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Rover, wanderer 
Nomad, vagabond 

Call me what you will 
 

But I'll take my time anywhere 
Free to speak my mind anywhere 

And I'll redefine anywhere 
 

Anywhere I roam 
Where I lay my head is home 

 
(Wherever I May Roam – Metallica) 

 
 
 
 
 
 

Onde está a imaginação? Ando sobre trilhos 
invisíveis. Prisão, liberdade. São essas as palavras 

que me ocorrem. No entanto não são as 
verdadeiras, únicas e insubstituíveis, sinto-o. 

 
Liberdade é pouco. 

O que desejo ainda não tem nome. 
 

(Perto do coração selvagem – Clarice Lispector) 
 
 
 
 

 



 
 

RESUMO 
 

 
O termo “nômade digital” surge no século XXI, designando profissionais-viajantes que têm como 
propósito desenvolver suas atividades e gerar renda enquanto se deslocam mundo afora. Esse estilo 
de vida, caracterizado por viagens constantes, ganha cada vez mais adeptos, que compartilham do 
ideal de uma rotina flexível, combinando trabalho e viagens, através do uso das ferramentas de 
comunicação móvel. Tais indivíduos apresentam e defendem o nomadismo digital como forma de 
escapar da rotina e de modelos de trabalho que consideram limitantes e alcançar realização pessoal, 
além de possibilidade de viajar pelo mundo sem limitações. O fenômeno tomou forma 
predominantemente através de plataformas de redes sociais online, principal cenário de construção 
simbólica desse estilo de vida, por meio de imagens e relatos que pintam um cenário idílico de como 
é viver como um nômade digital. Esta tese empreende uma abordagem etnográfica multi-situada 
desse grupo que busca viver em constante movimento. O objetivo é compreender quem são esses 
sujeitos “(hiper)móveis” – como classifica O’Regan (2008) – e o que seu estilo de vida nos revela 
sobre o mundo atual, principalmente nos campos do trabalho e das mobilidades de estilo de vida 
(COHEN et al, 2015). Mais especificamente, busca-se descrever o surgimento do fenômeno, bem 
como as transformações sociais que o tornaram possível, identificar suas principais características e 
interpretar as sociabilidades dos indivíduos e grupos que levam a cabo o estilo de vida nômade 
digital. Para isso, foi realizada pesquisa de campo com inspiração etnográfica na cidade de Barcelona 
entre outubro de 2018 e maio de 2019, que contou com observação participante e entrevistas em 
profundidade com 19 pessoas, além de observações nos ambientes online a partir dos quais o grupo 
se organizava. Foi possível observar como as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação, 
aliadas às transformações do capitalismo – atualmente informacional e desterritorializado –, 
favorecem o surgimento de novas mobilidades, como apontado por Sheller e Urry (2006), e, 
consequentemente, novos estilos de vida que se pretendem móveis e flexíveis. Além disso, a viagem 
aparece como uma potencialidade sendo a ideia de liberdade e de poder mover-se central para o 
nomadismo digital, apontando para uma potência de movimento que é particular e cara ao grupo 
estudado. Sendo assim, este trabalho discute questões como o que significa “viver em movimento” 
nos dias de hoje e quais subjetividades se constroem a partir desse contexto de (hiper)mobilidades 
físicas e virtuais; o que há por trás do discurso de rejeição do trabalho corporativo (considerado 
imóvel, limitante) e da celebração de um estilo de vida flexível e trabalho dito independente, focado 
no indivíduo; e quais as possíveis consequências do fenômeno, tanto na esfera do indivíduo e das 
subjetividades quanto na esfera social mais ampla. Espera-se, assim, contribuir com o debate acerca 
dos estilos de vida e mobilidades contemporâneos, bem como as transformações atuais nos campos 
do trabalho e o papel das novas tecnologias nesse contexto. 
 
 
Palavras-chave: Nomadismo Digital; Mobilidades; Tecnologias de Informação e Comunicação; 
Estilo de vida; Etnografia multi-situada 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
The term “digital nomad” appears in the 21st century, designating travelling professionals who seek 
to engage in work activities and generate income while moving around the world. This lifestyle, 
characterized by constant travel, gathers more adepts each day who share the ideal of a flexible 
routine combining work and travel made possible by mobile communication tools.  Such individuals 
present and advocate for digital nomadism as a way of escaping 9-5 routines and working models 
they consider limiting, achieving personal fulfilment, as well as the possibility of traveling around 
the world without limitations. The phenomenon took shape predominantly through social networking 
sites, which is the main scenario for symbolic construction of this lifestyle, where they post images 
and descriptions that create an idyllic scenario of how it is like to live as a digital nomad. This thesis 
is the result of a multi-sited ethnographic study of this group of people who seek a life of constant 
movement. The objective is to understand who these “(hyper)mobile” subjects are – as classified by 
O’Regan (2008) – and what their lifestyle reveals about contemporary western societies, especially 
in the fields of work and lifestyle mobility (COHEN et al, 2015). More specifically, it seeks to 
describe the emergence of the phenomenon, as well as the social transformations that made it 
possible, identify its main characteristics and interpret the sociabilities of individuals and groups that 
carry out the digital nomad lifestyle. For this purpose, field research with ethnographic inspiration 
was carried out in Barcelona, Spain, between October 2018 and May 2019, with participant 
observation and in-depth interviews with 19 people, as well as observation in online platforms the 
group used to organize their activities. It was possible to observe how the new Information and 
Communication Technologies, combined with the transformations of capitalism – currently 
informational and deterritorialized – favour the emergence of new mobilities, as pointed out by 
Sheller and Urry (2006), and, consequently, new lifestyles that are intended to be mobile and flexible. 
Moreover, travel appears as a potentiality, being the idea of freedom and the possibility to move 
anywhere any time central to digital nomadism, which indicates a potentiality of movement that is 
particular and dear to the group studied. Thus, this work discusses issues such as: what “living on 
the move” means today and which subjectivities are constructed from this context of physical and 
virtual (hyper)mobilities; what lies behind the discourse of rejection of corporate work (considered 
immobile, limiting) and the celebration of a flexible lifestyle and self-employed, individual-focused 
work; and what are the possible consequences of the phenomenon, both in the individual and in the 
wider social spheres. I therefore expect to contribute to the debate on contemporary lifestyles and 
mobility, as well as the current changes in the fields of work and the role of new technologies in this 
context. 
 
Keywords: Digital Nomadism; Mobilities; Information and Communication Technologies; 
Lifestyle; Multi-sited Ethnography 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O fato é que as pessoas querem trabalhar de forma mais flexível, diferente 
de como elas trabalhavam desde a revolução industrial. A ideia de 
trabalhar em grandes escritórios e em um ambiente corporativo não é mais 
atraente para muita gente. Acredito que os nômades digitais são um 
exemplo extremo, mas são um exemplo de como o mundo está mudando 
(Peter Wall, cofundador do Hubud).1 

 
Em 1983, o engenheiro norte-americano Steve K. Roberts vendeu sua casa no 

subúrbio de Ohio para viver uma vida de viagens. Não haveria nenhuma novidade nessa 

história, narrativa comum até em romances e filmes,2 se não fosse a maneira como Roberts 

escolheu fazer isso: sobre uma bicicleta reclinada, equipada com aparelhos de comunicação 

de alta tecnologia para a época (conexão com a internet via satélite, painéis solares e um 

laptop), construída por ele mesmo. Essa estrutura o permitiria conciliar seu trabalho de 

consultor de tecnologia e escritor freelancer com um estilo de vida móvel. Após 18 meses 

de viagem e 10 mil milhas percorridas, Roberts havia se tornado um “high-tech nomad”, 

como ele mesmo se descreve em seu livro Computing Across America (ROBERTS, 1988). 

A rotina móvel construída pelo engenheiro sinalizava uma série de desenvolvimentos 

sociotécnicos ocorridos ao longo dos últimos 35 anos, como a popularização do computador 

pessoal portátil e a massificação das tecnologias de comunicação móvel. 

Além disso, a experiência também era um sinal das amplas transformações no 

sistema econômico mundial em curso (como a globalização da economia, a 

desterritorialização do trabalho e massificação das viagens de longa distância) e apontava 

para o surgimento de outros estilos de vida que reconfiguram as formas tradicionais de viver 

e trabalhar. 

 
1 O Hubud é um espaço de coworking em Bali, Indonésia, e a entrevista foi concedida para o documentário 
One Way Ticket, produzido por e sobre “nômades digitais”. Disponível em: 
<www.digitalnomaddocumentary.com>. Acessado em dezembro de 2017. 

2 Alguns dos exemplos mais conhecidos e recentes são: Comer, Rezar, Amar, (Eat, Pray, Love), romance de 
Elizabeth Gilbert que ganhou adaptação cinematográfica em 2010 e conta a história da escritora que, após seu 
conturbado divórcio, embarca em um ano sabático; Na Natureza Selvagem (Into The Wild), história real de um 
jovem de 22 anos que, após se formar em Harvard, doa todas as suas economias e viaja para o Alasca, adaptado 
para o cinema em 2007; Livre (Wild), outro romance adaptado para o cinema em 2015, sobre uma mulher que, 
após um período conturbado, decide largar tudo e investir em uma aventura pela Costa Oeste dos Estados 
Unidos. Além disso, também são notórios os romances de Jack Kerouak, como o famoso On The Road, 
fundador da cultura beatnik, e também adaptado para o cinema em 2011. 
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Fig. 1: Recorte de matéria da revista Newsweek, 1989, sobre a aventura de Roberts. 

 

Duas décadas depois da aventura de Roberts, um número crescente3 de pessoas, 

especialmente no mundo ocidental e desenvolvido, passaram a desejar e divulgar um estilo 

de vida que preza pela flexibilidade no trabalho, combinado a viagens constantes, algo que 

seria possibilitado a alguns segmentos sociais pelos avanços nas Tecnologias de Informação 

e Comunicação – notadamente a telefonia móvel, conexões GSM e wireless. Eles se 

autodenominam nômades digitais e tal tendência começa a ser percebida através das redes 

sociais, onde frequentemente se apresentam como pessoas dinâmicas, que escaparam da 

rotina no escritório das 9h às 18h, e agora desempenham suas atividades ao redor do mundo, 

geralmente de algum destino que considerem idílico ou exótico. 

Muitos nômades digitais também exercem a mesma profissão do engenheiro Steve 

Roberts, sendo a maioria da área de Tecnologia da Informação, acompanhados de 

profissionais de marketing, design, vendas, escritores e tradutores, em sua maioria 

autônomos ou gerindo seus próprios negócios no ambiente digital. O meio de transporte 

mudou. Atualmente, em vez de bicicletas high-tech os nômades digitais são adeptos dos 

 
3 Embora o fenômeno do nomadismo digital seja muito difícil de quantificar, alguns dados e estatísticas serão 
discutidos no capítulo 2. 



15 
 

programas de milhagem de companhias aéreas e só precisam buscar uma boa conexão Wi-

Fi em lounges de hotéis, aeroportos, cafés e restaurantes. Já o laptop continua sendo um fiel 

companheiro, combinado ao smartphone e a outros equipamentos portáteis que possibilitam 

que eles exerçam suas atividades laborais enquanto se deslocam mundo afora. 

Em 1997, Makimoto e Manners previram, em seu livro Digital Nomad, o que 

qualificaram como “uma forma revolucionária de trabalhar”. O livro é a primeira menção 

conhecida do termo “nômade digital” e os autores descrevem uma combinação entre 

possibilidades tecnológicas e um desejo “natural” (sic) de viajar, que resultaria na “promessa 

de trabalhar e viver em movimento”. Tais ideias permaneceram relativamente ignoradas pelo 

público geral por uma década, até que Tim Ferriss as fez ressurgir em seu best seller 

Trabalhe 4 Horas por Semana: saia da rotina, viva onde quiser e fique rico (2007). O livro, 

considerado a obra responsável pelo destaque do nomadismo digital na atualidade, sintetiza 

– muitas vezes em uma linguagem que lembra a literatura de autoajuda – diversos preceitos 

da chamada Gig Economy, uma ideologia de mercado na qual prevalecem relações de 

trabalho temporárias e consideradas flexíveis. 

As teorias nas quais esta tese se baseia apontam como a emergência das TICs, vista 

também, sob muitos aspectos, como um fator de renegociação das relações entre tempo e 

espaço, bem como entre as esferas pública e privada, propiciando mudanças de 

comportamentos, rituais e padrões de comunicação. Como vemos na obra de Castells (2003), 

as Tecnologias de Informação e Comunicação se espalharam pelo globo em menos de duas 

décadas e fomentaram uma crescente interconectividade de economias e culturas, sobretudo 

aquelas situadas no mundo ocidental e desenvolvido. Dessa forma, as TICs também 

contribuem para o desenvolvimento de um capitalismo cada vez mais desterritorializado, 

como apontam Lash e Urry (1994), e se inserem em um contexto de interdependências 

(sobretudo políticas e socioeconômicas) em escala mundial. 

Não só os avanços tecnológicos parecem ser os protagonistas deste fenômeno. O 

caminho para essa “revolução” (como muitos nômades digitais descrevem esse movimento) 

vem sendo pavimentado por uma série de transformações econômicas e sociais desde a 

década de 1990. Tal cenário, marcado pelo encurtamento das distâncias – proporcionado 

pelos avanços das novas técnicas e dispositivos de comunicação, do transporte transnacional, 

intensificação da circulação de capital, bens e pessoas – se mostrou um terreno fértil para o 

surgimento do fenômeno aqui analisado. Tal cenário mais amplo seria, de acordo com os 
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autores citados ao longo desta tese, o background das transformações sociotécnicas e até 

mesmo culturais que viabilizam o trabalho remoto e dão sinais de que algumas formas, 

normas e rotinas laborais estão se modificando, ressignificando  horizontes de espaço e de 

tempo do trabalho e originando  novos estilos de vida. 

Por um lado, o desejo por mobilidade e por um estilo de vida em movimento há muito 

se faz presente no imaginário da cultura ocidental e mais ainda na contemporaneidade. Por 

outro, os nômades digitais, com suas especificidades, são vistos como uma espécie de heróis, 

que rompem com enraizamentos supostamente arcaicos e incorporam uma antítese à 

ideologia unificadora e limitadora, associada a um passado moderno. 

Há também uma crescente expansão das viagens e das mobilidades turísticas. 

Segundo dados divulgados pela Organização Mundial do Turismo em janeiro de 2018, o 

número de turistas internacionais cresceu 7% em 2017, atingindo um total de 1,322 bilhões. 

Números apresentados pela mesma instituição mostram o crescimento vertiginoso do setor 

desde a década de 1950, quando contava com 25 milhões, atingindo a marca de 1 bilhão em 

2012. Os deslocamentos por avião respondem hoje por 55% dessas viagens, seguido de 39% 

por via rodoviária. Isso nos mostra que, apesar da expansão das chamadas mobilidades 

virtuais através das mídias e de formas de comunicação – que virtualmente anulariam as 

distâncias e, consequentemente, diminuiriam a necessidade de deslocamento físico – nunca 

se viajou tanto. No cenário das mobilidades simbólicas e midiáticas, destacamos o papel das 

plataformas de redes sociais online, que fazem circular imagens e mensagens com maior 

rapidez. É através desses sites, principalmente, que se dá a construção simbólica de estilos 

de vida, sendo o nomadismo digital apenas um deles. 

Ao longo desta tese, utilizo o conceito de estilo de vida para me referir às formas de 

viver, consumir, trabalhar e viajar, bem como os valores associados às práticas cotidianas de 

grupos como os autointitulados nômades digitais. Por se tratar de uma construção estética 

(posto que altamente imagética), o estilo de vida é definido por Featherstone (2007) como 

uma estetização da vida. Além disso, a noção de estilo de vida também nos permite pintar 

um quadro do nomadismo digital para fins de análise, já que os participantes desta pesquisa 

nem sempre se encaixam em um tipo ideal. O tipo ideal, de Weber (1987), é utilizado para 

fins de análise comparativa, não existe na realidade, e é criado pelo pesquisador com base 

nas características mais proeminentes de determinados fenômenos, a partir de vários casos, 
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mas não é algo que se almeja alcançar. Já a noção de estilo de vida foge das variáveis 

tradicionais e possibilita focar nos valores que mantém sua coesão. 

É justamente esse aspecto o que mais chama atenção nas representações acerca do 

nomadismo digital: imagens mostrando laptops contrastando com paisagens paradisíacas ou 

cafés charmosos acompanham relatos de viagens ao redor do mundo, ao mesmo tempo em 

que afirmam a necessidade de se adotar um estilo de vida livre do trabalho corporativo e do 

que consideram limitações, como horário determinado e exercício do trabalho apenas em 

locais fixos. Tais registros (textuais, fotográficos e audiovisuais) performam “uma vida fora 

do escritório tradicional”, “da qual você não precisa tirar férias”, repleta de “liberdade”, 

“flexibilidade”, “realização pessoal” e “autonomia” – para utilizar algumas das expressões 

presentes nas representações desse estilo de vida que podem ser encontradas online, bem 

como as citadas por nossos interlocutores. 

Além do novo estilo de vida, também é notória a ascensão de novas dinâmicas de 

trabalho. Dados da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, divulgados em 

2015, revelaram que já existiam 12 milhões de trabalhadores atuando no regime de home 

office no país até aquele ano. E esse número refere-se apenas às pessoas que possuem 

vínculos empregatícios: entre os freelancers, o trabalho remoto – em casa, cafés ou 

coworkings4 – correspondia à rotina de 89% dos profissionais, de acordo com pesquisa 

realizada pelo trampos.co em 2013. 

