos dos órgãos. É 

responsabilidade do dirigente da unidade planejar, coordenar e analisar os resultados 

do teletrabalho e cuidados administrativos. É responsabilidade da SUGEP avaliar a 

implementação do teletrabalho, analisar sugestões, acompanhar a elaboração dos 

relatórios mensais acerca da produtividade dos servidores, propor minutas de atos 

normativos, auxiliar as unidades organizacionais na seleção de servidores para o 

regime de teletrabalho, elaborar relatórios semestrais de acompanhamento e 

avaliação do teletrabalho e sugestões de melhorias. O Gabinete da SEEDF fica com 

a responsabilidade de auxiliar os gestores na definição do perfil adequado para a 

realização de teletrabalho. Junto com a SUSEP, farão avaliação da adoção do 

teletrabalho e seus resultados e ela deverá ser encaminhada a secretaria de estado 

de educação, que posteriormente deve retornar com feedback e demais sugestões.  

Sobre o Secretário de Estado de Educação, fica sob responsabilidade de 

viabilizar, o acesso remoto dos servidores públicos efetivos em regime de teletrabalho, 

divulgar os requisitos tecnológicos mínimos para realização do teletrabalho, autorizar 

e aprovar os relatórios antes das respectivas publicações, homologar o plano de 

trabalho, metas e resultados das unidades, autorizar a execução de atividades no 

regime de teletrabalho dentro dos prazos previstos, determinar a suspensão do 

teletrabalho parcialmente ou totalmente, quando for o caso e estabelecer a adoção de 

ações necessárias.  

Assim, como no decreto nº 39.368/2018, fica a ressalva em relação ao cuidado, 

segurança e sigilo dos documentos utilizados em teletrabalho, e a unidade que decidir 

pelo trabalho remoto deverá realizar uma avaliação a cada dois anos para verificação 

do aproveitamento do regime e sugestões de melhoria. 

 

 

2.2.2.1 O Teletrabalho na Secretária de Educação do Distrito Federal durante a 

Pandemia 

 

 

Por meio da Portaria Nº 133, de 03 de junho de 2020, foram estabelecidas 

novas normas para o teletrabalho levando em consideração o momento atípico de 

pandemia e as necessidades encontradas. As atividades não presenciais deveriam 
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acontecer de forma gradativa, passando por três fases.  

A primeira fase foi responsável por acolhimento e formação dos professores e 

planejamento de produção das atividades não presenciais. Na segunda fase houve o 

levantamento de turmas e alunos, produção de atividades remotas e formação 

continuada dos profissionais da educação. E por último o retorno dos alunos de forma 

não presencial, produção de atividades não presenciais e continuação da formação 

dos professores.   

O documento diz ainda que será realizado uma análise das modulação e 

reorganização dos professores, se necessário. Os professores poderão escolher os 

meios de atuação de acordo com o perfil dos estudantes para a realização das 

atividades pedagógicas não presenciais. Os professores que realizarão as teleaulas 

serão selecionados previamente, com organização da carga horaria e redistribuição 

da coordenação pedagógica.  

Os profissionais da educação que estiverem atuando no regime de teletrabalho 

deverão executar suas atividades preferencialmente no seu horário regular de 

trabalho. O registro de folha de ponto e frequência será realizado por meio de 

relatórios de atividades individuais com descrição das atividades executadas 

diariamente, a ser apresentado semanalmente. E também por planilha de controle de 

entrada e saída dos usuários nos ambientes virtuais de aprendizagem, gerada pelo 

administrador do sistema. O limite para atividades noturnas será até as 22h. 

Ainda de acordo com a portaria, é dever do servidor em teletrabalho cumprir as 

atividades que lhe forem designadas pela chefia imediata, dentro dos prazos 

estabelecidos e com padrão de qualidade, permanecer disponível para contato 

imediato por meio telefônico ou outra ferramenta de contato no período em que 

deveria estar realizando suas atividades presencialmente, manter-se conectado ao e-

mail constitucional e acessa-lo todos os dias, manter sigilo dos dados acessados de 

forma remota, não ausentar-se em dias de expediente sem autorização prévia formal 

da chefia imediata, realizar suas atividades no local em que residir, elaborar relatório 

semanal das atividades realizadas e não permitir a realização de atividades por 

terceiros.  

 

 

2.3   Qualidade de Vida no Teletrabalho 
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A Qualidade de Vida no Teletrabalho é um tema ainda recente, e para a 

compreensão acerca do assunto é importante considerar a qualidade de vida no 

trabalho (QVT) e o teletrabalho. Segundo Ferreira (2012), a QVT pode ser 

compreendida através por duas óticas complementares: 

Sob a ótica das organizações, a QVT é um preceito de gestão organizacional 
que se expressa por um conjunto de normas, diretrizes e práticas no âmbito 
das condições, da organização e das relações socioprofissionais de trabalho 
que visa a promoção do bem-estar individual e coletivo, o desenvolvimento 
pessoal dos trabalhadores e o exercício da cidadania organizacional nos 
ambientes de trabalho. Sob a ótica dos trabalhadores, ela se expressa por 
meio das representações globais (contexto organizacional) e específicas 
(situações de trabalho) que estes constroem, indicando o predomínio de 
experiências de bem-estar no trabalho, de reconhecimentos institucional e 
coletivo, de possibilidade de crescimento profissional e de respeito às 
características individuais. (FERREIRA, 2012, p.172). 

 

E para que haja a promoção dessa QVT, o ambiente de trabalho deve oferecer 

condições de trabalho adequadas, organização no trabalho, relações 

socioprofissionais saudáveis, além de reconhecimento e crescimento profissional 

(FERREIRA, 2012). Do mesmo modo, Silva e Ferreira (2013) por meio de estudos 

acerca da qualidade de vida combinada com o bem-estar no trabalho, constataram 

cinco dimensões, sendo elas salários e benefícios, oportunidades de uso e 

desenvolvimento das próprias competências, condições físicas e de segurança no 

ambiente de trabalho, relacionamento e comunicação entre supervisores e 

empregados, relacionamento interpessoal com colegas de trabalho que influenciam a 

qualidade de vida e bem-estar no trabalho. 

Albuquerque et al. (2015) também identificou como fonte de QVT gerentes 

capacitados, oportunidades de capacitação de forma igual para todos, ambiente de 

trabalho adequado, satisfação com o trabalho, trabalho como fonte de prazer e bem-

estar, cooperação entre as equipes e membros, espaço de fala e equilíbrio entre 

trabalho, saúde e vida social. 

  Com base nesses resultados, é possível reconhecer práticas que são 

responsáveis pela QVT, mas deve-se considerar sempre o contexto organizacional a 

fim de mapear e trabalhar as práticas de QVT necessárias dentro de determinado 

ambiente e de acordo com as vivências dos profissionais, resultando em maior 

efetividade das ações. De modo mais abrangente, é importante que as empresas 

desenvolvam meios para aumentar a qualidade de vida no trabalho, onde a 
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infraestrutura do local seja adequada, que haja maior produtividade durante as horas 

de trabalho dos indivíduos, as relações entre as pessoas sejam boas, e que busquem 

incentivar, reconhecer e valorizar os indivíduos pelo seu trabalho.  

As organizações podem adotar uma forma de intervenção sustentável, a qual 

deixa de ter um caráter assistencial e foca em fatores interdependentes, sendo eles: 

condições de trabalho, organização do trabalho, relações socioprofissionais de 

trabalho, reconhecimento e crescimento  profissional e elo trabalho-vida social. Esse 

modelo de intervenção trabalha o coletivo, onde todos são responsáveis pela 

qualidade de vida do trabalho e a busca pela harmonia entre o bem-estar, a eficiência 

e a eficácia no ambiente de trabalho e não apenas visando a produtividade 

(FERREIRA, 2012). 

Em termos de teletrabalho e seguindo a abordagem de Ferreira, 2012, Andrade 

(2020) identificou cinco dimensões atreladas a Qualidade de Vida no Teletrabalho. 

São eles: 1) autogestão do teletrabalho, que dá ênfase em questões do perfil do 

servidor e de suas ações quando realiza o teletrabalho; 2) contexto do teletrabalho, 

ligado ao suporte organizacional e gestão das atividades; 3) infraestrutura do 

teletrabalho, atrelada as condições físicas de trabalho; 4) estrutura tecnológica, que 

envolve questões de informática, softwares e hardwares e; 5) sobrecarga de trabalho, 

ou seja, o esforço dispendido para a realização das atividades no teletrabalho. Tais 

dimensões possibilitaram a formação de uma Escala de Qualidade de Vida no 

Teletrabalho, a qual será utilizada nesta pesquisa. 

Ainda de acordo com Andrade (2020), torna-se essencial o planejamento para 

a execução do teletrabalho, desde uma seleção dos profissionais que poderão realizar 

o teletrabalho, possuindo um perfil para tal modalidade, uma vez que é exigido uma 

maior autogestão, pois quando ele consegue conciliar todos os seus compromissos, 

sua vida profissional e pessoal, bem como seus horários de trabalho e organização 

da rotina, o teletrabalho resulta em bem-estar e maior qualidade de vida. 

As ações de QVT e QVTe não devem ser apenas paliativas, mas de fato agir 

nos fatores existentes de estresse e mal-estar no trabalho. Uma vez que esse 

ambiente de trabalho contempla parte da vida do indivíduo, logo, quando há a 

presença de fatores que propiciam a qualidade de vida, os funcionários tendem a 

permanecer mais leais à organização, havendo a retenção de talentos e redução da 

rotatividade (NAREHAN et al., 2014). 

Sendo assim, as práticas de qualidade de vida tanto no trabalho como na 
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modalidade de trabalho a distância são processos importantes para que 

colaboradores se mantenham motivados, engajados e produzindo, gerando 

resultados positivos na vida do indivíduo, seu trabalho e consequentemente nos 

resultados da organização e daqueles que são afetados de alguma maneira pelos 

serviços prestados nesse ambiente.
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

 
Neste capítulo são apresentadas informações sobre o método de pesquisa 

adotado, como os participantes do estudo e os procedimentos referentes à coleta e 

à análise de dados utilizados. 

 

 
3.1 Tipologia e descrição geral dos métodos de pesquisa 
 
 
 

Uma pesquisa pode ser compreendida como um processo pelo qual observa-

se a realidade, é realizada uma coleta de dados, feitas buscas de informações, 

conceitos, conhecimentos, modelos ou teorias, na qual é refletido sobre tais 

elementos, com a finalidade de ampliação da percepção, conhecimento e 

entendimento da realidade (TEIXEIRA; ZAMBERLAN; RASIA, 2009). Para responder 

os objetivos da pesquisa, foi conduzida uma pesquisa descritiva, que relata as 

características de determinada população, fenômeno ou relação entre variáveis 

(MARCONI; LAKATOS, 2003). 

A técnica utilizada para a pesquisa foi o survey, visando conhecer o 

comportamento de um determinado grupo de pessoas (PRODANOV; FREITAS, 

2013). As informações foram coletas em um único momento, sem reaplicação da 

pesquisa ou acompanhamento dos participantes, atribuindo um corte transversal ao 

estudo (ZANGIROLAMI-RAIMUNDO; ECHEIMBERG; LEONE, 2018).  

O questionário foi composto por perguntas fechadas, possibilitando assim uma 

análise de natureza quantitativa, a qual segundo Silva, Russo e Oliveira (2018) é 

baseada na medida de variáveis objetivas e tangíveis com ênfase em valores 

numéricos, garantido a validade por meio de testes estatísticos e permitindo a   

determinação de indicadores  e tendências presentes na realidade, sendo estes dados 

representativos e objetivos (MUSSI et al., 2019). 

 
 
 

3.2 Participantes da pesquisa 
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População pode ser definido como o “conjunto de indivíduos que apresentam 

uma ou mais características em comum e sobre os quais recai o estudo” (SANTOS, 

2018, p.16). Nesta pesquisa, a população abordada foi de professores da rede pública 

de ensino do Distrito Federal, incluindo aqueles da educação infantil, fundamental e 

ensino médio compuseram o público alvo da pesquisa. Esses docentes se 

encontravam em trabalho remoto emergencial, instaurado pela crise na saúde 

mundial, visando reduzir o contágio do Coronavírus. 

Participaram do estudo 208 docentes. A idade média dos respondentes é de 

40 anos, as mulheres representam 86,4% da amostra, 57,1% são casados e 61,4% 

possuem filhos morando em casa. Dos que afirmaram ter filhos, a idade média do filho 

mais novo é 7 anos. Um total de 28,8% dos participantes mora com idosos. A maioria 

(66,8%) não possui experiência com ensino à distância (EAD), com 78,8% dos 

participantes trabalhando com carga horária de 30 a 40 horas semanais e 59,8% dos 

professores atuando no ensino fundamental. 