Tal flexibilização das dinâmicas profissionais, viabilizada pelos avanços 

tecnológicos, traz significativos impactos nas relações de trabalho, sobretudo na indústria 

criativa e na área de tecnologia da informação, com o surgimento e o crescimento das 

atividades autônomas e/ou de carga horária flexíveis  – que, somados à ampliação do acesso 

a viagens e às estruturas necessárias (como espaços de coworking ao redor do mundo) nos 

últimos anos, permitem o surgimento e consolidação dos estilos de vida nômades. 

O nômade digital se tornou também um nicho de mercado. Empresas e serviços têm 

sido criados para suprir as necessidades de um público-alvo que vive em movimento – desde 

 
4 O termo coworking (trabalho em conjunto, em inglês) pode se referir tanto ao estilo de trabalho quanto ao 
espaço compartilhado (chamados também de “espaços de coworking”), em geral um escritório ou mesmo um 
estúdio ou oficina. Uma discussão detalhada sobre o coworking – tanto o espaço como o movimento –, será 
feita no capítulo 4. 
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mochilas compactas com compartimentos para todos os equipamentos informáticos até 

escritório e moradia temporária compartilhados ao redor do mundo. Governos estão 

buscando compreender melhor quem são os novos “cidadãos do mundo” que escolhem suas 

cidades mais atraentes para desenvolver seu estilo de vida e formar hubs. Até mesmo um 

tipo especial de visto de residência temporária foi criado, em 2020, na Estônia 

exclusivamente para nômades digitais5 e outros países estudam adotar a medida. 

Por tudo isso, a categoria nômade digital parece referir-se, hoje, a um tipo de sujeito 

que se move com desenvoltura pelos fluxos globais, tanto digitais como geográficos, muitas 

vezes tensionando limites estanques de online/offline, real/virtual, turista/profissional em 

movimento. Além disso, o fenômeno também sinaliza para o impacto das Tecnologias de 

Informação e Comunicação, bem como de uma globalização assimétrica, nas relações 

laborais e expectativas dos trabalhadores na era da informação. Consideramos que esse 

cenário, além de representar uma grande transformação cultural, contribui para 

compreendermos a configuração de um mundo em constante mudança, fluido, – ainda que 

marcado por crescentes desigualdades econômicas entre países e sociais no interior das 

nações –, no qual é cada vez mais comum nos movermos nos espaços físico e também digital 

O  nomadismo digital revela-se um fenômeno mais acentuado no mundo ocidental –  

tendo se iniciado em países de forte tradição capitalista, como os Estados Unidos – e tem 

espaço junto a grupos das classes média e alta, em geral letrados, com formação universitária 

e que reúnem todas as capacidades valorizadas no âmbito do capitalismo informacional. No 

entanto, apesar deste evidente recorte, é possível observar desdobramentos em contextos 

mais amplos, que ultrapassam o segmento. Nômades digitais se encontram justamente na 

interseção entre viagens físicas e virtuais, movendo-se entre esses mundos com aparente 

fluidez. Analisar suas práticas e discursos e a produção de sentido em torno desse duplo 

movimento certamente nos ajudará a lançar luz sobre possíveis consequências de tais 

transformações em âmbito global. 

 

 

 
5 Estonia Creates Digital Nomad Visa. Disponível em: <https://www.schengenvisainfo.com/news/estonia-
creates-digital-nomad-visa/> 
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Questões, objetivos e hipóteses 

 
O nômade está sempre em movimento. Não tem uma casa fixa. Seja ele 
um beduíno no Omã, um berbere no deserto do Saara ou um digital em 
algum coworking climatizado na Tailândia. (Matheus de Souza em 
Nômade Digital: um guia para você viver e trabalhar como e onde quiser, 
2019) 

 
Em 2015, Matheus de Souza e Laís Schulz se tornaram nômades digitais. Em seu 

livro, Matheus conta como, aos 27 anos, pediu demissão de seu emprego de carteira assinada, 

movido por uma insatisfação com a rotina “de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, semana 

após semana, enquanto vê sua vida passar pela janela de um escritório”. O jovem escritor 

decidiu, então, usar suas habilidades e o acesso à internet para trabalhar de qualquer lugar 

do mundo. Além de ensinar alguns fundamentos de como pôr em prática o plano que ele 

mesmo considerava ambicioso, Matheus pinta um quadro de seu novo estilo de vida como 

algo idílico (apesar de frisar também os “perrengues”). “No fim do expediente – às vezes no 

meio –, saíamos para uma caminhada pelas ruas de Roma ou para tomar uma cerveja com 

amigos no Bairro Alto, em Lisboa”, conta sua esposa, a produtora de conteúdo e fotógrafa 

Laís Schulz, no prefácio do livro. 

Assim como Matheus e Laís, são diversos os relatos em blogs, vlogs e ebooks que 

narram experiências com o estilo de vida nômade digital, bem como motivações e 

inspirações. A publicitária brasileira Fernanda Neute é outro exemplo conhecido. Depois de 

se demitir de um posto de diretoria em uma agência de propaganda em 2013, criou o blog 

Fêliz com a Vida e começou a viajar pelo mundo trabalhando remotamente. Ela conta, em 

uma postagem em seu blog6, que seus primeiros 6 meses de vida como nômade digital 

“foram divididos entre Tailândia, Vietnã, Camboja, Filipinas, Indonésia, Singapura, Malásia 

e Hong Kong. Alguns por meses, outros apenas por poucos dias, afinal, a ideia era ser 

nômade.” Já o casal de publicitários Jaqueline Barbosa e Emerson Viegas, criadores do site 

nomadesdigitais.com, também pediram demissão de seus empregos formais e passaram a se 

dedicar a divulgar as vantagens de seu estilo de vida nas redes sociais. Para isso, criaram até 

um “manifesto”7 onde afirmam: “Há formas mais inteligentes de trabalhar, ganhar dinheiro 

 
6 Como é a vida de um nômade digital? Disponível em: <http://www.felizcomavida.com/nomades-digitais> 
7 Manifesto Nômades Digitais. Disponível em: <https://nomadesdigitais.com/comece-por-aqui/> 
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e ter uma vida fantástica ao mesmo tempo.” 

A imensa maioria dos relatos, dos mais conhecidos aos mais anônimos, seja em 

matérias na mídia tradicional ou em seus blogs e perfis no Instagram, têm em comum a 

celebração do estilo de vida proporcionado pelo nomadismo digital, bem como a ênfase em 

suas vantagens, tais como poder conhecer muitos lugares pelo mundo e ter uma rotina 

flexível. “É o estilo de vida e trabalho perfeito para aqueles que sentem o tal desejo 

incontrolável de explorar o mundo. Hoje, com apenas um notebook, uma boa conexão com 

a Internet e uma fonte decente de renda, é possível viver como nômade”, afirma Matheus. 

O tema desta pesquisa surgiu como uma curiosidade a respeito dessas e outras 

pessoas que tinham como propósito viver uma vida de viagens e, para tornar isso possível, 

buscavam recursos, ferramentas e métodos – a maioria relacionada a criar e manter negócios 

e atividades digitais – em diversos espaços online. Foi nesses espaços que tive meus 

primeiros contatos com o objeto de pesquisa. Além disso, no curso desta pesquisa também 

me tornei, de certa maneira, uma nômade digital, vivenciando diretamente tais questões. Por 

desempenhar um trabalho intelectual (o da pesquisa acadêmica) e outro informacional (o de 

tradutora), somado à mobilidade comum no meio acadêmico (nos últimos 4 anos passei por 

Espanha, Portugal, Alemanha e Uruguai, além de diversas cidades brasileiras entre 

congressos e períodos mais longos para pesquisa) e à minha própria paixão pelas viagens 

(visitei 10 países nos últimos 8 anos e morei em 3 deles), minhas próprias experiências 

aguçaram ainda mais minha curiosidade sobre o tema. 

O objeto de pesquisa foi, assim, se desenhando a partir das questões que mais me 

chamavam a atenção. E após ter encontrado e me aproximado de indivíduos que vivem tal 

estilo de vida e tendo experimentado diretamente alguns de seus aspectos, busquei responder 

a uma pergunta básica: O que leva indivíduos contemporâneos a perseguirem e perceberem 

um estilo de vida móvel como um ideal? Essa pergunta inicial levou a outras: 

 

● O que o nomadismo digital sinaliza sobre as transformações sociais em curso, 

principalmente nos campos das TICs, das novas configurações do trabalho e das 

novas mobilidades? 

● O que significa “viver em movimento” nos dias de hoje e quais subjetividades se 
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constroem a partir desse contexto de (hiper)mobilidades físicas e virtuais? 

● O que há por trás do discurso de rejeição do trabalho corporativo (considerado 

imóvel, limitante) e da celebração de um estilo de vida flexível e trabalho dito 

independente, focado no indivíduo? 

● Quais as potenciais consequências do fenômeno, tanto na esfera do indivíduo e das 

subjetividades, quanto na esfera social mais ampla? 

Ao iniciar esta pesquisa e até o momento da sua conclusão não foram identificados 

estudos em nível de doutorado sobre o tema no Brasil.8  Assim, o objetivo desta tese é 

compreender quem são esses sujeitos “(hiper)móveis” (como classifica O’Regan, 2008) e o 

que seu estilo de vida nos revela sobre o mundo atual, principalmente nos campos do trabalho 

e da mobilidade. Mais especificamente, esta tese tem como objetivos: 

 

● Descrever o surgimento do fenômeno, bem como as transformações sociais que o 

tornaram possível; 

● Identificar suas principais características e como se apresenta para os indivíduos 

contemporâneos; 

● Observar e interpretar as sociabilidades dos indivíduos e grupos que levam a cabo o 

estilo de vida nômade digital. 

A principal hipótese que norteia este trabalho é de que as Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação, aliadas às transformações do capitalismo – atualmente 

informacional e desterritorializado –, fazem surgir novas mobilidades, como apontado por 

Sheller e Urry (2006), e, consequentemente, novos estilos de vida que se pretendem móveis, 

flexíveis e fluidos. Nesse sentido, o presente estudo considera que “nômades digitais” são 

um exemplo extremo de tais transformações, notadamente das extensivas e intrincadas 

 
8 Durante a preparação e ao longo dos quatro anos desta pesquisa, foi identificado apenas um estudo 
apresentado em Programas de Pós-Graduação no Brasil sobre o tema nômades digitais, a dissertação de 
mestrado em administração da FGV intitulada “Nômades digitais: perfis, motivações e viabilidade”, 2016, de 
Renata Santos Matos. Fora do Brasil, na Universidade de Évora, foi defendida em 2019 a dissertação de 
mestrado em Turismo intitulada “Nômades digitais: quem são esses novos turistas?”, por Nathália Silva 
Gomes. Não foram encontradas teses de doutorado ou livros de caráter acadêmico sobre o tema em língua 
portuguesa em nossas buscas. 
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conexões entre a viagem física e as formas de comunicação, ou seja, formas de viagem 

“virtual” e “imaginativa” que emergem das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(SHELLER & URRY, 2006), além de uma resposta às exigências do capitalismo flexível 

(SENNETT, 2009) e desterritorializado ou desorganizado (LASH; URRY, 1994). 

Importante frisar, contudo, que o recorte social que inevitavelmente se faz ao 

delimitar o segmento estudado – caracterizado por suas mobilidades “escolhidas” ou 

“mobilidades de estilos de vida” (COHEN et al, 2015) – não representa uma limitação da 

presente análise. Isso porque, para além das narrativas e trajetórias pessoais, a experiência 

dos nômades digitais, bem como o ethos, os valores e o estilo de vida deste segmento, 

parecem nos dizer muito sobre a forma como a experiência de mobilidade está sendo vivida 

por parte dos sujeitos na contemporaneidade, de forma mais ampla. 

Como pontua Castells (1999b), os meios de comunicação se tornam metáforas que 

criam o conteúdo da nossa cultura, ou seja, os sistemas de crença e códigos culturalmente 

produzidos são fundamentalmente transformados pelo sistema tecnológico ao longo da 

história. Nesse sentido, a temática de estudo aqui proposta constitui um exemplo sintomático 

do uso das novas tecnologias na criação e consolidação de uma cultura de trabalho e estilo 

de vida que é – ou pretende ser – móvel, fluida e virtualizada. 

Assim, o fenômeno aqui analisado é um exemplo de que, como afirma Martín-

Barbero, “a tecnologia é, hoje, uma das metáforas mais potentes para compreender o tecido 

– redes e interfaces – de construção de subjetividade” (2008, p.20). Por isso, tais práticas e 

estilos de vida geram interesse particular e apontam uma relevante temática de pesquisa para 

o campo da comunicação, não só pelo uso que os nômades digitais fazem das TICs, mas 

também por suas implicações nas esferas do trabalho, do consumo, da mobilidade, e das 

subjetividades. 

 

Mobilizando o método de análise: Notas sobre a etnografia multi-situada 

 

Meu contato inicial com o nomadismo digital se deu através das plataformas de redes 

sociais online. Ao observar um movimento crescente de pessoas que desejavam viajar de 

forma constante e criavam estratégias para viabilizar esse projeto, me deparei com esse 
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grupo que parecia levar o ideal de viver viajando ainda mais além: tinham como objetivo 

abolir o endereço fixo e fazer dos constantes deslocamentos um estilo de vida. Assim, passei 

a observar como os nômades digitais criavam imagens da sua rotina nas redes sociais online 

como “uma vida da qual você não precisa tirar férias”.9 Em seus relatos e registros 

fotográficos transparecia o desejo por liberdade e por uma vida fora do escritório tradicional. 

Dessa forma, os primeiros estágios da pesquisa se deram com a observação nessas redes 

sociais, onde o segmento se reúne, além da análise dos conteúdos produzidos por eles 

mesmos acerca de seu estilo de vida, através dos quais é possível apreender boa parte de sua 

visão de mundo. 

É importante frisar que este estudo parte do discurso nativo dos nômades digitais, ou 

seja, dos conteúdos produzidos por eles mesmos acerca de seu próprio estilo de vida e 

motivações, disponibilizados em plataformas de redes sociais online, além do discurso 

jornalístico sobre o tema, sem necessariamente tomar essas representações como premissas 

norteadoras. Considera-se que tais expressões, independente de refletir ou não uma 

representação fiel do estilo de vida, são construções narrativas e refletem anseios, valores, e 

representações simbólicas destes indivíduos sobre si mesmos e sua realidade social. 

A partir desse mapeamento inicial de quais seriam suas principais características e 

motivações, presentes no discurso nativo, optamos por uma abordagem a partir da 

perspectiva da antropologia digital por compreender que, como apontado por Daniel Miller 

e Heather Horst (2012), o digital está se tornando constitutivo do que nos faz humanos e, ao 

mesmo tempo, fornecendo novas oportunidades que nos ajudam a compreender o que 

significa ser humano. Portanto, em consonância com Miller e Horst, este trabalho não 

compactua com abordagens que acreditam que o digital nos torna menos autênticos ou mais 

mediados; ao contrário, reconhece a materialidade dos mundos digitais e os trata como uma 

outra arena para práticas expressivas, não havendo razão para privilegiar um sobre o outro 

(MILLER & HORST, 2012, p.13). 

Convém ressaltar, no entanto, que compreendemos o campo estudado como internet-

related (POSTILL; PINK, 2012), ou seja, consideramos o ciberespaço não como objeto de 

pesquisa, mas como base ou referência para a investigação. Dessa forma, buscamos nos 

 
9 A frase é citada constantemente por nômades digitais para descrever seu estilo de vida. 
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afastar da lógica de um reducionismo tecnicista que aponta as novas tecnologias como 

determinantes dos fenômenos sociais. Reafirmamos, pelo contrário, que não existe uma 

dicotomia estanque entre os âmbitos online e offline, já que a internet está incorporada à vida 

diária. Como apontado por Christine Hine (2008), o método etnográfico aplicado ao 

ambiente da internet tem suas especificidades, porém é preciso considerar também o 

contexto dito offline da comunidade estudada, ou seja, o que compõe a realidade social das 

interações online, além de explorar as complexas conexões entre espaços sociais online e 

offline. 

Por se tratar da análise de um fenômeno global e que demanda a aplicação de métodos 

qualitativos, optou-se pelo método etnográfico, esperando trazer à tona as práticas e 

experiências de mobilidade nas vidas diárias desses indivíduos e os usos das várias formas 

de mobilidade (incluindo também as mobilidades no âmbito virtual). Com esse propósito, 

foi feita uma pesquisa de campo na cidade de Barcelona, na região da Catalunha, Espanha, 

entre os meses de outubro de 2018 e maio de 2019. Lá, foi possível observar as experiências 

de um grupo de nômades digitais e profissionais remotos enquanto realizavam suas tarefas 

de trabalho e sociabilidade. Também foram realizadas entrevistas com 19 participantes em 

diversos dos espaços utilizados por eles para trabalhar, como, por exemplo, coworkings e 

cafés. 

Uma das impressões que pudemos extrair da observação etnográfica é de que o estilo 

de vida dos nômades digitais caracteriza-se não só pelo deslocamento entre países, mas, 

sobretudo, pelo que chamamos de mobilidade em potência, que faz com que esses 

profissionais estejam em constante movimento, tanto física quanto virtualmente – e até 

dentro em uma mesma cidade. Buscando também o entendimento do papel das tecnologias 

de comunicação na construção de imaginários translocais (APPADURAI, 1996), 

procuramos realizar o que poderia ser chamado de uma etnografia multi-situada (MARCUS, 

1995). 