E com o objetivo de garantir o anonimato dos participantes, a pesquisa foi 

realizada sem o nome do individuo, escola ou qualquer outro dado que viabilizasse a 

identificação dos mesmos. Apenas a pesquisadora e a orientadora tiveram acesso às 

respostas. Os professores também poderiam desistir da pesquisa quando quisessem 

e assinalaram que consentiam com os objetivos do estudo. Ainda, de acordo com o 

Artigo 1° da Resolução N° 510/16 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), pesquisas 

consultivas de opinião pública que tem as suas amostras compostas por sujeitos não 

identificados, como é o caso desta pesquisa, são dispensados de análise ética pelos 

Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) e pela Comissão Nacional de Ética  em Pesquisa 

(CONEP). 

 

 
3.3 Caracterização e descrição dos instrumentos de pesquisa 

 

 

Foram utilizados dois instrumentos que já apresentavam evidências de 

validade no Brasil. A Escala de Bem-Estar no Trabalho, proposta por Paschoal e 

Tamayo (2008), validada posteriormente nos EUA por Demo e Paschoal (2016), é 

composta por 30 itens e possui três fatores: afeto positivo (α = 0,952), afeto negativo 
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(α = 0,948) e Realização (α = 0,922). A escala de resposta é de 5 pontos. 

 A segunda escala utilizada foi a Escala de Qualidade de Vida no 

Teletrabalho, desenvolvida por Andrade (2020), “por meio da perspectiva de 

servidores públicos que realizassem na prática o trabalho remoto”, contém 27 itens 

distribuídos em cinco fatores: autogestão do trabalho (α = 0,919), contexto do 

teletrabalho (α = 0,869), infraestrutura de teletrabalho (α = 0,888), estrutura 

tecnológica (α = 0,859) e sobrecarga de trabalho (α = 0,819). A escala de resposta 

é de 5 pontos, de 1 (discordância total) a 5 (concordância total).  

Ao final do questionário, foram acrescentados itens sobre informações 

sociodemográficas para caracterização da amostra, como: idade, gênero, estado 

civil, se possui filhos morando em casa, a idade do filho mais novo, se cuida de 

idosos ou dependentes, se possui experiência com educação a distância, trabalha 

na rede pública ou privada, carga horária de trabalho semanal e etapa da educação 

básica em que atua.  

 
 

3.4 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

 

 
A coleta de dados foi conduzida com suporte da plataforma Google Forms, 

ferramenta gratuita do Google para a criação de formulários, a qual permite a coleta 

e organização de dados de diferentes escalas de tamanho, e que tem como 

facilitadores a “possibilidade de acesso em qualquer local e horário; agilidade na 

coleta de dados e análise dos resultados, pois quando respondido às respostas 

aparecem imediatamente; facilidade de uso entre outros benefícios" (MOTA, 2019, p. 

373).   

Teve início no dia 08 de julho de 2020 e finalizou-se no dia 05 de agosto de 

2020. Foi realizado contato com escolas do Distrito Federal, que encaminharam o 

convite para participar da pesquisa aos endereços eletrônicos dos seus professores. 

Além disso, utilizou-se a técnica conhecida como “bola de neve” (SALGANIK; 

HECKATHORN, 2004), segundo a qual, a pesquisadora convidou professores aos 

quais tinham acesso, os quais convidaram outros professores. 

Para a análise quantitativa dos dados foi utilizado o software SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences), “uma ferramenta para análise de dados utilizando 

técnicas estatísticas básicas e avançadas” (AGRANONIK; HIRAKATA; CAMEY, 2010, 
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p. 3), permitindo a realização de análises estatísticas e gráficas de grande amplitude, 

e que tem como vantagem as múltiplas possibilidades de análises quantitativas e a 

rapidez. 

Foram verificadas medidas de média, desvio padrão e correlações bivariadas 

de Pearson. 
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 
 

Primeiramente, serão mostrados os dados descritivos e, em seguida, os 

resultados das correlações entre as variáveis. Após as apresentações dos dados, são 

discutidos os resultados encontrados. 

            A seguir, serão descritas a média e os respectivos desvios-padrões, em uma 

escala de 1 a 5, para a amostra em relação a cada dimensão da Escala de Bem-estar 

no Trabalho (EBET).   

 

TABELA 1  

Médias e Desvios dos fatores da Escala de Bem-estar no Trabalho  

Fatores Média Desvio 

Padrão 

Realização 3,26 0,75 

Afeto Negativo 2,69 0,99 

Afeto Positivo 2,39 0,76 

 

Em termos descritivos, o fator realização obteve a pontuação média de 3,26 

(DP = 0,75). Para o afeto negativo, foi encontrada média de 2,69 (DP = 0,99). E para 

o fator afeto positivo, a média foi de 2,39 (DP = 0,76). Nota-se que o afeto negativo 

predomina sobre o afeto positivo. Todo trabalho gera vivências positivas e negativas. 

Por outro lado, segundo Paschoal e Tamayo (2008), espera-se que as emoções e os 

humores positivos sejam mais elevados e mais constantes do que as emoções e 

humores negativos. O bem-estar afetivo estaria justamente nesse balanço entre tais 

fatores. De acordo Sá e Demo (2014, p. 3594) isso é essencial, pois aspectos como 

alegria, disposição e empolgação auxiliam o colaborador a se manter motivado com 

a rotina de trabalho.  

Os resultados da presente pesquisa sugerem que a saúde desses professores 

pode estar em risco e alerta para a necessidade de se pensar em estratégias e 

intervenções urgentes. O afeto negativo está intimamente ligado ao estresse no 

trabalho, o qual, tornando-se crônico e elevado, pode levar a vivências de burnout 

(Warr, 2013). As análises das associações entre as dimensões de QVTe e bem-estar 

no trabalho ajudam a pensar sobre os possíveis focos de intervenção.  
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Quanto às dimensões de QVT, a Tabela 2 apresenta os resultados descritivos. 

 

TABELA 2  

Médias e Desvios dos fatores da Escala de Qualidade de Vida no Teletrabalho  

Fatores Média Desvio 

Padrão 

Sobrecarga no Trabalho 3,86 0,98 

Contexto do Teletrabalho 3,54 1,02 

Infraestrutura de Teletrabalho 3,17 1,24 

Autogestão do Trabalho 3,07 1,01 

Estrutura Tecnológica  2,96 0,76 

 

 Quanto aos itens da Escala de Qualidade de Vida no Teletrabalho (QVTe), o 

fator sobrecarga no trabalho obteve a maior pontuação média, com valor de 3,86 e 

desvio padrão igual a 0,98. Contexto do teletrabalho obteve pontuação média de 3,54 

e desvio padrão de 1,02. Para o fator infraestrutura de teletrabalho, foi encontrada 

média de 3,17 e desvio padrão de 1,24. Para autogestão do trabalho a média foi de 

3,07 e o desvio padrão igual a 1,01. Finalmente para o fator de estrutura tecnológica, 

a média foi de 2,96 com desvio padrão de 0,76.  

Notam-se, portanto, dois fatores mais críticos na percepção dos respondentes. 

O primeiro é a estrutura tecnológica, que envolve a conexão com a internet, 

velocidade da rede e todos os softwares necessários para o desenvolvimento do 

trabalho fora da instituição. Foi a dimensão com menor pontuação média. Ficam 

nítidos os desafios gerados pelo trabalho remoto emergencial, que levou professores 

a trabalharem nas suas casas, muitas vezes sem qualquer suporte da organização. A 

estrutura tecnológica é a condição primordial, mais básica, para a execução das 

atividades em modalidade remota (BARROS; SILVA, 2010; NOHARA; ACEVEDO; 

RIBEIRO, 2010; GASPAR et al., 2011; HAU; TODESCAT, 2018; MARICA, 2018; 

FILARDI; CASTRO; ZANINI, 2020). Estando essa condição não satisfeita, muitos 

problemas podem emergir. 

Outro fator crítico que se destaca é a sobrecarga. Este obteve a pontuação 

média mais alta, mas como expressa aspectos negativos da carga de trabalho, uma 

alta pontuação indica um problema. Excesso de trabalho, portanto, parece ser uma 

realidade para esses professores. A carga de trabalho acima do que é permitido por 
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lei é uma característica problemática e frágil dessa modalidade, carecendo de maior 

atenção por parte de toda a organização e dos próprios trabalhadores, sendo 

importante observar de que maneira o teletrabalho está alinhado à qualidade de vida 

dos indivíduos (ADERALDO; ADERALDO; LIMA, 2017).  

Os fatores mais críticos da QVTe são exatamente aqueles que requerem maior 

atenção dos gestores das escolas e de formuladores políticas do GDF, no sentido de 

desenvolver estratégias, práticas e suporte que melhorem essas variáveis de contexto 

do teletrabalho. Vale salientar que são aspectos gerenciáveis, passíveis de 

modificação e adaptação. 

 Após os resultados descritivos sobre as vivências dos professores, foram 

conduzidas correlações bivariadas de Pearson, a fim de testar as correlações entre 

as dimensões bem-estar no trabalho e QVTe. Os resultados são apresentados na 

tabela 3.  

 

TABELA 3  

Correlações entre Bem-estar e Qualidade de Vida no Teletrabalho 

Fatores Afeto 

Positivo 

Afeto 

Negativo 

Realização 

Autogestão 0,397** - 0,460** 0,381** 

Contexto 0,374** - 0,412** 0,355** 

Infraestrutura 0,307** - 0,342** 0,232** 

Estrutura Tecnológica  0,759** - 0,569** 0,850** 

Sobrecarga no Trabalho - 0,255** 0,376** - 0,134 

**p<0,01 

Os resultados encontrados indicam que existem associações significativas 

entre todas as dimensões da qualidade de vida no teletrabalho e as dimensões de 

bem-estar no trabalho, sendo algumas mais fracas e outras mais fortes, com excessão 

da relação entre sobrecarga de trabalho e realização. 

Conforme já mencionado, esses resultados sugerem quais devem ser os focos 

de intervenção para promoção da QVTe e bem-estar no trabalho. Quando a QVT é 

insatisfatória, a saúde e o bem-estar do trabalhador está em risco (Ferreira, 2012). 

Nota-se que justamente um dos fatores de QVTe mais crítico, a estrutura tecnológica, 

também é aquele com maior associação com as dimensões de bem-estar no trabalho. 
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Pode-se inferir que quando se altera os elementos da estrutura tecnológica oferecida 

para o trabalho remoto dos professores, também se aumenta a vivência de afeto 

positivo e de realização, bem como se diminui a vivência de afeto negativo. Este é o 

ponto mais crítico e urgente que deve compor a agenda de intervenções no setor 

educacional. Os gestores escolares poderiam adotar medidas como emprestimos de 

computadores, oferecer treinamento para todos aqueles envolvidos sobre o 

funcionamento das ferramentas utilizadas, dentre outras ações a serem pensadas e 

desenvolvidas. 

Todos os resultados indicam que há espaços para melhorias em todos os 

fatores de QVTe e bem-estar no trabalho analisados. Dados de pesquisas anteriores 

sobre bem-estar no trabalho reforçam o entendimento de que variáveis de contexto 

organizacional e de trabalho são os principais preditores do fenômeno, portanto, 

intervir sobre o bem-estar significa modificar as variáveis de contexto (SILVA; 

FERREIRA, 2013; SALANOVA et al., 2013; SLEMP; KERN; VELLA-BRODRICK; 

2015). 

Nesse contexto pandêmico, trabalhar a importância do professor e da 

educação para o mundo se faz ainda mais necessário. Então, quando os profissionais 

buscam meios de gerenciar esse sentimento e os gestores, que nesse caso se 

encontram em papeis de coordenadores e diretores, promovem ainda mais essa 

importância, podem influenciar positivamente, espera-se um aumento ainda maior do 

sentimento de bem-estar nesses profissionais.  