Soma-se a isso a percepção não estanque acerca do próprio campo, compreendido 

aqui não como um espaço geográfico fixo, mas como o lócus onde ocorrem as interações, 

onde se combinam mundo natural e mundo social (GUBER, 2011). Nesse sentido, por se 

tratar de um objeto de estudo que é móvel, fez-se necessária uma metodologia capaz de 

abarcar os processos flexíveis e fluidos que o constituem. Em outras palavras, optamos por 
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também mobilizar nosso método de análise. 

 Monika Büscher e John Urry (2009), em uma defesa dos métodos móveis e de uma 

virada de mobilidade nas ciências sociais, entendem não ser mais possível utilizar métodos 

“estáticos” para analisar sujeitos e estruturas cada vez menos fixos. Por isso, seria necessário 

“conectar a análise de diferentes formas de viagem, transporte e comunicação com as várias 

maneiras pelas quais a vida econômica e social se dá e se organiza através do tempo e dos 

diferentes espaços” (URRY; BÜSCHER, 2009, p.6). Tal visão vai ao encontro do que 

defende Appadurai, que chama atenção para a necessidade de uma etnografia cosmopolita, 

translocal ou multi-situada, capaz de dar conta dos fluxos, já que “o etno de etnografia 

assume um caráter esquivo, não localizado, a que as práticas descritivas da antropologia 

terão que responder” (1996, p. 71). 

No entanto, o fato de os nômades digitais frequentemente atravessarem fronteiras e 

territórios aparentemente sem maiores obstáculos ou problemas, viverem em constante 

movimento e reclamarem para si o título de sujeitos globais, cosmopolitas e móveis, poderia 

nos levar a considerar o fim da relevância da categoria local. Porém, admitir tais 

características do segmento não significa abrir mão da noção de lugar na pesquisa. É possível 

observar que não só os aspectos geográficos e a localização física não deixaram de ter 

importância, como se tornam ainda mais significativas em um mundo que se pretende 

deslocalizado. 

Marc Augé, em Por uma antropologia da mobilidade (2010), refere-se a uma 

mobilidade sobremoderna, que seria caracterizada pelo deslocamento de indivíduos, 

produtos e sentidos. Tal cenário é composto por sujeitos sociais transnacionais em circulação 

crescente por espaços também transitórios, como empresários, imigrantes, trabalhadores 

clandestinos, exilados, turistas, estudantes, cientistas, artistas, etc. Para o autor, se um lugar 

se define como identitário, relacional e histórico, um espaço, que não pode ser definido nem 

como identitário, nem como relacional, nem como histórico, será um não lugar. Dessa forma, 

Augé afirma que a sobremodernidade é produtora de não lugares, isto é, de espaços que não 

são em si lugares antropológicos e que, contrariamente à modernidade baudelairiana, não 

integram os lugares antigos: estes, repertoriados, classificados e promovidos a “lugares de 

memória” (AUGÉ, 2012, p. 73). São exemplos de não lugares as “ocupações provisórias”, 

como clínicas, hospitais, cadeias de hotéis e acampamentos de refugiados, “meios de 
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transporte que também são espaços habitados”, os aeroportos e as estações. Estes constituem 

para o autor “um mundo assim prometido à individualidade solitária, à passagem, ao 

provisório e ao efêmero” (idem, p.74). 

Contudo, para os nômades digitais, lugares como cafés, aeroportos e escritórios 

provisórios fazem parte do seu dia a dia de uma maneira mais complexa do que como 

simplesmente lugares de passagem. Como vivem em movimento, eles acabam tornando o 

efêmero seu lugar-comum. Dessa forma, algumas escolhas metodológicas são soluções 

encontradas no âmbito desta investigação diante do desafio de conduzir pesquisa qualitativa 

com um objeto que está sempre se deslocando. Seu caráter disperso, algo que poderia à 

primeira vista inviabilizar a realização de uma etnografia, é justamente o motivo pelo qual 

acreditamos na importância de empreender um estudo etnográfico a fim de compreender a 

fundo esse fenômeno. 

 

Sobre as etapas da pesquisa e os caminhos desta tese 

 
Na primeira fase dessa pesquisa foi possível realizar um mapeamento inicial das 

principais práticas, discursos e valores de indivíduos que se consideram nômades digitais, 

bem como de seus espaços de circulação e sociabilidade mais recorrentes. Nessa etapa 

inicial, foram coletados e analisados diversos materiais contendo discursos nativos sobre o 

nomadismo digital, frequentemente expressos nas plataformas de redes sociais online, além 

de livros fora do circuito acadêmico, filmes e matérias jornalísticas. Tais fontes são 

mencionadas ao longo do estudo não como referências formais, bibliográficas, de cunho 

acadêmico, mas sim como expressões “nativas”, capazes de ilustrar as dinâmicas do 

fenômeno analisado. 

Foram realizadas também três entrevistas-piloto com pessoas que se consideram 

nômades digitais, na cidade de Sevilha, Espanha, em novembro de 2016. Nessa fase também 

foi realizada observação em plataformas de redes sociais online, que funcionam como uma 

vitrine do estilo de vida nômade digital, onde se manifestam seus valores e imaginários e 

onde os profissionais se relacionam, se apresentam e se presentificam (POLIVANOV, 2014, 

p. 16). O Instagram é uma das plataformas mais utilizadas, acompanhado por blogs, vídeos 
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no Youtube, podcasts e páginas e grupos no site Facebook. Como pontua Polivanov (2014), 

a auto apresentação nesses espaços virtuais é construída e performada a partir de uma espécie 

de curadoria de si, da publicação de elementos e discursos apreciados pelos atores com os 

quais cada usuário estabelece suas conexões. Ao observar os conteúdos compartilhados por 

e para nômades digitais, é possível identificar o que esses indivíduos gostariam de ser e o 

que valorizam ou repudiam enquanto grupo. É também através das narrativas online de 

nômades digitais que os aspirantes a esse modelo de trabalho buscam informações e 

inspiração. 

Assim, identifica-se uma relevante dimensão comunicacional e simbólica na 

construção de um imaginário a respeito do nomadismo digital, perceptível tanto através de 

representações imagéticas (como a postagem de fotos nas redes sociais que buscam ilustrar 

esse estilo de vida) quanto discursivas (presentes em cursos, palestras online e e-books.). 

Portanto, argumentamos que a construção desses estilos de vida móveis passa 

necessariamente por uma estetização da mobilidade, sendo as redes sociais digitais os 

principais veículos da disseminação e consumo simbólico dessa estética do movimento 

voluntário. Essas dinâmicas contribuem para a percepção do nomadismo como algo 

invariavelmente positivo, como um sinônimo de uma efetiva experiência de liberdade a ser 

almejada. 

Já para a segunda fase deste estudo, foi realizada uma pesquisa de campo na cidade 

de Barcelona, escolhida por se tratar de um dos principais hubs de nômades digitais, 10 ou 

seja, um dos locais de maior concentração desse tipo de viajante, segundo dados levantados 

durante as primeiras etapas desta pesquisa. Nesse período foram realizadas entrevistas com 

nômades digitais e também observação participante nos principais espaços utilizados por 

eles nessa cidade. O trabalho envolveu ainda observação, registros, catalogação e interações 

no ambiente online. Identificamos algumas das principais formas de sociabilidade entre os 

nômades digitais em Barcelona, tais como grupos no Facebook – o Barcelona Digital 

Nomads e o Barcelona Coworking Days (que será explorado em profundidade ao longo da 

tese) – além de atividades organizadas através do site meetup.com e eventos voltados para 

 
10 As principais fontes consultadas para chegar a essa conclusão foram o site NomadList e grupos no Facebook, 
onde se verificou uma maior quantidade de membros naqueles dedicados exclusivamente à cidade de 
Barcelona, como o Barcelona Digital Nomads, Barcelona Entrepreneurs & Digital Nomads e Community of 
Digital Nomads in Barcelona que contavam (até março de 2020) com 2300 a 2500 membros. 
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esse público. 

Para chegar a uma visão compreensiva do fenômeno do nomadismo digital, este 

trabalho se apoia em três pilares teórico-conceituais: estilo de vida, mobilidade e trabalho na 

era digital. Longe de serem os únicos aspectos passíveis de serem explorados, tal recorte 

visa estabelecer as bases que tornaram este fenômeno possível e demonstrar sua relevância 

para os sujeitos, cidadãos e trabalhadores na contemporaneidade de maneira mais ampla. A 

cultura do consumo, em especial sua manifestação nos estilos de vida atrelados à mídia e às 

plataformas de redes sociais online; o paradigma das novas mobilidades, ou seja, as 

intrincadas conexões entre formas de mover-se física, simbólica e virtualmente e os regimes 

de mobilidade em escala global; o espírito do novo capitalismo que transforma os indivíduos 

em empreendedores de si, gerentes de seu tempo e supervisores da sua própria produtividade, 

além de borrar as fronteiras entre o tempo do trabalho e do lazer; e, subjacente a esses três 

aspectos, as Tecnologias de Informação e Comunicação, – resultantes das transformações 

sociais, políticas, econômicas e culturais que se acentuam pós-1990 – sintetizadas e 

condensadas através do fenômeno do nomadismo digital. Tais aspectos estarão presentes ao 

longo do estudo de forma entrelaçada, buscando conduzir o leitor ao universo dos nômades 

digitais estudados. 

No primeiro capítulo será descrita a entrada em campo, detalhando a metodologia 

empregada e os caminhos percorridos ao longo desse processo. Tendo em vista que diante 

da escolha de um objeto em movimento procuramos mobilizar também a metodologia da 

pesquisa, exporemos a rotina de investigação, observação e escrita, que se deu entre a casa, 

a universidade, espaços de coworking, cafés e bibliotecas. Abordaremos, portanto, o trabalho 

de aculturação, observação e participação, online e offline. Um destaque especial será dado 

à entrevista etnográfica e às histórias de vida que nortearão o trabalho. Através do relato de 

eventos ocorridos em Barcelona, entre outubro de 2018 e maio de 2019, procuraremos 

compartilhar experiências e impressões do segmento estudado, bem como apresentar um 

mapeamento das suas formas de sociabilidade. 

Já no segundo capítulo, o leitor será conduzido ao universo dos nômades digitais que 

analisamos, sendo apresentado a um recorte mais preciso deste objeto de estudo, bem como 

às suas principais características e o mapeamento inicial da comunidade estudada. 

Procurando explorar as condições que, acredita-se, proporcionaram o surgimento do 
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fenômeno, descrevendo o cenário de profundas transformações tecnológicas e culturais, 

intensificadas a partir da centralidade assumida pela internet na mediação de diferentes 

processos sociais da vida contemporânea. 

No terceiro capítulo trataremos do que chamamos de ciclo de vida dos nômades 

digitais, ou seja, a transição de um estilo de vida location-dependent para outro, location-

independent e suas diferentes etapas. Aqui serão apresentadas as histórias de vida dos 

entrevistados a fim de tratar das aspirações que levaram os sujeitos da pesquisa a efetuar tal 

mudança de vida. Também discutiremos o ideal de liberdade (na forma como é evocado e 

tratado pelos próprios agentes) e da mobilidade como valor na contemporaneidade. O 

capítulo se encerra com a proposta do conceito de um potencial para mobilidade dentre as 

possibilidades trazidas pelo estilo de vida nômade digital. 

O quarto e último capítulo, por fim, tratará da vida dos profissionais analisados após 

o processo de “conversão”, ou seja, se debruçará sobre o dia a dia dos nômades digitais uma 

vez que tenham realizado a mudança de estilo de vida. Serão detalhados, ainda, as 

especificidades da cidade de Barcelona, onde foi empreendida a pesquisa de campo entre o 

período de outubro de 2018 a maio de 2019, e implicações de ter escolhido a capital catalã 

para a realização da pesquisa. Também discutiremos as dinâmicas encontradas no dia a dia 

dos sujeitos observados, bem como os espaços onde as mesmas se manifestam, como, por 

exemplo, espaços de coworking e cafés. Por fim, esse capítulo também discutirá as 

subjetividades, tensionamentos e contradições que emergem de um estilo de vida que se 

pretende móvel e flexível. 

Espera-se, com esta tese, contribuir para uma maior compreensão acerca do 

fenômeno do nomadismo digital, fornecendo subsídios para futuras pesquisas sobre a 

temática. Também pretendemos fornecer uma análise das transformações trazidas pelas 

tecnologias de comunicação móvel que colaboram para que o mundo em que vivemos se 

torne cada vez mais volátil e fluido. Nosso objetivo, portanto, não é apenas apontar as 

consequências de tais mudanças na vida de sujeitos contemporâneos, mas também explorar 

os usos dessas ferramentas contemporâneas, bem como as novas práticas, discursos e 

subjetividades emergentes nesse contexto. 
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1. SOBRE O DESAFIO DE DESCREVER SOCIABILIDADES EM MOVIMENTO 
 
 

É uma comunidade em crescimento e que está crescendo rápido. Lembro 
que em 2008, a primeira vez que conheci alguém que tinha esse estilo de 
vida, era completamente estranho para mim a ideia de que você pode viajar 
pelo mundo trabalhando do seu laptop. Naquela época isso estava 
completamente fora da realidade da maioria das pessoas e isso realmente 
mudou. (Jasper, 41, Holanda) 

 

“Em Sofia, Bulgária, você consegue Wi-fi em um banco de praça! Você pode ir a um 

parque com seu laptop e trabalhar de lá!”11. Foi assim que Sarah, canadense de 33 anos de 

idade, começou a me contar sobre o seu estilo de vida. Nos encontramos em Sevilha, na 

Espanha. Sarah havia acabado de chegar da Turquia e seu próximo destino era Lisboa, depois 

as Ilhas Canárias e depois... bem, ainda não tinha decidido o que fazer. “Tento não planejar 

com muita antecedência, pois isso acaba com a espontaneidade”, comentou. Ela contou 

também que trabalhava remotamente como copywriter, um tipo de redatora publicitária, e 

que um dia percebeu que com um laptop e conexão de internet sem fio poderia fazer suas 

tarefas de qualquer lugar. Foi então que decidiu viajar o mundo levando seu ofício consigo. 

“As pessoas dizem que têm inveja do meu estilo de vida, mas elas não sabem o quanto é 

difícil. Muitas vezes você não consegue ver os lugares que visita pois tem trabalho para 

entregar”, disse. Mesmo assim, Sarah vê muitas vantagens em adotar o nomadismo digital. 

“O mundo é enorme e a ideia de que você pode trabalhar de qualquer lugar é incrível”, 

resumiu. 

Sarah foi a primeira nômade digital que encontrei pessoalmente, ainda na fase inicial 

desta pesquisa. O encontro aconteceu por acaso, quando a redatora chegou ao apartamento 

onde eu também estava hospedada, alugado através do site Airbnb.12 Muito comunicativa, 

Sarah foi logo me contando que trabalhava com seu laptop enquanto viajava. “Então você é 

uma nômade digital?”, perguntei. “Sim!”, ela respondeu animadamente. Como convivemos 

por alguns dias no mesmo apartamento, pude observar parte de sua rotina diária, percebendo 

de que maneira ela conciliava atividades de trabalho e lazer (e como se tornava cada vez 

 
11 Entrevista concedida em novembro de 2017, em Sevilha, Espanha. 

12 Airbnb é um serviço online para as pessoas anunciarem e reservarem acomodações e meios de 
hospedagem. 
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mais difícil enxergar uma separação entre esses momentos) e como procurava encontrar e se 

conectar com outros nômades digitais. 

O cotidiano de Sarah, seus hábitos e as coisas que valoriza são exemplos de 

elementos que geralmente constituem o nomadismo digital, mas também nos fornecem 

algumas pistas das mudanças sociais que possibilitaram a ascensão dos estilos de vida 

móveis em uma perspectiva mais ampla. O encontro com Sarah e outros nômades digitais 

ainda no estágio inicial desta investigação evidenciou a necessidade de se realizar um estudo 

etnográfico desse fenômeno a fim de observar as continuidades e rupturas em relação ao tipo 

ideal observado através das narrativas dos próprios nômades e da imprensa acerca desse 

estilo de vida. 

Este capítulo tem como objetivo descrever a entrada e a construção do campo, os 

princípios norteadores da metodologia empregada, bem como compartilhar os principais 

desafios impostos pelo objeto de pesquisa. Os eventos aqui relatados se referem ao período 

entre outubro de 2018 e maio de 2019, no qual foi feito um mapeamento das sociabilidades 

dos nômades digitais ou profissionais “location independent”13 em Barcelona e um trabalho 

de aculturação, observação e participação, online e offline, em grupos de nômades digitais 

na cidade de Barcelona, além de 19 entrevistas em profundidade com participantes e 

frequentadores dos espaços voltados para nômades digitais em Barcelona. 

Durante o trabalho de campo, foi possível observar que os sujeitos se movem também 

dentro de uma mesma cidade, transitando entre espaços e redes de colaboração/networking. 