E como os profissionais passam grande parte da sua vida focado no trabalho é 

necessário que eles se sintam bem no ambiente de trabalho e com aquilo que 

desempenham. Desta forma, as organizações devem promover ações de qualidade 

de vida do trabalho (QVT) através do olhar do trabalhador sobre as variáveis 

organizacionais. Tais pontos que compõem essa concepção estão atrelados a saúde 

física e mental, segurança, relações de trabalho, estresse e formas de evitá-lo, 

humanização, entre outros (ALBUQUERQUE et al., 2015). Essas práticas devem ser 

implementadas tanto no trabalho ligado ao ambiente físico da organização como 

também as mais diversas práticas e formas de trabalho, incluindo o home office, 

visando a saúde e bem-estar dos colaboradores. 
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO 

 

 

Em um contexto de trabalho em transformação, que se acelerou durante a 

pandemia da Covid-19, este estudo buscou testar empiricamente correlações entre 

percepções de QVTe e bem-estar no trabalho de professores da rede pública de 

ensino em situação de trabalho remoto. O objetivo proposto foi alcançado e o 

diagnóstico traçado avança ao caracterizar o perfil das vivências de professores em 

trabalho remoto, evidenciando as relações entre as variáveis abordadas. 

Os resultados encontrados corroboram que todas as dimensões de qualidade 

de vida no teletrabalho estão associadas as dimensões de bem-estar no trabalho dos 

professores da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal em teletrabalho durante o 

ensino remoto emergencial causado pela pandemia do Covid-19. 

Aspectos ligados ao sentimento de realização, a autogestão nesse âmbito de 

trabalho, o contexto, a infraestrutura que esses professores possuem para trabalhar, 

a estrutura tecnológica que dispõem estão associados ao bem-estar. No caso da 

sobrecarga, essa é uma dimensão que quando presente, está associado as vivências 

negativas do teletrabalhador.  

De forma geral, os dados encontrados mostram que os professores que 

participaram desta pesquisa e que estão na modalidade de trabalho remoto podem 

ser beneficiados por práticas promotoras de bem-estar, especialmente modificando o 

contexto de teletrabalho.  

Como implicações práticas, os resultados podem orientar gestores públicos e 

formadores de políticas no campo educacional quando da adoção do teletrabalho, 

uma realidade possível, ainda que parcialmente, nas instituições de educação. Crises 

como a da Covid-19 e mesmo o avanço e inovações das tecnologias de informação e 

comunicação demandam a compreensão da relação entre as atividades de trabalho 

e a dinâmica das vivências dos trabalhadores que operam nas organizações. 

Os resultados também reforçam a importância da participação efetiva dos 

trabalhadores em decisões gerenciais e o fornecimento de suporte organizacional 

como medidas estratégicas para a prevenção de agravos para a saúde dos 

trabalhadores e o alcance dos objetivos organizacionais.  

Logo, os gestores escolares em conjunto com os docentes devem trabalhar 
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juntos em prol de que essas dimensões estejam presentes de forma positiva na vida 

desses profissionais, ou seja, que haja vivências positivas e o sentimento de 

realização com os aspectos também de realização, autogestão, contexto, 

infraestrutura, estrutura tecnológica e que a sobrecarga seja cada vez menor, 

contribuindo para o bem-estar, qualidade de vida no teletrabalho e saúde dos 

professores, influenciando positivamente também na qualidade do ensino oferecido 

aos estudantes e na instituição como todo.  

Como limitações, destaca-se o caráter transversal do estudo e o caráter 

descritivo correlacional, inibindo inferências causais. Ademais, o fato de as variáveis 

terem sido coletadas em um mesmo momento acarreta o viés de variância comum do 

método. Outra limitação diz respeito à impossibilidade de generalização dos 

resultados, porquanto a amostra não é probabilística. 

Como sugestão para a realização de novas pesquisas é que as mesmas sejam 

realizadas abordando caráter longitudinal para que o tema possa ser analisado ao 

longo do tempo, em base contínua. Além disso, estudos futuros podem ampliar a 

amostragem para escolas da rede privada de ensino, privilegiando a coleta de 

variáveis dependentes e independentes em momentos diferentes do tempo, com uma 

gama maior de amostra e mais diversificada, fornecendo novos dados para análise. 

 Em suma, espera-se que os resultados encontrados possam contribuir para 

maior compreensão acerca do trabalho de professores em teletrabalho durante o 

período pandêmico do Covid-19 e como os efeitos positivos podem ser trabalhados e 

sobressaírem os negativos, colaborando para a saúde desses profissionais que 

influenciam toda a comunidade acadêmica. Por fim, que as recomendações 

propostas, bem como as contribuições e limitações da pesquisa incite a continuidade 

do estudo para análise de novos resultados acerca da modalidade de trabalho a 

distância que vem crescendo cada vez mais, atrelado também a performance e bem-

estar dos profissionais, neste caso, os docentes em um período maior e nos 

resultados organizacionais.   

 



42 
 

REFERÊNCIA 

 

 
ADERALDO, I. L.; ADERALDO, C. V. L.; LIMA, A. C. Aspectos críticos do 
teletrabalho em uma companhia multinacional. Cadernos EBAPE.BR, Rio de 
Janeiro, v.15, n. esp., p. 511-533, 2017. 
 
AGAPITO, P. R.; POLIZZI FILHO, A.; SIQUEIRA, M. M. M. Bem-Estar no Trabalho 
e Percepção de Sucesso na Carreira como Antecedentes de Intenção de 
Rotatividade. Revista de Administração Mackenzie, v. 16, n. 6, p. 71-93, 2015. 
 
AGRANONIK, M; HIRAKATA, V.N; CAMEY, S.A. Introdução à Análise Estatística 
Utilizando o SPSS 18.0. Porto Alegre - Setembro de 2010. 
 
ALBUQUERQUE, V.; FERREIRA, M. C.; ANTLOGA, C.; MAIA, M. Representações 
de qualidade de vida no trabalho em uma agência reguladora brasileira. Revista 
Subjetividades, Fortaleza, 15(2): 286-300, agosto., 2015. 
 
ANDRADE, L. L. S. DE. Desenvolvimento de um instrumento de medida de 
qualidade de vida no teletrabalho. Dissertação de Mestrado ( Pós-Graduação em 
Gestão Pública), Universidade de Brasília, 2020. 
 
ARRUDA, E. P. Educação Remota Emergencial: elementos para políticas 
públicas na educação brasileira em tempos de Covid-19. EmRede - Revista de 
Educação a Distância, v. 7, n. 1, p. 257-275, 15 maio 2020. 
AQUINO, A. S.; FERNANDES, A. C P. Qualidade de vida no trabalho. J Health Sci 
Inst. 2013;31(1):53-8. 
 
BARROS, A. M.; SILVA, J. R. G. Percepções dos indivíduos sobre as 
consequências do teletrabalho na configuração home-office: estudo de caso na 
Shell Brasil. Cadernos EBAPE.BR, v. 8, n. 1, art. 5, p. 71-91, 2010.  
 