Por essa razão, o campo de pesquisa também está em movimento, bem como a própria 

pesquisadora. Assim, o título, “sobre o desafio de descrever sociabilidades em movimento” 

se refere tanto ao movimento dos agentes, como da própria pesquisadora, que saiu de sua 

 
13 O termo “location independent”, que significa “independente de localização” é muitas vezes usado como 
sinônimo e outras vezes como forma de distinção em relação aos adeptos do nomadismo digital. Há também a 
expressão “location freedom”, “liberdade de localização”, para descrever o estilo de vida dos nômades digitais. 
Ao longo desta tese, esses termos serão usados de forma intercambiável com “nômade/nomadismo digital”, 
mas vale notar que em diversos momentos da pesquisa de campo utilizei de forma estratégica para me 
aproximar dos participantes, sabendo que muitos deles rejeitavam o termo “nômade digital” – seja por 
considera-lo inautêntico ou apenas um termo da moda, seja porque não consideravam que se encaixavam 
completamente em suas características ideais (por exemplo, não possuir endereço fixo e não passar mais de 3 
meses no mesmo lugar). Por outro lado, há aqueles que levam o título bastante a sério, muitas vezes se tornando 
influenciadores digitais desse estilo de vida. No que diz respeito aos participantes desta pesquisa, o perfil mais 
presente é daqueles que consideram se encaixar na classificação de nômade digital em graus moderados de 
identificação. 
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cidade natal, Rio de Janeiro, para desenvolver pesquisa de campo em outro país. Se refere, 

ainda, aos movimentos subjetivos e locais, dentro da própria cidade de Barcelona e a partir 

dela. Assim, mover-se se tornou parte da rotina da pesquisa e tanto observação como escrita 

se deram entre a casa, a universidade, espaços de coworking, cafés e bibliotecas. A seguir, 

compartilho alguns dos desafios encontrados durante a pesquisa, especificidades do campo, 

temas emergentes e pontos que considero essenciais para a prática etnográfica em ambientes 

que têm a internet como base. As próximas páginas descrevem, mais ou menos em ordem 

cronológica, cada uma das etapas da pesquisa de campo. 

 

1.1 Localizando o campo de pesquisa 

 

 O presente estudo baseia-se em uma pesquisa etnográfica, método antropológico por 

excelência, que tem como objetivo principal a criação de descrições densas (GEERTZ, 1978) 

de práticas sociais de indivíduos ou coletivos, com o propósito de compreender diferentes 

aspectos de culturas diversas. Como descrito por Barros (2011, p. 210-211), a etnografia é 

“um método que enfatiza a dimensão simbólica e os significados socioculturais dos 

comportamentos sociais”. Em geral, faz-se uso de entrevistas em profundidade e 

observações. Assim, a função social do etnógrafo vai muito além de simplesmente relatar 

eventos, cabendo decifrar as teias de significado que se constituem pelas experiências e 

dinâmicas sociais observadas. Para utilizar a definição de Geertz (1978, p. 14), trata-se de 

uma “ciência interpretativa, à procura do significado”. 

Tal empreendimento metodológico implicava, em geral, que o etnógrafo – 

geralmente membro da cultura ocidental – se inserisse em uma cultura distinta (exótica), 

distante da sua tanto no aspecto físico quanto simbólico, e vivesse entre seus membros tempo 

suficiente para que fosse capaz de desenvolver um olhar “de dentro” ou um “ponto de vista 

nativo”, como defendia Malinowski. O antropólogo austro-húngaro e sua experiência com 

nativos das ilhas Trobiantes, na Nova Guiné, no começo do século XX, é um dos casos mais 

conhecidos e referenciados e Malinowski defendia e praticava uma imersão total na cultura 

estudada. 
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Já entre os estudos contemporâneos, com a ascensão da antropologia urbana, tornam-

se mais comuns estudos sobre grupos inseridos na própria cultura ocidental e não mais 

apenas em tribos distantes ou agrupamentos isolados. Se destaca o estudo de William Foote 

Whyte, documentado no livro Sociedade de Esquina (1943] 2005), onde o autor descreve 

uma comunidade de imigrantes italianos e sua vida em uma área urbana pobre dos Estados 

Unidos. O estudo é conhecido por difundir a noção de uma observação participante. 

No presente trabalho, contudo, um desafio se colocava para a realização de uma 

etnografia: a (hiper)mobilidade dos nômades digitais. Por se tratarem, em sua maioria, de 

trabalhadores remotos, cujas atividades independem de uma localização fixa e se 

desenvolvem com o auxílio da internet, podem viajar para outras cidades e países sem 

interromper o trabalho. Sendo assim, o objeto de pesquisa se move, tanto no espaço físico 

(geográfico) quanto no espaço que comumente chamamos de virtual e contê-lo de uma forma 

que facilitasse uma observação prolongada não seria tarefa simples. 

Dessa forma, a questão que se apresenta desde o momento em que decidimos realizar 

uma pesquisa etnográfica é: como delimitar (ou localizar, para usar o termo de Coleman e 

Collins, 2006) um campo de pesquisa em se tratando de um objeto translocal ou alocal? Se 

o estilo de vida nômade digital se declara location independent e propaga uma vida “móvel”, 

como compreender o papel do local nesse contexto? Curiosamente, o campo da antropologia 

também lida com essa questão de maneira ambígua. Como apontam Coleman e Collins em 

Locating the Field (2006, p.2), alguns antropólogos respondem ao que poderíamos 

considerar “a simultânea proeminência e desaparição do lugar na etnografia 

contemporânea”, ao mesmo tempo em que emergem conceitos como o de não lugar (AUGÉ, 

1995, p.2), que se refere a “zonas de trânsito, como aeroportos e supermercados, onde a vida 

social orgânica seria supostamente privada de sustentação”. Coleman e Collins (2006) 

argumentam que o campo inclui, mas não se limita ao espaço ou ao lugar e sugerem uma 

abordagem multidimensional para compreender – e localizar – as práticas disciplinares do 

trabalho de campo antropológico. 

 

 
Se os anos 1980 viram a desconstrução da escrita etnográfica (por 
exemplo, MARCUS e FISHER, 1986), nos anos 1990 surgiu uma 
perspectiva mais “deslocalizante” sendo aplicada às construções do campo, 
e não menos no sentido de que estes ainda podiam ser vistos como unidades 
autônomas de prática e análise em contextos de uma mobilidade cada vez 
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mais crescente (por exemplo, MARCUS, 1995) (COLEMAN; COLLINS, 
2006, p. 2. tradução nossa).14 
 
 

A concepção de etnografia multi-situada se popularizou através dos estudos 

antropológicos do final do século XX, sendo propagada mais consistentemente pelo trabalho 

de George Marcus (1986, 1995). Apesar do ar de metodologia inovadora, Hannerz (2003) 

recorda que Malinowski, pioneiro do trabalho de campo intensivo, já trabalhava de forma 

multilocal ao seguir os nativos de Trobiantes e suas rotas. Ainda segundo Hannerz, o fato 

desse estilo de fazer etnografia multi local ter recebido um rótulo ao mesmo tempo em que 

ideias sobre lugar e local começavam a ser questionadas dentro e fora da antropologia foi o 

que contribuiu para sua expansão como prática e tópico de argumentação. 

Contudo, como afirma Marcus (1998) na introdução de Ethnography Through Thick 

and Thin, a etnografia multi-situada emerge da necessidade de ressignificar as formas de 

encarar a pesquisa de campo e de adaptar os métodos a objetos que não estão circunscritos 

a espaços claramente definidos para a realização de observação participante de longo prazo. 

O autor aponta ainda o desafio, bem como a necessidade, de se manter em mente dois ou 

mais campos etnográficos justapostos. Destaca também que a etnografia multi-situada seria 

uma resposta ao entendimento de que as culturas estão em constante circulação, o que torna 

qualquer campo etnográfico uma perspectiva parcial daquilo que a antropologia pretende 

estudar. 

Sendo assim, utilizamos neste trabalho a ideia de uma etnografia multi-situada para 

marcar uma posição em relação a tais concepções mais fluidas de lugar e local, em sintonia 

com o objeto estudado. Tal modelo metodológico compreende distintas modalidades e 

técnicas na delimitação de seus objetos de pesquisa, debruçando-se sobre cenários e culturas 

complexas. Dessa forma, promove uma articulação ou sobreposição entre lugares através da 

observação de pessoas, objetos e narrativas diversas. 

Um dos achados da presente pesquisa (que será discutido no capítulo 3) é que o que 

caracteriza o estilo de vida nômade digital não é só a mobilidade física, na forma de viagens 

 
14 “If the 1980s began to see a deconstructive lens applied to the writing of ethnography (e.g. Marcus and 
Fischer 1986), so in the 1990s a more ‘dislocating’ perspective was applied to constructions of the field, and 
not least to the sense that sites could still be seen as autonomous units of practice and analysis in contexts of 
increasingly obvious mobility (e.g. Marcus 1995).” (COLEMAN e COLLINS, 2006, p. 2.) 
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internacionais, tampouco a virtual, através das mídias, mas principalmente uma potência 

para o movimento, que faz com que não só seu movimento seja constante, mas a 

possibilidade, iminência ou potência para o movimento esteja sempre presente. Daí a 

necessidade de uma etnografia que dê conta de tais movimentos (tanto de fato como 

subjetivos) e flexibilidade. As próximas páginas descrevem a tentativa de seguir tal método 

e suas implicações. 

 

1.1.1 Online ou offline? 

 
Importante ressaltar que o fenômeno do nomadismo digital ganhou notoriedade na 

internet, especialmente a partir dos anos 2000 (trajetória que será detalhada no capítulo 2), 

através de imagens, relatos em blogs, podcasts e vídeos e da formação de comunidades 

online que agregavam esse tipo de viajante. Sendo assim, boa parte do imaginário em torno 

do nomadismo digital se constrói online e através das mídias digitais. Contudo, nesta 

pesquisa optamos por privilegiar sociabilidades, interações e redes que se dão em ambientes 

offline. 

Tal perspectiva não implica uma separação estanque entre online e offline. Em vez 

disso, entende-se a internet como artefato cultural ou, nas palavras de Hine (2000, p.9), “um 

produto da cultura”. Com o surgimento das comunidades online, diversos autores (Como 

TURKLE, 1995, e BAYM, 1995) passaram a observar a internet não só como um meio de 

comunicação, mas também como artefato cotidiano da vida das pessoas e um lugar de 

encontro que permite a formação de comunidades e a emergência de novas formas de 

sociabilidade. Entretanto, como apontado por Ardèvol et al (2003), o objetivo de vários 

desses estudos qualitativos foi mostrar como se organiza a vida social a partir da interação e 

da comunicação mediada por computador, mas nem sempre consideraram os aspectos 

sociais e culturais fora da rede. 

Já Miller e Slater (2004) explicam que, mais do que realizar pesquisa offline, se trata 

de relacionar o fenômeno a contextos mais amplos (independentemente de como foram 

definidos) em vez de partir de “noções como ‘virtualidade’ ou ‘ciberespaço’, que envolvem 

uma pressuposição metodológica em que o cenário poderia ser tratado como sui generis, 

autocontido e autônomo.” (2004, p. 45) Assim, colocamos “ênfase nos diversos usos e 
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apropriações que os atores sociais fazem da internet, entendendo-a como um artefato com 

significados culturais diversos” (POLIVANOV, 2014, p. 93), mas não como uma entidade 

à parte, isolada. Em suma, a internet é entendida aqui “tanto como um modo de conduzir 

interações sociais quanto um produto dessas interações” (EVANS, 2010, p 12 apud 

POLIVANOV, 2014, p. 94). E tais interações não se dão em um vácuo social. 

Partindo desse princípio, conduzir uma pesquisa qualitativa baseada apenas nas 

interações observadas através da internet pareceu insuficiente, já que daria conta apenas de 

um aspecto do fenômeno analisado. Por essa razão, o presente estudo não se baseia em uma 

etnografia virtual (HINE, 2000), mas parte de conteúdos e até interações online em diversos 

momentos, sob um viés comunicacional – às vezes como ponto de partida para o 

mapeamento do campo, outras como rastros da presença dos nômades digitais e, ainda, como 

manifestação de valores e aspirações.   

Apesar da denominação “nômade digital” sugerir um olhar quase tecnicista, é preciso 

resistir à ideia de que o meio determina o fenômeno social e  olhar esta e outras dinâmicas 

que têm o uso das TICs como elemento central para além de suas manifestações no meio 

digital – mas sem desconsiderar a forma como as pessoas utilizam a internet para reafirmar 

suas identidades coletivas como apontado por Miller e Slater (2000). Como observam Miller 

e Slater, “a etnografia compreende um leque de canais metodológicos” (2004, p. 44). 

Isso nos leva a um aspecto que consideramos fundamental na prática etnográfica de 

fenômenos com base no ambiente digital: a construção de um campo que seja internet-

related – termo usado por Postill e Pink (2012, p. 125) para designar pesquisas que tenham 

a internet não como foco e objeto, mas como referência, sendo, portanto, independentes deste 

meio. Assim, o trabalho foi desenvolvido com intensas atividades de campo no ambiente 

dito offline, mas também observação, registro, catalogação e interações no ambiente online. 

Isso vai ao encontro do que descrevem Postill e Pink como sub-práticas sobrepostas e rotinas 

do pesquisador “em um ambiente de trabalho de campo confuso que atravessa mundos online 

e offline” (2012, p.126).15 

 
15 “in a messy fieldwork environment that crosses online and offline worlds” (POSTILL & PINK, 2012, 
p.126) 
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Assim, muito embora tenhamos desenvolvido os primeiros passos desta pesquisa no 

ambiente online, acreditamos que a observação e a participação offline permitiria enxergar 

além dos posts, comentários e perfis e compreender a produção de sentidos em torno das 

práticas dos participantes no dia a dia. Antes de iniciar a pesquisa de campo na cidade de 

Barcelona, havia a impressão constante de que os conteúdos e interações observados nas 

comunidades online eram apenas a ponta do iceberg e que havia muito mais a ser descoberto 

e que não poderia ser contido em textos e imagens. Tal possibilidade se confirmou durante 

a pesquisa de campo.    

 

1.1.2 Por quê Barcelona? 
 

Ao iniciar a pesquisa ainda no Brasil me deparei com um fato intrigante: ainda que o 

fenômeno dos nômades digitais, na forma como está recortado neste estudo, tenha emergido 

das plataformas de redes sociais online (isto é, de postagens e uma série de conteúdos que 

ajudaram a popularizar esse estilo de vida) e fosse possível observar diversas interações 

online entre seus adeptos, tais interações me pareciam vazias. Por mais que tentasse, 

observasse, catalogasse e interagisse com conteúdos postados em páginas e grupos no 

Facebook, participasse de fóruns e outros tipos de discussão online e tivesse acesso a todo 

conteúdo produzido por eles, não conseguia extrair daí nenhum dado novo ou percepção 

mais profunda. Contudo, ao chegar em Barcelona e me deparar com uma cena viva, com 

pessoas e personagens “in real life” (para usar uma expressão comum entre os participantes), 

a construção do campo se tornou mais fluida. 

Barcelona foi escolhida devido a grande concentração de nômades digitais.16 Tal 

dado foi extraído com base na observação de plataformas de redes sociais online e outras 

ferramentas usadas por nômades digitais na escolha de seus destinos, onde foi possível 

constatar que a capital catalã configurava um hot spot. Durante muito tempo, Barcelona 

figurou em posição de destaque no ranking de cidades ideais para nômades digitais no 

 
16 Embora o sudeste asiático seja considerado o principal hub de nômades digitais em nível mundial, 
notadamente cidades como Bali e Chiang Mai, percebe-se que diversas cidades da Europa também contam 
com grande quantidade de grupos organizados e indivíduos que se consideram nômades digitais. Esse foi um 
dos critérios que me levaram a essa escolha. 
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Nomadlist17, plataforma utilizada por nômades digitais e que utiliza informações fornecidas 

pelos usuários mostrando as características desejáveis ao estilo de vida nômade digital em 

cada cidade. Entre tais características destacam-se: qualidade de vida, clima, locais para 

trabalhar, vida noturna, internet e segurança. 

Por essas razões, Barcelona se mostrou um local privilegiado para a realização da 

pesquisa, tendo em vista a grande atratividade para nômades digitais e, assim, o potencial 

para encontrar o objeto de pesquisa. Tendo em vista, ainda, o caráter disperso e móvel do 

objeto de pesquisa, foi  necessário escolher estrategicamente e a escolha da cidade me 

permitiria “seguir, etnograficamente, as (des)continuidades entre a realidade experimentada 

do face-a-face e movimentos e socialidades das mídias sociais” (POSTILL; PINK, 2012, 

p.124). 

Era necessária, então, a criação desse campo de pesquisa translocal, transnacional, 

interlinguístico (com interações em inglês, espanhol e português em que muitas vezes mais 

de um idioma era usado na mesma conversa), mas ainda assim dentro de uma mesma cidade.  

Por questões metodológicas, práticas e, até mesmo, burocráticas, seria um desafio 

empreender uma pesquisa de campo que abarcasse observação em mais de uma cidade. Isso 

não se mostrou um problema na medida em que reconhecemos que o espaço físico não limita 

o objeto de análise, pelo contrário, funciona para localizar as questões estudadas e como um 

recorte que auxilia na coleta dos dados de forma mais coesa. Tenho consciência de que o 

estudo etnográfico aqui apresentado seria diferente, com características muito distintas, se 

empreendido em outro espaço (por exemplo, Bali, Ubud, Puerto Vallarta ou qualquer outro 

hub de nômades digitais). Contudo, Barcelona se mostrou terreno extremamente fértil para 

observar tais fluxos por suas próprias características de uma cidade cosmopolita e 

culturalmente diversa que reúne as principais características preferidas dos nômades digitais 

e possibilitou seguir etnograficamente os sujeitos da pesquisa. 