BELLINI, C. G. P.; DONAIRE, D.; SANTOS, S. A. D.; MELLO, A. A. A.; GASPAR, M. 
A. Teletrabalho no desenvolvimento de sistemas: um estudo sobre o perfil dos 
teletrabalhadores do conhecimento. Revista Ciências Administrativas, v. 17, n. 3, 
p. 1029-1052, 2011. 
 
BOTHA, C & MOSTERT, K. A structural model of job resources, organisational 
and individual strengths use and work engagement. SA Journal of Industrial 
Psychology., Johannesburg, v. 40, n. 1, p. 01-11, Jan.  2014. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição: República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado Federal, 1988. 
 
BRASIL. Decreto n° 39.368, de 04 de outubro de 2018. Institui e regulamenta o 
Teletrabalho e dá outras providências. Sistema Integrado de Normas Jurídicas do 
DF, Brasília, DF, 04 de outubro de 2018. Disponível em: < 
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/761e28b209b44944839bd3b0047cad8e/Decreto
_39368_04_10_2018.html#:~:text=Institui%20e%20regulamenta%20o%20Teletrabal



43 
 

ho%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=Art.,Federal%2C
%20nos%20termos%2 >. Acesso em: 17 julho 2020. 
 
BRASIL. Decreto n° 40.548, de 20 de março de 2020. Dispõe sobre a suspensão dos 
serviços de coleta seletiva, triagem de resíduos recicláveis e compostagem no âmbito 
do Distrito Federal. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 
20 de março de 2020. Disponível em: < http://www.educacao.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2020/03/decreto-n-40546-teletrabalho_20mar20.pdf>. Acesso em: 
19 julho 2020. 
 
BRASIL. Lei n° 12.551, de 15 de dezembro de 2011. Altera o art. 6º da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para equiparar os efeitos jurídicos da subordinação exercida por meios 
telemáticos e informatizados à exercida por meios pessoais e diretos. Presidência da 
República Casa Civil, Brasília, DF. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12551.htm>. 
Acesso em: 08 agosto 2020. 
 
BRASIL. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis 
n º 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de 
julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. 
Presidência da República, Brasília, DF. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm>. 
Acesso em: 08 agosto 2020. 
 
BRASIL. Portaria nº 111, de 03 de abril de 2019. Disciplina o teletrabalho no âmbito 
da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Sistema Integrado de 
Normas Jurídicas do DF, Brasília, DF. Disponível 
em:<http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fb8ff5708c404b3da7a27b00232ace19/Porta
ria_111_03_04_2019.html>. Acesso em: 08 agosto 2020. 
 
CALDAS, P. T.; FIRMO, L. A.; AMORIM, B. P.; OURIQUES, R. A. B. Administração 
de Pessoal ou Gestão de Talentos? Um estudo nas Administrações Públicas do 
Cariri Paraibano. XVII Semead – Seminários em Administração, nov. 2015Paraibano. 
XVII Semead – Seminários em Administração, nov. 2015. 
 
CARNEIRO, L. L.; FERNANDES, S. R. P. Bem-estar pessoal nas organizações e 
lócus de controle no trabalho. Rev. Psicol., Organ. Trab., Brasília, v. 15, n. 3, p. 
257-270, set.  2015. 
 
COSTA, S.DA S. Pandemia e Desemprego no Brasil. Rev. Adm. Pública 54 (4) • 
Jul-Aug 2020. 
 
DEMO, G.; PASCHOAL, T. Well-Being at Work Scale: Exploratory and 
Confirmatory Validation in the USA. Paidéia (Ribeirão Preto), Ribeirão Preto, v. 26, 
n. 63, p. 35-43, Apr.  2016. 
 
DESSEN, M. C.; PAZ, M. G. T. Bem-estar pessoal nas organizações: o impacto 
de configurações de poder e características de personalidade. Psic.: Teor. e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12551.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fb8ff5708c404b3da7a27b00232ace19/Portaria_111_03_04_2019.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/fb8ff5708c404b3da7a27b00232ace19/Portaria_111_03_04_2019.html


44 
 

Pesq., Brasília, v. 26, n. 3, p. 549-556, Sept.  2010. 
  
FERREIRA, M. C. Qualidade de Vida no Trabalho: uma abordagem centrada no 
olhar dos trabalhadores. 2ª edição. Brasília: Paralelo 15, 2012. 
 
FILARDI, F.; CASTRO, R. M. P. DE.; ZANINI, M. T. F. Vantagens e desvantagens 
do teletrabalho na administração pública: análise das experiências do Serpro e 
da Receita Federal. Cad. EBAPE.BR, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, p. 28-46, Jan.  2020. 
 
FOGAÇA, N.; COELHO JUNIOR, F. A. A hipótese "trabalhador feliz, produtivo": o 
que pensam os servidores públicos federais. Cad. EBAPE.BR, Rio de Janeiro, v. 
13, n. 4, p. 759-775, Dec.  2015.  
 
GASPAR, M. A.; SANTOS, S. A. D.; DONAIRE, D.; KUNIYOSHI, M. S.; PREARO, L. 
C. Gestão do conhecimento em ambientes de teletrabalho. Revista de 
Administração FACES Journal, v. 13, n. 2, p. 47-66, 2014. 
GIL, A. C. Gestão de pessoas: Enfoque nos papeis profissionais. São Paulo: 
Atlas, 2007. 
 
GOMIDE JÚNIOR, S.; SILVESTRIN, L.H. B.; OLIVEIRA, A.; F. Bem-estar no 
trabalho: o impacto das satisfações com os suportes organizacionais e o papel 
mediador da resiliência no trabalho. Rev. Psicol., Organ. Trab., Florianópolis, v. 15, 
n. 1, p. 19-29, mar.  2015. 
 
HAU, F.; TODESCAT, M. O Teletrabalho na Percepção dos Teletrabalhadores e 
seus Gestores: Vantagens e Desvantagens em um Estudo de Caso. NAVUS - 
Revista de Gestão e Tecnologia, v. 8, n. 3, p. 37-52, 2018.  
 
HIRSCHLE, A. L. T.; GONDIM, S. M. G.; ALBERTON, G. D.; FERREIRA, A. S. M. 
Estresse e bem-estar no trabalho: o papel moderador da regulação emocional. 
Rev. Psicol., Organ. Trab., Brasília, v. 19, n. 1, p. 532-540, jun.  2019.  
 