 
17 Importante notar que os dados do Nomadlist são fornecidos colaborativamente por usuários e seus índices 
sofrem considerável variação ao longo do tempo. Por exemplo, em agosto de 2019, Barcelona se encontrava 
em na posição 57 do ranking. Ao analisar os índices, notei que tal discrepância se devia, principalmente, ao 
aumento do custo de vida na cidade (que passou de $2126 dólares por mês em outubro de 2017 para $3448 
dólares em agosto de 2019 – novamente, segundo os dados fornecidos pelos usuários do site), clima (é verão e 
o continente europeu passa por uma onda de calor) e densidade populacional (a cidade costuma receber grande 
quantidade de turistas nesta época do ano). Tudo isso fez com que Barcelona perdesse posições para outras 
cidades que passaram a ocupar posições mais altas no ranking. Os dados atuais podem ser consultados em: 
<https://nomadlist.com/barcelona> 
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1.2 Follow the people: construindo o campo de pesquisa 
 

“follow the sun, follow the people, follow the opportunities” 
(Adam, 30, Reino Unido) 

  

Tendo em mente o que defendem Miller e Slater, a etnografia envolve uma 

“triangulação de participação, observação, conversa, texto e, claro, relacionamentos.” (2004, 

p. 44) Assim, o campo é construído ativamente, através de um jogo de relações sociais 

estabelecidas entre etnógrafo e participantes e que compreende interações verbais, corporais 

e visuais (COLEMAN; COLLINS, 2006). Não se trata, portanto, de um espaço geográfico, 

mas do âmbito onde se dão processos de interação e experiências ou, na definição de Rosana 

Guber (2001), a combinação entre mundo natural e mundo social. 

Se tornou famosa a afirmação de George Marcus de que para se construir o campo 

etnográfico multi-situado é necessário “seguir as pessoas; seguir o objeto; seguir a 

metáfora”. Curiosamente, tal afirmação ressoou na fala de Adam, que eu conheci na minha 

primeira semana de trabalho de campo, em outubro de 2018, e quem eu voltaria a encontrar 

ao final, em maio de 2019. Adam, que havia sido convidado para falar sobre seu estilo de 

vida para uma plateia de pessoas interessadas em começar a fazer o mesmo, enumerava 

alguns de seus critérios para escolher seus destinos: “Siga o sol, siga as pessoas, siga as 

oportunidades”. Com esses critérios em mente, passei a seguir todo e qualquer rastro dos 

nômades digitais em Barcelona: perfis que me levavam a grupos, páginas que me levavam a 

eventos, postagens que me levavam a espaços. 

Assim, identifiquei algumas das principais formas e espaços de sociabilidade dos 

nômades digitais em Barcelona. Constatei que os grupos no Facebook – o CODINO, 

Community of Digital Nomads in Barcelona, o Barcelona Digital Nomads e o Barcelona 

Coworking Days – e encontros organizados através do meetup.com são os principais pontos 

de encontro, além de eventos pontuais como o DNX, o Homebase Barcelona e outros. 

Porém, a construção do campo só aconteceu na medida em que participei dos encontros, 

escolhi espaços de observação, desenhei mapas mentais das interações que ocorrem nesses 

espaços e estabeleci relações de amizade e confiança com os participantes. 
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Após um primeiro momento, em que participei de diversos eventos relacionados ao 

objeto de estudo e visitei diferentes espaços de coworking, passei a frequentar com 

regularidade os encontros do CODINO, do Barcelona Freelancers Meetup,18 que aconteciam 

duas vezes na semana, e do Barcelona Coworking Days,19 que eram realizados  mais ou 

menos a cada 15 dias. A partir das conexões estabelecidas nesses espaços, foi possível (e 

necessário) construir outras rotas, algo que Coleman e Collins poderiam descrever como 

“movimentos estratégicos laterais” no contexto estudado “em vez de permanecer em um 

único ponto” (2006, p.12). 

Assim, o campo foi construído na interseção desses grupos, nas interações entre eles, 

nos membros em comum e, em última instância, nas minhas próprias conexões na medida 

em que estabelecia relações de amizade e confiança. Aqui, a máxima de “seguir as pessoas” 

se tornou fundamental. Como apontado por Hannerz (2003, p.201)20, em pesquisas de campo 

multi-situadas, “as pessoas nas quais nos concentramos são aquelas mais móveis” e são elas 

que contribuem mais para “transformar a combinação de locais em campos coerentes e que 

também fazem dos locais em si, ao menos para os propósitos do estudo, mais como 

‘translocais’”. 

Contudo, para estabelecer tais relações que possibilitaram a construção do campo, 

foi necessário seguir alguns passos fundamentais. O primeiro deles é a aculturação, ou seja, 

tomar contato, compreender e seguir as normas sociais inerentes ao(s) grupo(s). Para isso, 

deve-se fazer uso de uma observação não necessariamente participante (WINKIN, 1998),  

estar no campo sem maiores pretensões em um primeiro momento, apenas adaptando-se. Em 

seguida, tem-se a fase da conexão, quando se sente que é possível começar a fazer parte do 

grupo e buscar construir relações (que, por sua vez, podem levar a outros grupos, pessoas e 

espaços). Nesta etapa também podemos considerar que há uma “participação observante”, 

na qual o observador torna-se um experimentador e a própria experimentação um meio a 

serviço da observação, já que passava a fazer parte dos grupos que observava e agia como 

 
18 Disponível em :<https://www.meetup.com/pt-BR/Barcelona-Freelancers-Meetup/ > 
 
19 Disponível em: <https://coworkingdays.com/> 
 
20 And generally the people on whom we focus in multi-site field studies tend to be the more mobile ones, 
those who contribute most to turning the combinations of sites into coherent fields, and who also make the sites 
themselves, at least for the purposes of the studies, more like ‘translocalities’. (HANNERZ, 2003, p. 210) 
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mais uma frequentadora dos espaços e interagia com os mesmos da mesma maneira que os 

interlocutores. 

Por fim, vem a fase de descrição. Nessa fase também se dá a construção do campo 

pois, como veremos adiante, é na escrita que o processo etnográfico toma forma. Contudo, 

há também uma retroalimentação contínua que possibilita voltar ao campo munido de 

reflexões que irão possibilitar outras observações. Essas fases serão detalhadas adiante. 

 

1.2.1 Aculturação 

Se um jogo se aprende jogando, uma cultura se aprende ao vivê-la. Por isso 
a participação é a condição sine qua non do conhecimento sociocultural. 
As ferramentas são a experiência direta, os órgãos sensoriais e a afetividade 
que, longe de distorcer, aproximam ao objeto de estudo. O pesquisador 
procede, então, à imersão subjetiva, pois, só pode compreender a partir de 
dentro (GUBER, 2001, p. 60, tradução nossa).21 

 

Após um breve mapeamento de onde e como se dão as principais formas de 

sociabilidade do grupo estudado, e uma vez definidos quais espaços seriam privilegiados na 

pesquisa, é hora da fase de aculturação. Yves Winkin em Da Teoria ao Trabalho de Campo 

(1998) parte da definição de cultura como “tudo o que se precisa saber para ser membro”. 

Assim, seria necessário ao etnógrafo adquirir conhecimento das regras explícitas e implícitas 

do grupo estudado, seu saber latente e manifesto, seus códigos e práticas, ou seja, aculturar-

se. 

Ao chegar em Barcelona me deparei com uma dinâmica que não havia visto em 

nenhuma outra cidade e que nunca havia percebido a partir da observação exclusivamente 

online: a prática dos coworking days. Consiste em encontros organizados através do 

Facebook ou do site Meetup.com, geralmente em um coworking ou um espaço adaptado para 

tal, onde os participantes se encontram para trabalhar e fazer contato com outros freelancers 

e nômades digitais (o famoso networking). Com a grande quantidade de espaços de 

 
21 Si un juego se aprende jugando, una cultura se aprende viviéndola. Por eso la participación es la condición 
sine qua non del conocimiento sociocultural. Las herramientas son la experiencia directa, los órganos 
sensoriales y la afectividad que, lejos de empañar, acercan al objeto de estudio. El investigador procede 
entonces a la inmersión subjetiva pues sólo comprende desde adentro (GUBER, 2001, p. 60). 
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coworking que existem na cidade e com as tarifas a partir de 15 euros por dia ou 120 euros 

por mês, tais encontros se tornaram também uma estratégia para não precisar pagar pelo uso 

do espaço, além de uma forma de variar o ambiente e mudar de ares. Sem dúvida, uma das 

grandes vantagens de poder trabalhar de qualquer lugar é essa flexibilidade de espaços. 

 

 

 

 

Fig. 2: Post de Simon, organizador do Barcelona Coworking Days, no Facebook. 

 

Em geral, tais encontros possuem um organizador, que acaba funcionando como um 

articulador dessa rede e com quem os participantes mais frequentes costumam estabelecer 

vínculos de amizade. Ficou claro que eu deveria participar de tais eventos e começar a me 

familiarizar com sua dinâmica. E assim, passei a frequentar as reuniões do Codino – 

Community of Digital Nomads in Barcelona. A primeira delas se deu no Depot Lab, um 
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coworking no bairro de Esquerra de l’Eixample (e que eu voltaria a frequentar muitas outras 

vezes ao longo da pesquisa). 

 

 

 

Fig. 3: Página do evento do Codino no site Meetup.com 

 

No local do encontro estavam três pessoas em uma das mesas: Aaron, um 

programador norte-americano da Califórnia, e duas argentinas, Lucía e Marta, que trabalham 

com design e tecnologia. Ao me apresentar, aproveito para começar a descobrir quem são 

essas pessoas. Aaron estava em Barcelona há 4 dias e as duas meninas há cerca de uma 

semana. No dia seguinte, elas iriam para Palma de Mallorca e depois seguiriam viagem pela 

Europa até voltar a Barcelona em dezembro. Era a primeira vez que elas faziam esse tipo de 

viagem, trabalhando ao mesmo tempo. Já Aaron faz isso há cerca de 4 anos, mas não de 

forma contínua, com algumas pausas. 

Chamou atenção que, embora eu tenha iniciado a conversa em espanhol e a maioria 

na mesa fosse falante dessa língua (as duas argentinas), rapidamente mudamos para o inglês. 

Marta tinha diversos adesivos em seu laptop que faziam referência a mulheres na tecnologia, 

mulheres programadoras, ativismo LGBTQ, etc. Sentei ao lado de Lucía e não puder ver se 

o seu laptop trazia os mesmos temas. Em seguida chegou outro rapaz, Michael, também 
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programador, alemão que vive em Barcelona há dois anos. Ele e Aaron conversaram 

bastante, já que os dois trabalham na mesma área. Após esse momento de apresentações 

todos foram começando a focar em suas respectivas tarefas. Isso durou uma hora mais ou 

menos. 

Minha primeira orientação era a de inserir-me no campo sem maiores pretensões, 

observar as normas sociais de cada espaço e seguir as portas que se abrissem – uma  

“observação não necessariamente participante”, como defende Winkin (1998),  que consiste 

em apenas estar lá, viver no ritmo do lugar – e só após essa fase partir para observações mais 

sistemáticas e para a realização de entrevistas. Assim, em um primeiro momento, busquei 

conhecer o campo sem mais pretensões. Mesmo assim, em diversos momentos fiz perguntas 

básicas (há quanto tempo está em Barcelona, há quanto tempo vive como nômade digital, 

que lugares já visitou, rotina geral de trabalho) e contei brevemente sobre a pesquisa. 

Também fazia parte da minha tarefa me familiarizar com os espaços – já que os diversos 

coworkings de Barcelona se tornariam meu local de trabalho pelos próximos meses – bem 

como os tipos de dinâmicas e códigos existentes ali. 

Nos 8 meses seguintes continuei participando de encontros desse tipo, focando em 

dois grupos específicos: o Barcelona Freelancers Meetup, que se reunia em um café chamado 

Lexington; e o Barcelona Coworking Days, que mantinha a dinâmica, mas variando os 

espaços.22 A intenção inicial de privilegiar o Codino - Community of Digital Nomads se 

mostrou infrutífera. Isso porque Theo, o organizador do Codino, que havia se mostrado tão 

ativo quando da etapa preliminar da pesquisa (em minha primeira visita a Barcelona em 

2016), não estava presente nos encontros dos quais participei durante a pesquisa de campo. 

Na época, concluí que ele atuava como facilitador e articulador, mas que não precisaria estar 

fisicamente presente, a menos que fosse de seu interesse. Porém, tal hipótese se mostrou 

incorreta quando observei os encontros do Codino “minguarem”, com cada vez menos 

participantes até serem oficialmente extintos. Já o Coworking Days e o grupo do Lexington 

tinham em comum o fato de terem mediadores bem definidos e bastante ativos. Decidi, 

 
22 No total, participei de 6 encontros do Barcelona Freelancers Meetup, no Lexington Bar, 3 encontros do 
Codino e 12 encontros do Barcelona Coworking Days em 7 diferentes espaços de coworking e 2 hotéis em 
Barcelona entre os meses de outubro de 2018 e maio de 2019. Nesse período também realizei observações em 
outros espaços de coworking e cafés sem que necessariamente se tratasse de um encontro organizado por algum 
desses grupos. 
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então, me concentrar nesses espaços. O próximo passo: estabelecer relações de confiança e 

amizade dentro da comunidade. 

 

1.2.2 Laços e sociabilidades 

 

Observação e a observação participante são elementos fundamentais da etnografia, 

em especial em seu modelo clássico. Porém, há determinadas situações em que tal tarefa se 

mostra desafiadora. Hannerz (2003, p.211) levanta o questionamento, que se encaixa 

perfeitamente no campo aqui descrito: “o que você faz quando o ‘seu objeto’ passa horas em 

uma mesa, talvez concentrado na tela de um computador?” À primeira vista pode parecer 

que não há muito a ser observado. Contudo, e como se tornou claro ao longo do processo 

etnográfico, a permanência prolongada no campo iria proporcionar as oportunidades 

adequadas de observação e para poder observar além da superfície seria fundamental 

começar a construir relações de amizade e confiança no campo. 

Um dos aspectos que mais me chama atenção em praticamente todas as interações 

que tive e que observei foi a necessidade de conectar-se com outros participantes para além 

de um encontro, um coworking ou um evento – daí o desafio de construir um campo com 

sujeitos que vêm e vão. Criar vínculos parece ser importante, mesmo que o nomadismo 

aparentemente negue tais vínculos (de nacionalidade, empregatícios, etc). A questão é como 

se dão tais conexões e como são criados os vínculos. O “slogan” do Barcelona Coworking 

Days é “Meet up, work socially, be productive” (“Encontre, trabalhe socialmente e seja 

produtivo”). O que seria “trabalhar socialmente” e por que é importante? 

O que mais me intrigou nos encontros dos quais participei foi a forma como tais 

conexões acontecem (ou parecem não acontecer) e como os participantes estabelecem tais 

conexões. Em geral, há uma breve sessão de apresentação, no início ou quando da chegada 

de um novo participante, em que todos respondem à pergunta básica: quem é você, de onde 

vem e o que faz? Um programador norte-americano da Califórnia que viaja há quatro anos, 

duas argentinas que trabalham com design e tecnologia e que estão de passagem por 

Barcelona, um engenheiro de software alemão que vive aqui há um ano. Algumas vezes se 

segue uma breve rodada de conversa sobre assuntos relacionados a algum ponto que emerge 
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dessa apresentação inicial (Por exemplo: “ah, você é brasileira! Eu passei três meses no 

Brasil!”). Outras vezes, todos são rapidamente absorvidos por suas telas e o silêncio só é 

interrompido por alguém que se oferece para buscar um café para todos ou pela hora do 

almoço – esse sim, um momento sempre altamente social. Claro que presenciei alguns casos 

em que o tão falado e valorizado networking acontecia – pessoas que trabalhavam na mesma 

área ou em áreas afins, em geral – mas na maior parte do tempo éramos apenas pessoas 

compartilhando uma mesa ou um espaço de trabalho, ou assim parecia. 

 Em um dos encontros, um participante nitidamente mais falante que a média 

começou a se queixar da dificuldade em estabelecer conexões. Ele atribuía tal dificuldade 

ao fato de que as pessoas vêm e vão, muitos alternando grupos e espaços, outros seguindo 

viagem para a próxima cidade. Entretanto, o que ficou claro mais tarde é que tais conexões 

acontecem, mas, definitivamente não de forma instantânea. De fato, ao frequentar os 

encontros de maneira mais regular comecei a notar que os participantes me reconheciam e 

que aos poucos aquelas conversas mais superficiais do início iam dando lugar a outros tipos 

de interação. 

Um bom exemplo é Giacomo, italiano de uns 30 anos, desenvolvedor web, o qual 

conheci nos primeiros encontros que participei. Naquela ocasião, almoçamos juntos e 

ficamos de nos encontrar outras vezes – porém nunca trocamos contatos de e-mail ou 

Facebook. Em seguida, nos encontramos em outras ocasiões em que Giacomo não me deu 

muita atenção, concentrado em suas tarefas, para no encontro seguinte sentar-se ao meu lado 

e sentir-se tão à vontade comigo a ponto de fazer piadas e “espiar” minha tela, observando 

meu trabalho. Contudo, só iríamos trocar contatos no WhatsApp quase 8 meses depois, já 

no final do meu período em Barcelona. Em outras ocasiões, a breves interações seguiam 

pedidos de amizade no Facebook como forma de manter o contato. Em muitos casos, porém, 

jamais passaria do primeiro contato, em especial aqueles que estavam apenas em uma 

passagem mais breve por Barcelona. 