HODGES, C.; MOORE, S.; LOCKEE, B.; TRUST, T.; BOND, A. The Difference 
Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. Educause Review.27 
de março de 2020. Disponível em: <https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-
difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning>. Acesso em: 
07 agosto 2020. 
 
LAKATOS, E. M. de A.; MARCONI, M. de A. Fundamentos da metodologia 
científica. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
MARICA, M. E. Hoeworking / teleworking. Atypical forms of employment: 
between usefulness and precariousness. Juridical Tribune (Tribuna Juridica), 
Bucharest Academy of Economic Studies, Law Department, vol. 8(1), pages 73-85, 
March 2018. 
 
MOLINA, M. L.; FIALHO, A. R.; AMARAL, P. L. DO.; BACH, S. DE. L.; ROCHA, L. M. 
DO.; SOUZA, L. D. DE. M.  Bem-estar e fatores associados em professores 
do ensino fundamental no sul do Brasil. Rev. CEFAC. 2017 Nov-Dez; 19(6):812-
820, 2017.  

https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning
https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning
https://ideas.repec.org/a/asr/journl/v8y2018i1p73-85.html
https://ideas.repec.org/a/asr/journl/v8y2018i1p73-85.html
https://ideas.repec.org/s/asr/journl.html


45 
 

 
NAREHAN, H.; MAAMOR H.; NORFADZILLAH, R.; FREZIAMELLA, LAPOK. The 
effect of quality of work life (QWL) programs on quality of life (QOL) among 
employees at multinational companies in malaysia. Procedia - social and 
behavioral sciences 112 (2014) 24 – 34. 
 
NOGUEIRA, A. M.; PATINI, A. C. Trabalho remoto e desafios dos gestores. INMR 
- Innovation & Management Review, [S. l.], v. 9, n. 4, p. 121-152, 2012.  
 
NOHARA, J. J.; ACEVEDO, C. R.; RIBEIRO, A. F.; SILVA, M. M. da. O teletrabalho 
na percepção dos teletrabalhadores. INMR - Innovation & Management Review, [S. 
l.], v. 7, n. 2, p. 150-170, 2010. 
 
OLIVEIRA, A. F.; GOMIDE JÚNIOR, S.; POLI, B. V. S. Antecedentes de bem-estar 
no trabalho: confiança e políticas de gestão de pessoas. RAM. Revista de 
Administração Mackenzie, São Paulo, v. 21, n. 1, eRAMD200105, 2020. 
 
OLIVEIRA, L. A.T. C.; JUNIOR, E. P. L. A educação a distância, o teletrabalho e o 
direito: os profissionais da docência na educação virtual. Revista Univap, v. 24, 
n. 45, p. 17-33, 2018.  
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A 
CULTURA. COVID-19: como a Coalizão Global de Educação da UNESCO está 
lidando com a maior interrupção da aprendizagem da história. Disponível 
em:<https://pt.unesco.org/news/covid-19-como-coalizao-global-educacao-da-unesco-
esta-lidando-com-maior-interrupcao-da>. Acesso em: 23 setembro 2020. 
 
PANTALEÃO, P.; VEIGA, H. Bem - estar no trabalho: revisão sistemática da 
literatura nacional na última década. Holos, [S.l.], v. 5, p. 1-24, dez. 2019. ISSN 
1807-1600.  
 
PASCHOAL, T.; DEMO, G.; FOGAÇA, N.; PONTE, V.; EDREI, L.; FRANCISCHETO, 
L.; ALBUQUERQUE, G. Bem-estar no trabalho: cenário dos estudos brasileiros 
publicados na primeira década do novo milênio. Special Issue, Vol. 2, In: 
Proceedings TMS Management Studies International Conference Algarve 2012: 
Human Resources, Business Ethics & Governance, 2013, p 383-395. 
 
PASCHOAL, T.; TAMAYO, A. Construção e validação da escala de bem-estar no 
trabalho. Avaliação Psicológica, 7 (1), p. 11-22, 2008. 
 
 PASCHOAL, T.; TORRES, C. V.; PORTO, J. B. Felicidade no trabalho: relações com 
suporte organizacional e suporte social. Rev. adm. contemp., Curitiba, v. 14, n. 6, p. 
1054-1072, Dec.  2010. 
 
PRODANOV, C.C; FREITAS E. C. de. Metodologia do trabalho científico: Métodos 
e Técnicos da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. Novo Hamburgo - Rio Grande do 
Sul - Brasil 2013. 
 
ROSENFIELD, C. L.; ALVES, D. A. DE. Autonomia e trabalho informacional: o 
teletrabalho. Dados, Rio de Janeiro, v. 54, n. 1, p. 207-233, 2011. 

https://pt.unesco.org/news/covid-19-como-coalizao-global-educacao-da-unesco-esta-lidando-com-maior-interrupcao-da
https://pt.unesco.org/news/covid-19-como-coalizao-global-educacao-da-unesco-esta-lidando-com-maior-interrupcao-da


46 
 

 
ROCHA, C. T. M. DA; AMADOR, F. S. O teletrabalho: conceituação e questões para 
análise. Cadernos EBAPE.BR, v. 16, n. 1, p. 152-162, 13 mar. 2018. 
 
SÁ, P. H. S. de; DEMO, G. Bem-estar no trabalho na FIAT: o papel das políticas e 
práticas de gestão de pessoas. Revista Gestão &amp; Saúde, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 
pag. 3581–3604, 2014. 
 
SALANOVA, M.; LLORENS, S.; ACOSTA, H.; TORRENT, P. Positive interventions in 
positive organizations. Terapia psicológica, 31(1), 101-113, 2013.  
 
SALGANIK, M. J.; HECKATHORN, D. D. Sampling and estimation in hidden 
populations using respondent-driven sampling. Sociological methodology, 34(1), 
193–240, 2004. 
 
SAMPAIO, T. A.; JÚNIOR, S. G.; OLIVEIRA, A. F. Bem-estar no trabalho, gestão e 
justiça no trabalho em modelo mediacional. R. Laborativa, v. 8, n. 1, p. 26-43, 
abr./2019. 
 
SANTOS.C. Estatística Descritiva - Manual de Auto-Aprendizagem. 3 ° edição. 
Edições silábo. 2018.  
 