 Tal dinâmica vai ao encontro do que Postill e Pink chamam de socialidades23 

entendidas como dinâmicas de interações e encontros transitórios. Os autores alertam que as 

 
23 Alguns autores como Postill e Pink usam o termo “socialidade” (sociality, em inglês) aparentemente sem 
nenhuma distinção do termo “sociabilidade” (sociability, em inglês) na forma como aparece na obra de Simmel. 
No original em alemão escrito por Simmel, “geselligkeit” se traduz como “convívio, interação social, 
gregariedade”. Porém, no idioma inglês há uma distinção sutil entre os dois termos sendo “sociability” a 
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socialidades não devem ser entendidas em uma dicotomia “rede versus comunidade” (2012, 

p. 130) e sim em termos de “relações contextuais” (idem, p. 132). O conceito de 

sociabilidade origina-se no início do século XX, a partir das contribuições de Simmel (1983), 

segundo o qual, a sociedade não existe em si, mas constitui-se a partir de um conjunto de 

interações entre vários indivíduos. Definido como “a forma lúdica ou autônoma da 

sociação”, abarca tanto conflitos, quanto interesses mútuos e subordinações. Para a discussão 

aqui proposta, convém destacar, ainda, a noção de conversação. “As pessoas conversam por 

causa de algum conteúdo que querem comunicar ou sobre o qual querem se entender, 

enquanto que numa reunião social, conversam por conversar” (SIMMEL, 1983, p.176). Esse 

tipo de interação temporária e superficial parece ser exemplificada nas formas de vinculação 

dos nômades digitais que se deslocam com mais frequência. 

Além disso, é importante perceber a importância não só das sociabilidades entre os 

participantes como da relação entre os participantes e a pesquisadora. Na introdução de 

Constructing the Field, Vered Amit chama atenção para o fato de que “o pesquisador ou 

pesquisadora e suas relações pessoais servem como veículos primários para levantar dados 

e insights” (AMIT, 2000, p. 2)24 e que o trabalho de campo antropológico é 

“fundamentalmente mais uma experiência social do que solitária mediada por e constituída 

através da relação do pesquisador com outros” (idem, p.1).25 Como apontado por Rosana 

Guber em La etnografía: método, campo y reflexividad, “não se faz pesquisa ‘sobre’ uma 

população e sim ‘com’ ou ‘a partir’ dela.” (GUBER, 2001, p. 41, tradução nossa)26 

Mesmo assim, em todas as ocasiões em que pude participar dos coworking days me 

perguntava qual seria a função de estar ali, dividindo o mesmo espaço, mas cada um focado 

em sua tela, sem tanta interação. Talvez a resposta esteja simplesmente no sentimento 

reconfortante de estar rodeado de pessoas parecidas, com objetivos e estilo de vida parecidos, 

engajadas no mesmo tipo de atividade, sem que isso signifique necessariamente laços mais 

 
propriedade de ser social, enquanto “sociality” se refere às interações sociais em si. Já na língua portuguesa, 
os dois termos são usados como sinônimos. 
 
24 “the researcher and his/her personal relationships serve as primary vehicles for eliciting findings and insight” 
(AMIT, 2000, p. 2) 
 
25 “fundamentally a social rather than a solitary experience mediated by and constituted through the 
fieldworker’s relationship with others” (AMIT, 2000, p.1). 
 
26 “La investigación no se hace ‘sobre’ la población sino ‘con’ y ‘a partir de’ ella.” (GUBER, 2001, p. 41) 
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profundos e/ou duradouros. Isso ficou claro na fala de um dos participantes que, durante um 

evento que tinha como objetivo apresentar o que é o nomadismo digital, contou como se 

descobriu um “nômade digital”: “Eu estava andando por Barcelona e vi esse lugar legal, 

cheio de pessoas como eu. De repente eu tinha um monte de amigos.” “Ter muitos amigos” 

e “pessoas como eu” são ideias simples, mas que podem fornecer grandes pistas sobre as 

motivações e o que une essas pessoas, mesmo que momentânea e contextualmente, na 

medida em que se deslocam. 

Tal experiência demonstrou, ainda, como as próprias habilidades sociais da 

pesquisadora e a capacidade de estabelecer relações são fundamentais na construção do 

campo de pesquisa. Foote Whyte ([1943] 2005), que introduziu uma visão da etnografia 

como observação participante, baseava seu método em uma relação entre treinamento formal 

e conversas informais e considerava as relações em campo como parte da pesquisa. Hannerz 

(2003), por sua vez, aponta que “até certo ponto, a personalização de encontros no campo 

de pesquisa multi-situado não advém tanto do aprofundamento de interações particulares, 

como da identificação de conhecidos comuns – da colocação do etnógrafo na rede translocal 

de relacionamentos.” Ou seja, mais do que ser capaz de se inserir no campo, seria uma 

questão de “estabelecer credenciais pessoais” (HANNERZ, 2003, p. 209). 

Isso evidencia o aspecto da autoreflexividade. Em The Ethnographic Self: Fieldwork 

and the Representation of Identity (1999), Amanda Coffey elabora sua premissa básica de 

que o trabalho de campo etnográfico é uma atividade essencialmente humana que não pode 

ser separada da identidade do etnógrafo. Para Coffey, habitamos o campo em que estudamos, 

desenvolvendo relações e vinculando intimamente nossas narrativas pessoais às de nossos 

participantes. A etnografia informa simultaneamente e é informada pelo nosso senso de self. 

Tais premissas se mostravam verdadeiras quando, por exemplo, os participantes me 

reconheciam, se familiarizavam comigo e, cientes dos meus objetivos de pesquisa, tomavam 

a iniciativa de me apresentar a outros participantes e me convidar para participar de eventos 

tanto de caráter mais profissional (como os coworking days) quanto sociais, como jantares e 

festas. Assim, eu me tornei parte da história e os participantes também se tornaram parte da 

minha história em Barcelona. 
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1.2.3 Descrição e auto-reflexividade 

 

A pesquisa etnográfica se trata da junção de três habilidades básicas: saber ver, saber 

estar com e saber descrever. Geertz (1973) defendia a etnografia como uma descrição densa 

e uma antropologia de caráter interpretativo. Entendia a cultura do ponto de vista semiótico, 

como sistema de significados. Para Geertz, a descrição densa é uma forma de “fixar algo que 

é fluido”. Como observa Rosana Guber, “o pesquisador se propõe a interpretar/descrever 

uma cultura para fazê-la inteligível diante daqueles que não pertencem a ela”, algo que 

costuma se equiparar a uma “tradução” (GUBER, 2001, p. 16-17).   

Para Winkin (1998), a observação no método etnográfico deve ser sistematizável e 

“traduzir em duas dimensões o que existe em três”  e esse processo de escrita também faz 

parte da construção do campo já que descrever uma situação é, pois, defini-la (GUBER, 

2001, p.45). Como definem Coleman e Collins (2006, p.6), “o campo e suas fronteiras 

podem ser determinados post hoc através dos processos de análise e escrita” e, por isso, 

considera-se nesta pesquisa a etapa da escrita como uma das etapas da construção do campo. 

Em tal processo ocorre um continuum de coleta e análise de dados onde é necessário colocar 

as hipóteses à prova a partir da experiência no campo em um processo de “pensar com”.  

Após escrever as impressões, quais elementos emergem? Isso guia a próxima experiência de 

campo em um somatório das várias idas ao campo e reflexões a partir dessas experiências. 

É importante ter em mente que “as formas de registro modelam a relação de campo” 

(GUBER, 2001, p.45). Assim, escolhas como usar gravador ou não, redigir notas durante a 

observação ou fazê-lo em outro momento interferem diretamente na forma como os 

participantes percebem a pesquisadora: alguns podem considerar a presença do gravador 

intimidadora, enquanto para outros o objeto traz um ar de seriedade. Optei pelo uso do 

gravador visando o aspecto da seriedade, mas um dos entrevistados certa vez me questionou 

já que, segundo ele, qualquer smartphone hoje em dia faz esse trabalho com excelente 

qualidade sonora. 
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Fig. 4: Registros fotográficos durante observação/escrita em cafés de Barcelona. 

 

No início desta pesquisa, as notas eram feitas em casa, após o término da observação 

no campo. Contudo, como frequentemente passava muitas horas no campo e tinha sempre 

meu notebook comigo (já que não queria ser um elemento estranho observando em um canto 

enquanto todos trabalham em seus laptops), em dado momento me pareceu mais produtivo 

redigir algumas notas durante a observação/participação. Isso também me ajudou a inserir 

mais detalhes nas notas, já que podia observar e anotar ao mesmo tempo e não depender da 

minha memória. Em outros momentos também optei por realizar a etapa de escrita em outros 

espaços como cafés. Em tais ocasiões, a escrita também se convertia em oportunidade de 

observação, mas dessa vez a partir da minha própria posição como profissional móvel. 

Já as entrevistas foram realizadas apenas em uma segunda etapa. Optei por, 

primeiramente, conhecer, me tornar conhecida e estabelecer relações de confiança com os 

participantes para só então, munida de informações relevantes a respeito dos participantes 

(colhidas durante a fase de observação), solicitar entrevistas em profundidade. A seguir, 

discutirei detalhes e questões metodológicas referentes às entrevistas. 
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1.3 A entrevista etnográfica 

 
A entrevista é uma estratégia para fazer com que as pessoas falem sobre o que sabem, 

pensam e acreditam. “Costuma se referir à biografia, ao sentido dos fatos, a sentimentos, 

opiniões e emoções, às normas ou standards de ação e aos valores e condutas ideais” 

(GUBER, 2001, p. 75, tradução nossa).27 Para Guber, seu valor não está em seu caráter 

referencial, mas performativo. Se trata de uma situação cara-a-cara onde distintas 

reflexividades se encontram, mas, sobretudo, se produz uma nova reflexividade. Ou, nas 

palavras de Guber, “É verdade que os membros não são conscientes do caráter reflexivo de 

suas ações, mas na medida em que atuam e falam produzem seu mundo e a racionalidade do 

que fazem.” (GUBER, 2001, p.45, tradução nossa). 28 Tal perspectiva também vai ao 

encontro do método weberiano segundo o qual o importante “não é o que o indivíduo é, mas 

o que ele pensa que é.” (SANTOS, 1999, p. 107) 

Tomei a decisão de realizar entrevistas apenas na segunda fase da pesquisa, após todo 

o processo de construção do campo. Isso me permitiu traçar perfis e conhecer bem os 

entrevistados para, assim, elaborar perguntas relevantes. Com base na experiência e 

observações no campo, cheguei a alguns temas emergentes a partir dos quais elaborei 

perguntas abertas, as quais foram sendo inseridas nas entrevistas de acordo com o andamento 

das conversas. Dessa forma, as entrevistas realizadas no âmbito desta pesquisa seguem o 

método da não diretividade. 

A não diretividade se baseia em princípios da psicanálise e consiste em deixar fluir a 

própria atividade inconsciente do analisado. Tal método permitiria dar conta do modo como 

os informantes concebem, vivem e atribuem sentido a um termo ou situação. Diferente da 

entrevista estruturada, onde o pesquisador formula um roteiro de perguntas e pede ao 

entrevistado que se subordine à sua dinâmica, na entrevista não dirigida se “solicita ao 

informante indícios para descobrir os acessos ao seu universo cultural” (GUBER, 2001, p. 

81). Para isso, o pesquisador faz uso de perguntas abertas, provenientes de seus interesses 

 
27 “Suele referirse a la biografía, al sentido de los hechos, a sentimientos, opiniones y emociones, a las normas 
o standards de acción, y a los valores y conductas ideales” (GUBER, 2001, p. 75). 
 
28 “Es cierto que los miembros no son conscientes del carácter reflexivo de sus acciones pero en la medida que 
actúan y hablan producen su mundo y la racionalidad de lo que hacen.” (GUBER, 2001, p.45). 
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gerais de pesquisa, e a partir da atenção flutuante pode captar conexões que levam a outras 

perguntas (elaboradas anteriormente ou completamente novas). 

A atenção flutuante nada mais é do que um modo de escuta que não privilegia de 

antemão nenhum ponto de discussão. Assim, a livre associação permite a introdução de 

temas e conceitos desde a perspectiva do informante, mais do que a do pesquisador. 

Seguindo tal metodologia bastante flexível, nenhuma entrevista era igual, embora todas 

tivessem um ponto de partida comum: em todas elas comecei pedindo ao entrevistado que 

me contasse, em resumo, “quem você é o que você faz”. O objetivo era fazer com que o 

próprio entrevistado se definisse (em vez de atribuir um rótulo de antemão) e partir dessa 

definição e de algum detalhe que levaria à pergunta seguinte. 

Também foi parte da estratégia fazer com que os próprios entrevistados escolhessem 

o local em que se daria a entrevista – e em todas as ocasiões, as entrevistas se deram em um 

espaço de coworking. “Em um trabalho de campo, a entrevista costuma se dar em âmbitos 

familiares aos informantes, pois somente a partir de suas situações cotidianas e reais é 

possível descobrir o sentido de suas práticas e verbalizações.” (GUBER, 2001, p. 97-98, 

tradução nossa)29 Assim, a entrevista etnográfica é vista como uma relação social, de 

maneira que os dados fornecidos pelo entrevistado são a realidade que este constrói com o 

entrevistador no encontro. 

 

1.3.1 Os encontros: perfis dos participantes 
 

Os participantes desta pesquisa se reúnem em espaços e eventos de coworking em 

Barcelona que costumam atrair profissionais freelancers e empreendedores digitais que 

trabalham remotamente, sendo muitos deles nômades digitais. Os entrevistados foram 

escolhidos entre essas pessoas após as etapas de observação participante descritas 

anteriormente. Tal escolha se deu de forma tão intuitiva quanto o próprio método de 

entrevista: em alguns casos, se tratou de um encontro formalizado, agendado previamente, e 

 
29 “En un trabajo de campo la entrevista suele tener lugar en ámbitos familiares a los informantes, pues sólo a 
partir de sus situaciones cotidianas y reales es posible descubrir el sentido de sus prácticas y 
verbalizaciones.” (GUBER, 2001, p. 97-98) 
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em outros se deu de forma espontânea ao perceber uma oportunidade de uma conversa 

interessante. 

Assim, a pesquisa contou com o seguinte perfil de entrevistados, não definido 

previamente, mas que ao final representou de forma satisfatória o universo estudado: 9 

homens e 10 mulheres, entre 27 e 50 anos, originários dos Estados Unidos (4), Canadá (3), 

Reino Unido (2), Itália (2), Espanha (2), Brasil (2), Argentina, Holanda, Rússia e Hungria. 

Todos possuem formação superior, alguns são pós-graduados, e suas ocupações são: TI (6), 

marketing (2), design, recursos humanos, tradução, redação publicitária, fotografia, 

produção musical e administração e 4 são empresários dos ramos de turismo (2), mídia 

digital e desenvolvimento sustentável. Além disso, também realizei uma entrevista com a 

proprietária de um dos espaços de coworking em Barcelona voltado para nômades digitais, 

totalizando 20 entrevistas. 

Alguns desses entrevistados aparecerão mais ao longo desta tese, enquanto outros 

não estarão presentes textualmente, mas tiveram papel fundamental no quadro geral da 

pesquisa. Parte dos personagens tiveram uma passagem curta por Barcelona e por esta 

pesquisa, enquanto outros estiveram presente em todo o período da pesquisa de campo. É o 

caso de Simon, empresário britânico de 45 anos, dono de uma agência de marketing de 

turismo e organizador do Coworking Days. 

A entrevista com Simon foi a primeira a ser realizada durante a pesquisa de campo 

em Barcelona. Nos encontramos no FabCafé, que fica junto ao coworking MOB BLN, na 

rua Bailén. Chego umas horas antes para me preparar e me ambientar. Peço um espresso e 

me sento. Há outras pessoas com notebooks no café também. Percebo que a moça na mesa 

ao lado está trabalhando em seu notebook enquanto ouve música no celular, usando o 

aplicativo Spotify. Em outra mesa, há duas moças trabalhando juntas em algum projeto – 

elas usam dois computadores alternando as telas, anotam coisas e consultam também um 

guia de viagens. A senha do wi-fi é “we make things” (“nós criamos coisas”). 

Às 14h em ponto (pontualidade britânica) chega Simon, sempre muito simpático. 

Antes de começarmos ele pede um sanduíche, me pergunta sobre a situação no Brasil (após 

a eleição de Jair Bolsonaro) e me conta sobre os últimos acontecimentos relacionados ao 
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Brexit (a respeito do qual ele se mostra bastante irritado já que uma das implicações é a 

restrição do livre trânsito entre o Reino Unido e a Europa). 

A conversa com Simon flui bastante bem – ele tem muita experiência e coisas 

interessantes que contar. Como é de costume nessas situações, muitas coisas interessantes 

são ditas depois que desligo o gravador. Nesse intervalo ele me explica que é membro do 

MOB BLN pois é o coworking mais barato da cidade, de acordo com a sua pesquisa. Ele 

conta que fez um mapeamento na semana anterior e encontrou 90 espaços de coworking em 

Barcelona. Comento que é um número impressionante. Ele menciona também que não 

conhece outra cidade como Barcelona que reúna tantas características interessantes como ter 

praia e ao mesmo tempo estar bem comunicada com tantos outros lugares. “Em 1h30 você 

está em Londres. Em muitos lugares isso é commuting!”30 Menciono que no Rio eu levo 2h 

para ir da minha casa até a universidade. 

Durante todo o período em que estive com Simon noto que ele acena a diversas 

pessoas que chegam e que passam. Sendo alguém tão sociável imagino que conheça muitos 

dos frequentadores deste espaço. Ele também menciona que um dos aspectos que o fez optar 

por esse coworking foram as pessoas (algo que ele se refere como “comunidade”). A 

entrevista tem duração de 40 minutos nos quais Simon cobre praticamente todos os tópicos 

que eu havia pensado em princípio. Simon foi o participante com quem tive contato mais 

frequente durante a pesquisa e quem seria minha ponte para os demais. A dinâmica e as 

questões discutidas nesse encontro acabaram moldando, de certa forma, as entrevistas 

seguintes, bem como a conexão com os demais participantes. Na maior parte dos casos, 

sempre que foi possível, procurei conhecer bem (e ser conhecida por) as pessoas que iria 

entrevistar, a fim de elaborar perguntas relevantes e que pudessem revelar suas histórias de 

vida, para além dos discursos encontrados nas redes sociais e outros meios. 

 

1.3.2 As histórias de vida 

 

Em geral, a antropologia se vê como uma ciência que busca conhecer o universo do 

outro, a partir de sua própria visão de mundo. Malinowski defendia a busca por um “ponto 

 
30 Commuting é o termo em inglês para o tempo que alguém passa no transporte entre casa e trabalho. 



55 
 

de vista nativo”, o que poderia ser alcançado pela imersão total, afirmando que “na 

etnografia, (...) as fontes são extremamente evasivas e complexas: não se encontram 

incorporadas em documentos escritos, materiais, mas no comportamento e na memória.” 

(MALINOWSKI, 1990, p. 40). Já para Whyte ([1943] 2005), o caminho para a compreensão 

do modo de vida de Cornerville não se encontrava por meio da observação em geral da vida 

cotidiana, era necessário um acompanhamento de histórias de indivíduos particulares e suas 

ações para assim chegar a compreender o bairro como um todo. 

Por essa razão, optamos por uma perspectiva metodológica calcada na análise 

narrativa, que se debruça sobre as histórias de vida, as práticas, hábitos, desejos e 

expectativas. Tais discursos interessam pois constituem não só um processo de produção de 

sentido sobre a história pessoal, mas também a visão de mundo dos 

interlocutores.  Queremos, portanto, observar “como o imaginar, exagerar, esconder, 

performatizar, fazer piadas e outras atividades simbólicas de narrar suportam ou limitam a 

vida e seu desenvolvimento” (DAIUTE; LIGHTFOOT, 2004, p.11, tradução nossa)31. 

Linde (1993), em seu livro Life stories: The creation of coherence, aponta que uma 

história de vida é algo que a maioria das pessoas cria para o conforto pessoal e social. Para 

a autora, os indivíduos buscam criar histórias de vida que considerem coerentes, aceitáveis 

e que são constantemente revisadas, com o intuito de produzir narrativas de porções 

específicas de suas vidas “como por que alguém se tornou dentista, entrou para a Marinha, 

se casou, ou se mudou para a Califórnia.” (p. 4, tradução nossa)32 

 

Histórias de vida expressam nosso sentido de self: quem somos e como nos 
tornamos. Também são um meio muito importante pelo quão 
comunicamos esse sentido de self e o negociamos com outros. Além disso, 
usamos essas histórias para reivindicar e negociar filiações de grupo e 
demonstrar que somos, de fato, digno de ser membros desses grupos, 
compreendendo e seguindo de forma adequada seus padrões morais. 
Finalmente, histórias de vida tocam nas mais amplas construções sociais, 
já que fazem pressuposições sobre o que pode ser considerado esperado, 

 
31 “how the imagining, exaggerating, hiding, performing, joking, and other symbolic activities of narrating 
support or limit life and its development.” DAIUTE; LIGHTFOOT, 2004, p.11) 
 
32 “for creating coherence to produce accounts, which count as coherent, of such specific portions of their life 
stories as why someone became a dentist, volunteered for the Marines, got married, or moved to California.” 
(LINDE, 1993,p. 4) 
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quais são as normas e que sistemas de crenças comuns e especiais podem 
ser utilizadas para estabelecer coerência. (LINDE, 1993, p. 3)33 

 

Dessa forma, percebemos que durante as entrevistas, os indivíduos narram tais 

histórias, ao comentar sobre suas trajetórias, motivações e planos para o futuro, buscando 

demonstrar tal coerência em suas escolhas de vida: Uma brasileira especialista em recursos 

humanos que se preparava para se tornar nômade digital; uma norte-americana que deixou 

o cargo corporativo para começar sua vida de viagens constantes; um publicitário britânico 

que já vive como nômade digital há vários anos (mas que não se define como tal, visto que 

esse já era seu estilo de vida muito antes do surgimento do rótulo); e um economista e 

empreendedor holandês que acabara de fixar-se em um local após vários anos vivendo de 

país em país. Cada personagem com suas histórias de vida ajudou a desvendar diversos 

aspectos e estágios do nomadismo digital. 

Assim, as entrevistas (bem como toda a metodologia etnográfica adotada) acabaram 

revelando, quase que espontaneamente, as histórias de vida dos participantes. Trata-se de 

relatos que explicam e justificam a opção por determinadas práticas e estilo de vida a partir 

de suas interpretações acerca da própria trajetória e do planejamento para o futuro. As 

histórias de vida, por sua vez, permitiram observar as fases do estilo de vida nômade digital, 

desde o momento em que a ideia de trabalhar e viajar surge no horizonte de possibilidades 

do entrevistado, passando pela fase de “conversão” até o estabelecer-se como nômade e, em 

alguns casos, a escolha de uma “base”. Tais etapas serão abordadas, discutidas e analisadas 

nos capítulos que se seguem, bem como a construção do estilo de vida nômade digital e suas 

formas de expressão. Mas antes de partir para a interpretação das trajetórias individuais, 

analisaremos as transformações sociais e econômicas em grande parte responsáveis pelo 

surgimento do fenômeno. 

 
33 Life stories express our sense of self: who we are and how we got that way. They are also one very important 
means by which we communicate this sense of self and negotiate it with others. Further, we use these stories 
to claim or negotiate group membership and to demonstrate that we are in fact worthy members of those groups, 
understanding and properly following their moral standards. Finally, life stories touch on the widest of social 
constructions, since they make presuppositions about what can be taken as expected, what the norms are, and 
what common or special belief systems can be used to establish coherence. (LINDE, 1993, p. 3) 



57 
 

2. NAVEGANDO PELO MUNDO DOS NÔMADES DIGITAIS 
 
 

Há uma mudança real agora que a tecnologia se mostrou tão bem-sucedida, 
tão flexível que quase qualquer pessoa pode pelo menos mergulhar o pé na 
água e testar um aspecto da independência da localização. 
- Tim Ferris, no documentário One Way Ticket (2015) 

 

O documentário One way ticket (2015), produzido por e sobre nômades digitais, 

afiança que, em um futuro próximo, “as pessoas mais inteligentes do mundo vão querer 

trabalhar remotamente”34. O filme exibe o dia a dia desses profissionais móveis, 

apresentando as vantagens e desvantagens desse estilo de vida, em especial no contexto das 

start ups. Afirmações como “ser nômade digital é poder viver e trabalhar onde você quiser” 

e “meu laptop é meu escritório. Só me desloco para trabalhar se eu quiser” estão presentes 

no documentário a partir de entrevistas com pessoas que se identificam como nômades 

digitais. 

O documentário faz parte de uma gama de representações do estilo de vida nômade 

digital junto com reportagens, livros, blogs, perfis no Instagram, páginas no Facebook, 

podcasts e canais no Youtube – todos retratando um ideal de independência, tanto financeira 

como laboral, criativa e de localização, proporcionada pelos avanços das tecnologias de 

comunicação e novas formas de trabalhar e se deslocar. Tais representações tendem a ser 

invariavelmente positivas, como a reportagem da BBC onde os nômades digitais aparecem 

como profissionais que estão “redefinindo o que significa ser produtivo” e que administram 

seus negócios “de uma cabana na selva ou à beira de um mar azul-turquesa”.35 Propaga-se, 

então, uma imagem de “liberdade”, “vida sem fronteiras ou barreiras” e “trabalho de 

qualquer lugar do mundo”, tudo isso proporcionado pela “revolução das tecnologias digitais” 

e arranjos laborais mais flexíveis.36 

 
34 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=rZ8XOcvPPTQ>. Acesso em 5 de setembro de 
2019. 

 
35 BBC (2013). Disponível em: Disponível em: <http://www.bbc.com/capital/story/20130829-when-work-is-
a-nonstop-vacation> 
 
36 Forbes (2017). Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/julesschroeder/2016/03/17/what-digital-
nomads-know-that-you-dont-yet/#33a0e08f34bd>. 
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Há poucas referências à prática do nomadismo digital na literatura acadêmica e a 

definição conceitual desta categoria de trabalho e estilo de vida ainda é incipiente, 

necessitando, portanto, de um aprofundamento teórico. Algumas contribuições, no entanto, 

merecem destaque. Ciolfi e De Carvalho (2014), por exemplo, a definem como fenômeno 

crescente e dinâmico, que articula o uso das novas tecnologias às demandas organizacionais 

e às trajetórias pessoais, em diferentes locais e a partir de relações e práticas complexas. 

Reichenberger (2017) define nômades digitais como profissionais que não dependem de 

localização específica (location independent, na denominação em inglês) e que são 

predominantemente jovens empreendedores, freelancers e trabalhadores remotos que têm a 

capacidade de conciliar viagens e trabalho virtual baseado em conhecimento. Além de 

explorar esta delimitação conceitual, a autora conclui que aspectos como liberdade pessoal 

e profissional são os principais fatores motivadores para a adoção deste estilo de vida. Já 

Daniel Schlagwein (2018, p.1) define o nomadismo digital como “uma forma de trabalho 

digital altamente móvel que emerge como fenômeno global baseado nas Tecnologias de 

Informação e Comunicação com implicações substanciais para indivíduos, empresas e 

sociedades”. 

Embora o termo em inglês “digital nomad” pareça ter se popularizado a partir dos 

primeiros anos da década de 2000, seu primeiro uso foi registrado no livro Digital Nomad, 

de 1997, escrito por Tsugio Makimoto e David Manners. A obra também foi pioneira ao 

descrever as transformações sociais em curso que permitiriam o surgimento e a 

popularização desse estilo de vida. Contudo, é interessante notar que, com exceção de 

Digital Nomad, publicações que apontavam o surgimento do fenômeno utilizavam outros 

termos que não “nômade digital”. Em 1999, o New York Times usou o termo “technomads” 

para rotular uma categoria emergente de viajantes de longo período que usava tecnologia 

(como telefones celulares e blogs da internet) para manter contato com amigos (mas 

normalmente não para trabalhar).37 Dez anos depois, em 2009, uma matéria da BBC 

menciona a expressão “net nomad”.38 

Mais de dez anos após a publicação de Digital Nomad, em 2008, a revista The 

Economist publicou um especial sobre mobilidade intitulado Nomads at Last, no qual previa 

 
37 The New York Times: < https://www.nytimes.com/1999/04/29/technology/a-home-page-away-from-
home.html> 
 
38 BBC: Disponível em: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8284589.stm>   
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um mundo de conexões sem fio e tentava observar como a tecnologia móvel e suas 

ramificações tinham potencial para transformar as dinâmicas sociais. A reportagem 

descreveu o dia a dia de pessoas “permanentemente conectadas”, que realizavam suas 

atividades de trabalho, estudo e sociabilidade ao mesmo tempo via texto, foto, vídeo e 

mensagens de voz. O artigo chegou a comparar este segmento aos beduínos, povos 

conhecidos pelo nomadismo, afirmando que, “como seus antecedentes no deserto,” os 

nômades dos dias de hoje não são definidos pelo que levam consigo, mas pelo que deixam 

para trás, sabendo que o ambiente proverá (ou, nesse caso, as tecnologias). Portanto, “não 

carregam papel porque acessam seus documentos em seus laptops, celulares ou on-line”. 39 

Já em 2012, Jim Matewmann, autor do livro Os Novos Nômades Globais, descreveu a 

ascensão do “profissional nômade”, que “desconhece fronteiras”, não possui local de 

moradia e se sente à vontade com mudanças. 

 “Location independent” é outro termo bastante presente, tanto no discurso da 

imprensa como dos próprios agentes, como sinônimo de “nômade digital”.  Isso nos leva a 

indagar como e em que momento o fenômeno teria tomado corpo e forma enquanto 

movimento com essa denominação. Por exemplo, a partir de uma consulta na plataforma 

Google Trends, que monitora os termos utilizados por usuários do Google em suas buscas, 

é possível notar uma trajetória ascendente do termo nos últimos 10 anos (com destaque para 

um pico entre 2011 e 2012, como visto na figura 4). 

 

 

Fig. 5: Gráfico da ferramenta Google Trends com dados de pesquisa sobre o termo “digital nomad” 
no mundo desde 2004. Consultado em 6 de setembro de 2019. 

 
39 The Economist: Disponível em: < https://www.economist.com/special-report/2008/04/12/nomads-at-last> 
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Fig. 6:  Gráfico da ferramenta Google Trends com dados de pesquisa sobre o termo “nômade 
digital” no Brasil desde 2004. Consultado em 6 de setembro de 2019.         

 

 

 

Fig. 7: Gráficos da ferramenta Google Trends com dados de pesquisa sobre o termo 
“nômade digital” no Brasil (esq.) e no mundo (dir.) desde 2004. Consultado em 6 de setembro de 

2019. 
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Dados do Google Trends revelam que os termos de busca “como se tornar um 

nômade digital” e “curso nômade digital” são alguns dos principais itens pesquisados online, 

conforme podemos ver na figura 6. Assim, é possível notar o aumento do interesse sobre 

esse estilo de vida, tanto no Brasil como em outras partes do mundo. Contudo, tal curiosidade 

se concentra sobretudo no Norte Global, sendo notória sua ausência em diversos países da 

América Latina, África e Ásia (Fig. 7). 

 

Fig. 8: Gráfico da ferramenta Google Trends com dados de pesquisa sobre o termo “digital nomad” 
no mundo desde 2004, mostrando interesse por região. Consultado em 6 de setembro de 2019. 

 

Fato é que tal denominação se popularizou e acabou servindo como um fator 

agregador de pessoas interessadas pelo tema. Surgiram sites e até podcasts voltados para 

esse estilo de vida (como o Chris, The Freelancer40 e o podcast Tropical MBA41) e alguns 

nômades digitais começaram a criar empresas visando “aspirantes” a essa rotina (como, por 

exemplo, a Digital Nomad Academy, que surgiu em 2008). Em 2007, Timothy Ferriss 

publicou Trabalhe 4 horas por semana: fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico, 

vendendo mais de um milhão de cópias. O best-seller, considerado o manual do nomadismo 

 
40 Disponível em: <www.christhefreelancer;com> 
 
41 Disponível em: < https://www.tropicalmba.com/> 
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digital, explora como viajar continuamente, administrar um negócio on-line e “escapar da 

rotina das 9h às 5h”, premissa considerada ponto de partida desse estilo de vida. 

Para Schlagwein (2018), o nomadismo digital emergiu de fato como fenômeno 

global substancial em 2015, com o advento e posterior ampliação de conferências dedicadas 

ao tema (como o DNX Festival42 e o Nomad Summit43), comunidades online (como o 

Nomadlist44) e espaços de coworking. Nesses encontros online e offline, passou a ser possível 

– e cada vez mais frequente – trocar experiências e informações sobre o estilo de vida 

nômade digital, viagens e trabalho remoto. Um dos espaços mais importantes e mais antigos 

identificados na pesquisa é o subfórum do site reddit dedicado ao tema, que contava com 

mais de 500 mil membros no momento da coleta de dados. 

 

 

 

Fig. 9: Página no site reddit que concentra discussões sobre nomadismo digital. 
Acesso em janeiro de 2019. 

 

No Brasil, há alguns casos dignos de nota, como, por exemplo, o blog “FÊliz com a 

vida”, criado pela publicitária brasileira Fernanda Neute.45 Depois de se demitir de um posto 

 
42 Disponível em: < https://www.dnxfestival.com/> 
 
43 Disponível em: < https://www.nomadsummit.com/> 
 
44 Disponível em: < https://nomadlist.com/> 
  
45 Disponível em: <www.felizcomavida.com> 
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de diretoria em uma agência de propaganda em 2013, a comunicadora optou por viver como 

produtora de conteúdo freelancer, trabalhando remotamente. Criou então um blog para 

relatar sua rotina e experiências como nômade digital e discutir temáticas relacionadas a esse 

estilo de vida. O blog “360 Meridianos”, 46 criado por Luíza Antunes, Natália Becattini e 

Rafael Sette Câmara, também é uma referência relevante. Os três nômades digitais também 

atuam como produtores de conteúdo freelancers, já estiveram em diversos lugares do mundo 

e atualmente residem em países diferentes. 

Já o site Nômades Digitais, dos publicitários Jaqueline Barbosa e Emerson Viegas é 

o que mais se destaca em divulgar o estilo de vida nômade digital na web brasileira. Através 

de posts, vídeos no YouTube, palestras e até um curso para futuros nômades digitais, o casal 

propaga a ideia de que “com a evolução da era digital e das tecnologias móveis, os limites 

geográficos não são mais precisos” e que “quem tem noção do tamanho e da beleza do 

mundo, não se contenta em ficar em um lugar só” como afirma seu “Manifesto Nômades 

Digitais”.47 

 

 

Fig. 10: Página do site nomadesdigitais.com   

 
 
46 Disponível em: <www.360meridianos.com> 
47 Manifesto Nômades Digitais. In: Nômades Digitais. Disponível em: 
<https://nomadesdigitais.com/comece-por-aqui>. Acesso em: Dezembro de 2019. 
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A questão que se coloca a partir da análise de tais conteúdos é como esse estilo de 

vida surge no horizonte de possibilidades dos indivíduos na contemporaneidade. Schlagwein 

(2018) propõe que, para compreender a emergência dessa modalidade de trabalho como 

opção atrativa, é necessário observar o desenvolvimento de campos como tecnologia, 

trabalho e viagens nas últimas décadas. Entendemos que o fenômeno se situa em um cenário 

de profundas transformações tecnológicas, midiáticas e culturais, intensificadas a partir da 

centralidade assumida pela internet na mediação de diferentes processos sociais da vida 

contemporânea. Tais transformações serão o objeto deste capítulo. 