SANTOS, E. R. P. DOS.; LAMBARINE, P.  P. A.; MOREIRA. J. R. Teletrabalho: O 
futuro presente nas empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. 
Periódico Científico Negócios em Projeção | v.5 | n.2, 2014.  
 
SANTOS, L. A.; FERREIRA, M. C. Bem-estar no trabalho: percepção dos 
trabalhadores de uma universidade pública. R. Laborativa. v. 3, n. 1, p. 1-18, 
abr./2014. 
 
SANT'ANNA, L. L.; PASCHOAL, T.; GOSENDO, E. E. M. Bem-estar no trabalho: 
relações com estilos de liderança e suporte para ascensão, promoção e salários. 
Rev. adm. contemp., Curitiba, v. 16, n. 5, p. 744-764, Oct.  2012. 
 
SILVA, K. A.; FARIA, B. E. M. Qualidade de vida no trabalho: a contribuição do 
psicólogo organizacional. Rev. Psicol Saúde e Debate. Jul., 2018:4(2):115-129.  
 
SILVA, C. A.; FERREIRA, M. C. Dimensões e indicadores da qualidade de vida e 
do bem-estar no trabalho. Psic.: Teor. e Pesq., Brasília, v. 29, n. 3, p. 331-339, Sept.  
2013.  
 
SIQUEIRA, M. M. M.; PADOVAM, V. A. R. Bases teóricas de bem-estar subjetivo, 
bem-estar psicológico e bem-estar no trabalho. Psic.: Teor. e Pesq., Brasília, v. 
24, n. 2, p. 201-209, June 2008.  
 
SLEMP, G. R.; KERN, M. L.; VELLA-BRODRICK, D.A. Workplace well-being: the 
role of job crafting and autonomy support. Psych Well-Being 5, 7, 2015.  
 



47 
 

SORAGGI, F.; PASCHOAL, T. Relação entre bem-estar no trabalho, valores 
pessoais e oportunidades de alcance de valores pessoais no trabalho. Estud. 
pesqui. psicol., Rio de Janeiro, v. 11, n. 2, p. 614-632, ago.  2011. 
 
SOUZA, E. P. DE. Educação em tempos de pandemia: desafios e possibilidades. 
Cadernos de Ciências Sociais Aplicadas, 2020. 
 
TEXEIRA, E. B.; ZAMBERLAN, L; RASIA, P.C. Pesquisa em Administração. Editora 
Unijuí, Ijuí, Rio Grande do Sul, Brasil, 2009.  
 
WARR, P. Fuentes de felicidad e infelicidad en el trabajo: una perspectiva 
combinada. Rev. psicol. trab. organ., Madrid, v. 29, n. 3, p. 99-106, dic.  2013. 
 
WYSE, R. M. Gestão de Pessoas: dos Primórdios à Atualidade. Rev. Cienc. 
Gerenc., v. 19, n. 30, p. 29-33, 2015.  
 
ZANGIROLAMI-RAIMUNDO, J.; ECHEIMBERG, J.O.; LEONE, C. Tópicos de 
metodologia de pesquisa: Estudos de corte transversal. J. Hum. Growth Dev., 
São Paulo, v. 28, n. 3, p. 356-360, 2018. 
 
ZHANG, S.; MOECKEL, R.; MORENO, A. T.; SHUAI, B.; GAO, J. A work-life conflict 
perspective on telework. Transportation Research Part A: Policy and Practice 
141:51-68, 2020.  
 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856420307059?via%3Dihub#!


48  

APÊNDICES 

 

 
Apêndice A – Questionário 

 

Prezado(a) professor(a),  

Você está realizando teletrabalho atualmente? 

Se a resposta é sim, queremos lhe convidar a participar de uma pesquisa que 

tem como objetivo avaliar situações e experiências de teletrabalho durante a 

pandemia da COVID-19. A pesquisa está sendo realizada pela estudante de 

graduação Priscila Maria da Silva, aluna regular do Curso de Administração da 

Universidade de Brasília, com a orientação e supervisão da Profa. Dra. Tatiane 

Paschoal.  

As informações prestadas por você serão utilizadas exclusivamente para fins 

acadêmicos e são SIGILOSAS. Você não será identificado(a). Os dados serão 

analisados em conjunto.  

Não há respostas certas ou erradas, o mais importante é emitir suas opiniões.  

Agradecemos sua participação! 

Os interessados em receber os resultados da pesquisa devem entrar em contato 

pelo seguinte e-mail: priscila.maria2008@hotmail.com 

Os resultados estarão disponíveis a partir do final do mês de agosto. 

 

Obs: Para melhor visualização do questionário no celular, responda com a tela 

na horizontal. 

 

Aceitar participar? 

(   ) Sim 

(   ) Não 
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 Para responder a esta parte do questionário, marque a opção que melhor 

expressa sua resposta para cada item.                                                                                                          

Meu trabalho tem me deixado... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora você deve indicar o quanto as afirmações abaixo representam suas 

opiniões sobre o seu trabalho. Para responder aos itens assinale a opção que 

melhor corresponde à sua resposta.         
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Agora você deve indicar o quanto as afirmações abaixo representam suas 

opiniões sobre o seu trabalho. Para responder aos itens assinale a opção que 

melhor corresponde à sua resposta. Neste trabalho... 

 

 



51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensando sobre o desenvolvimento de seu trabalho quando está realizando o 

teletrabalho, marque a alternativa que melhor representa seu grau de 

concordância com as frases escritas, sendo:                                              

1 significa discordância total e 5 significa total concordância. 
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Perfil Sociodemográfico 

 

Qual a sua idade?________________ 

 

Gênero 

(   ) Feminino 

(   ) Masculino 

(   ) Outro 

Estado Civil 

(   ) Solteiro(a) 

(   ) Casado(a)/ União estável 

(   ) Divorciado(a) 

(   ) Viúvo(a) 

(   ) Outros 

 

Possui filhos morando em casa? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

Se sim, qual a idade do seu filho mais novo?________________ 

 

Cuida de adulto(s) ou idosos(s) dependentes(s)? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

Possui experiência com educação a distância? 

(   ) Sim 

(   ) Não 
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Trabalha na rede: 

(   ) Pública 

(   ) Privada 

 

Carga horária de trabalho semanal: 

(   ) De 20h a 30h 

(   ) De 30 a 40h 

(   ) Acima de 40h 

 

Etapa da educação básica em que atua: 

(   ) Infantil 

(   ) Fundamental 

(   ) Médio 

 