 

2.1. Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

A tecnologia não causa mudanças, mas amplifica as mudanças. No início 
do próximo milênio, ela oferecerá a capacidade de viver e trabalhar em 
movimento. (...) As principais empresas de tecnologia do mundo estão 
focando no estilo de vida do “profissional móvel”, desenvolvendo 
ferramentas para levar uma vida empresarial nômade. Com o tempo, essas 
ferramentas se tornarão baratas o suficiente para todos, e a maior mudança 
de estilo de vida em 10.000 anos – desde que o homem deixou de ser 
nômade e se estabeleceu para cultivar a terra – será entregue à maioria das 
pessoas no mundo desenvolvido. (MAKIMOTO; MANNERS, 1997, 
locais do Kindle 3-6, tradução nossa).48 

 

Em Digital Nomad (1997), os autores previam, em tom quase profético, o surgimento 

de um novo estilo de vida proporcionado pelos avanços tecnológicos. Além disso, Makimoto 

e Manners (1997) argumentavam que, assim como a humanidade teria iniciado sua jornada 

como “nômade”, tornando-se “sedentária” com o passar do tempo, a nova revolução 

tecnológica traria, dentro de alguns anos, a volta do homem a um modus operandi de 

nomadismo. Os autores sentenciaram, por exemplo, que “as possibilidades tecnológicas 

 
48 “Technology does not cause change but it amplifies change. Early in the next millennium it will deliver the 
capability to live and work on the move. (…) The world's major technology companies are targeting the 
lifestyle of the ‘mobile professional’ in developing the tools for leading a nomadic business life. In time these 
tools will become cheap enough for everyone, and the biggest lifestyle change for 10,000 years – since humans 
stopped being nomadic and settled down to farm – will be delivered to most people in the developed world” 
(MAKIMOTO; MANNERS, 1997, locais do Kindle 3-6). 
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atuais e futuras, combinadas ao nosso desejo natural de viajar, irão permitir, mais uma vez, 

que a humanidade viva, trabalhe e exista em movimento” (MAKIMOTO; MANNERS, 

1997, s/ p., tradução nossa)49. 

Importante lembrar o contexto em que os autores de Digital Nomad estavam 

inseridos para compreender tamanho otimismo. Makimoto e Manners (1997) escreviam em 

um momento em que tais novidades eram ao mesmo tempo uma realidade próxima, mas 

traziam consigo promessas para o futuro. Em meados dos anos de 1990, quando o livro foi 

publicado, os telefones celulares estavam prestes a deslanchar, embora suas capacidades 

ainda se limitassem às ligações, e a internet – nascida algumas décadas antes, dentro de 

protocolos estritamente militares, e possibilitada pelos avanços das telecomunicações e da 

informática na década de 1970 – se desenvolvia e se popularizava. A situação é bem 

diferente do que se verifica na atualidade, diante do surgimento de dispositivos móveis 

pessoais e inteligentes, tais como PCs portáteis, tablets e smartphones. Porém, para 

compreender como chegamos até aqui, é necessário voltar algumas décadas. 

Como descreve Castells (1999b), o primeiro computador eletrônico do qual se tem 

registro tinha 2,75 metros de altura e pesava 30 toneladas – proporções equivalentes a um 

ginásio esportivo. O resgate histórico proposto pelo sociólogo espanhol dá conta ainda do 

que chama de “revolução dentro da revolução”, marcada pela invenção do microprocessador 

em 1971. Posteriormente, em 1975, surgiria a “caixa de computação” de Ed Roberts (que 

foi apelidada de Altair, em referência ao personagem da saga Jornada nas Estrelas). 

Tratava-se do prenúncio do que se tornaria o Apple I e o Apple 2, que culminaram na 

comercialização em massa desse tipo de dispositivo. Pouco tempo depois, empresas como a 

IBM também passaram a produzir computadores pessoais, popularizando o uso dos PCs 

(personal computers, na abreviação em inglês) a partir da década de 1980 (CASTELLS, 

1999b). Com a criação de softwares intuitivos, sobretudo a partir dos produtos 

desenvolvidos por Bill Gates, fundador da Microsoft, tais aparelhos tornaram-se ainda mais 

acessíveis. 

O protocolo TCP/IP, essencial para a emergência da internet como a conhecemos, 

foi criado em 1982. Na mesma década, as universidades norte-americanas começaram a se 

 
49 “Digital Nomad tells us how current and future technological possibilities, combined with our natural urge 
to travel, will once again allow mankind to live, work, and exist on the move.” (MAKIMOTO; MANNERS, 
1997,s/ p.) 
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conectar em rede, formando o que eventualmente se tornou a internet. Surgem os primeiros 

provedores de internet, fornecendo acesso a uma ampla gama de usuários e a rede mundial 

de computadores cujo acesso começaria a se popularizar na década seguinte. Além disso, 

em 1985 foi implementado o primeiro sistema de telefone via satélite, o Motosat, que criou 

a categoria de “telefone móvel”. Também foi em 1985 que a Toshiba criou o primeiro 

“laptop”, que se diferenciava dos computadores pessoais tipo “desktop” pela portabilidade. 

Ainda na década de 1990, o custo tanto de computadores pessoais como de telefones 

celulares (que, mais tarde, se tornariam smartphones, verdadeiros computadores de bolso) 

diminuiu, o que também contribuiu para sua massificação. Os laptops passaram a ser 

equipados com conexão à internet sem fio (primeiro a partir de modens GSM, e depois 

através de conexões do tipo Wi-Fi), o que livrou os usuários dos cabos e possibilitou ainda 

mais flexibilidade e mobilidade. Os anos 1990 também viram a ascensão das comunidades 

online, a emergência das redes peer-to-peer (como o Napster, em 1999) e do software de 

código aberto (como o Linux, em 1991) e redes colaborativas. 

Desde então, observamos o surgimento de diversas inovações tecnológicas que 

introduziram no mercado uma multiplicidade de dispositivos móveis com acesso à internet 

– tais como tablets, smartwatches, entre outros. O computador pessoal deixou de ser o único 

e/ou principal meio para navegação na Web e o acesso à internet tornou-se ainda mais 

facilitado e frequente, ainda que desigualmente distribuído. Tais desenvolvimentos 

informáticos trouxeram não apenas novos aparelhos e funcionalidades, mas serviram de base 

para transformações na comunicação social, como veremos a seguir. 

 

2.1.1 Sociedade em rede: a “aldeia global” dos nômades digitais 

 

Em A galáxia de Gutenberg: a formação do homem tipográfico, McLuhan (1962) 

descreveu nômades se movendo em grande velocidade, usando instalações na estrada até o 

ponto em que quase podiam dispensar suas próprias casas. Seu conceito de “aldeia global” 

é uma metáfora para a redução das distâncias físicas em todo o mundo, que era esperada 

devido à maior capacidade de comunicação e troca de ideias pela internet (ou seja, o teórico 

previu a criação de uma rede mundial conectada, embora, evidentemente, usasse termos 
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diferentes). Em sua perspectiva, o aumento da velocidade e a facilidade de comunicação 

deveriam reunir todas as funções sociais, criando, assim, a impressão de distâncias físicas 

reduzidas (MCLUHAN, 1962). 

Autores como Castells (1999) apontaram a forma como as Novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação (NTIC) se espalharam pelo globo em menos de duas décadas e 

contribuíram para uma interconectividade em escala global (CASTELLS, 1999; 2003). 

Assim, presenciamos a emergência de uma onda digital em diversas partes do mundo, onde 

relações sociais e processos comunicacionais passam a estabelecer-se cada vez mais 

mediados pelos computadores e por dispositivos eletrônicos móveis. Mattelart (1996) 

também frisa o alargamento progressivo da esfera de circulação de pessoas, assim como dos 

bens materiais e simbólicos, proporcionados pelos dispositivos de comunicação, 

“substituindo continuamente as fronteiras físicas, intelectuais e mentais.” (MATTELART, 

1996, p.7)  

A era digital desencadeou oportunidades que se apresentaram, em um primeiro 

momento, como ilimitadas e impactaram a forma de trabalhar, se divertir, e de conviver em 

sociedade, em especial nos contextos onde o acesso às novas tecnologias está mais presente. 

Tais tecnologias são apropriadas por pessoas, grupos e organizações, tornando-se parte do 

cotidiano e dos relacionamentos. Assumem, portanto, inegável relevância nas dinâmicas 

profissionais, laborais, pessoais e afetivas – por vezes borrando as fronteiras entre esses 

campos. Nesse contexto, as teorias da “cibercultura” despontam e se consolidam em diversos 

campos científicos, ganhando destaque através de autores como Castells (1999a; 1999b; 

2003), e Lévy (1996; 1999), além de nomes como Lemos (2002; 2004; 2007) e Rüdger 

(2016) no Brasil. 

O estudo da chamada “cibercultura” a entendia como o “conjunto de práticas e 

representações que surge e se desenvolve com a crescente mediação da vida cotidiana pelas 

tecnologias da informação” (RÜDGER, 2016, p.297). Castells (1999) também destaca a 

relação entre as novas tecnologias da comunicação e as mudanças perceptíveis a partir do 

fim do século XX – que julga irreversíveis. A partir do advento e desenvolvimento da web 

e das novas formas de conexão, o autor propõe o conceito de “sociedade em rede”, 

identificando novas formas de organização social, cultural e econômica viabilizadas pelas 

recentes possibilidades sociotécnicas. O autor atribui tanta relevância à internet que a define 
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como “o tecido de nossas vidas” (CASTELLS, 2003, p.7).  

É importante frisar que os primeiros estudos que tratam da cultura digital datam de 

seu surgimento há cerca de 20 anos, quando havia grande otimismo em relação às 

possibilidades da chamada “cibercultura”. A internet aparece como um espaço democrático, 

de inteligência coletiva, caracterizados pelo trabalho e criação cooperativos e pela livre 

circulação de informações através das redes e dispositivos eletrônicos (LEMOS, 2004, p.16). 

De fato, a partir dos avanços tecnológicos das últimas décadas, especialmente no que tange 

à rede mundial de computadores, a internet passou a ocupar um grande espaço na rotina 

diária, abrangendo desde as tarefas de trabalho e estudos aos momentos de lazer, socialização 

e integração. No entanto, tais desenvolvimentos não se dão em um vácuo social e há a 

necessidade de se considerar também a diversidade de usos e de acessos.  

Para além de uma discussão sobre desenvolvimento tecnológico, chamamos atenção 

neste trabalho para as formas de interação e sociabilidade facilitadas por esses novos 

sistemas sócio-comunicacionais. O surgimento de fenômenos como o nomadismo digital 

parece confirmar tais tendências, ao menos no que se refere ao contexto das sociedades 

ocidentais, mas se refere a apenas um dos sem-número de usos, apropriações, sociabilidades 

e subjetividades possíveis a partir do uso das redes. 

É notável, contudo, que a comunicação em movimento e as tecnologias nômades 

passam, pouco a pouco, a fazer parte do dia a dia de cidadãos em todo o mundo – ainda que 

o acesso às mesmas esteja circunscrito por fatores sociais, econômicos e políticos. Para 

Lemos (2002), a presença cotidiana das novas tecnologias nas sociedades ocidentais 

contemporâneas se consolidou a ponto de não podermos identificar com exatidão onde estas 

iniciam ou terminam, seja no âmbito da cultura, da mídia ou da economia. Estaríamos, 

portanto, em um contexto de gradativos impactos e transformações oriundos da 

“comunicação em rede e pelas micromáquinas que colonizam nosso quotidiano” (LEMOS, 

2002, p.281).  

Lemos (2002) ressalta, ainda, a influência das contemporâneas possibilidades de 

conexão no surgimento de novos imaginários, práticas e formas diversas de ocupar o espaço 

público, tanto urbano quanto rural. Cita como exemplo cidades da França, Suécia, Suíça, 

Inglaterra, Estônia, Canadá, Itália e Estados Unidos, onde é possível encontrar áreas com 
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acesso gratuito à internet sem fio (via Wi-Fi). De acordo com o autor, trata-se de uma 

tendência a “desplugar-se”, garantindo conexão através dos dispositivos móveis dos 

cidadãos em lugares diversos, como cafés, hotéis, restaurantes, aeroportos e até meios de 

transporte, como ônibus e metrô. Dessa forma, a rede torna-se ubíqua, compondo uma 

espécie de ambiente conectado e garantindo a simultaneidade da mobilidade e do acesso à 

internet. 

Todo esse cenário, ainda que circunscrito a determinados grupos socioeconômicos e 

seus respectivos territórios, aponta para a consolidação da previsão de McLuhan. A 

comunicação em movimento e as tecnologias nômades são as tais instalações na estrada que 

permitem a essa parcela da população possa se mover, aparentemente sem grandes 

dificuldades, por sua “aldeia global”. A seguir, veremos os desdobramentos da relação entre 

comunicação portátil e sem fio e mobilidade e como tais desenvolvimentos contribuíram 

para o surgimento de um “nomadismo tecnológico”. 

 

2.1.2 Comunicação em movimento e tecnologias nômades 
 

Ficou muito mais fácil ter esse estilo de vida. O Wi-Fi também, lembro que 
quando comecei a viajar, Wi-Fi rápido era um dos principais seletores em 
termos de onde eu estaria, enquanto agora eles têm Wi-Fi rápido em quase 
todos os lugares. A variedade de lugares que você pode visitar agora 
aumentou drasticamente por conta das velocidades Wi-Fi melhoradas. 
(Jasper, 41, Holanda) 

 
Ao apresentar uma revisão bibliográfica acerca das práticas sociais no âmbito da 

cultura digital, Lemos (2018) identifica diversos autores que discutem novas formas de 

mobilidade e experimentação do tempo e do espaço. A partir da perspectiva de uma 

sociologia da mobilidade (URRY, 1999; URRY, 2010), consolida-se o debate acadêmico 

sobre as transformações dos espaços urbanos (MEYROWITZ, 2004). Nesse sentido, 

Deleuze e Guattari (1986), por exemplo, identificam constantes processos de 

territorializações e desterritorializações nas sociedades contemporâneas. 

O advento do microchip também foi fundamental para gerar a portabilidade das 

comunicações e auxiliar na diminuição das distâncias. Makimoto (2013) analisa que a 
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tendência geral dos equipamentos eletrônicos, que tornaram-se cada vez menores e mais 

inteligentes, apontou o caminho para o surgimento das chamadas “ferramentas nômades”. 

De acordo com o autor, ao analisarmos o desenvolvimento desses dispositivos ao longo da 

história, pode-se identificar que foram realizados progressos visando atender a quatro 

requisitos, a saber: 1) mais inteligência (ou maior capacidade de processamento de 

informações); 2) menor tamanho (para melhor portabilidade); 3) menor energia necessária 

(para maior duração da bateria) e 4) menor custo (para ampliar a acessibilidade de aquisição 

dos aparelhos para uso pessoal). 

Santos (2011, p.46) também destaca a relevância do uso de dispositivos móveis e 

aprofunda a discussão categorizando-os entre sem fio, ubíquos e nômades, de acordo com 

suas especificidades. Segundo a autora, os aparelhos móveis são aqueles que garantiriam 

portabilidade e locomobilidade (como notebooks e celulares, por exemplo). Já as tecnologias 

sem fio referem-se aos sistemas de transmissão por satélite, bluetooth, telefonia celular, etc. 

Os equipamentos ubíquos, por sua vez, envolvem diversos dispositivos capazes de conectar 

aparelhos localizados em espaços diferentes, como é o caso das redes sem fio e dos sensores. 

Por fim, os recursos nômades estariam relacionados às possibilidades de deslocamento físico 

e social propiciadas pelos serviços de comunicação e computação, associando-se a 

elementos sociais e organizacionais (SACOOL; REINHARD, 2007). 50 

Como pontua Lemos (2018), a cultura contemporânea é marcada pelo surgimento de 

novas formas de conectividade entre pessoas, entre máquinas e entre pessoas e máquinas.  

Essas dinâmicas se caracterizaram em um primeiro momento pelo que o autor denomina fase 

dos “computadores coletivos”, período caracterizado pela disseminação generalizada de 

conteúdo online e pelo surgimento de processos de trabalho cooperativos, verificados em 

blogs, fóruns, chats e software livres, por exemplo. 

Já na atualidade estaríamos experienciando a chamada era da conexão, na qual a rede 

se torna onipresente, garantindo uma espécie de ambiente de conectividade no qual os 

usuários podem se deslocar e permanecer online simultaneamente. Tais possibilidades 

 
50 Aqui é importante lembrar o conceito de remediação (BOLTER; GRUSIN, 1999), segundo o qual uma mídia 
não é substituída por outra de modo absoluto, pois na verdade, conservação e ruptura se dão ao mesmo tempo. 
A remediação pode variar desde melhorias do meio antecessor, mantendo algumas das suas características, até 
remediações mais profundas, em que o novo meio digital passa a absorver completamente o anterior. Ou seja, 
as tecnologias móveis ou nômades não devem ser vistas como substitutas das anteriores e tão pouco as 
Tecnologias de Informação e Comunicação podem ser encaradas como absolutas e totalizantes. 
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interativas seriam fomentadas pelo nomadismo tecnológico e pelas inovações no campo da 

computação ubíqua (verificada no uso de conexões 3G, 4G e Wi-Fi) e da computação 

senciente (como é o caso da tecnologia bluetooth). 

Assim, o chamado “nomadismo tecnológico” seria fruto do desenvolvimento de 

dispositivos móveis e tecnologias cada vez mais pervasivas e onipresentes. Já Lévy (1996) 

pontua que as dinâmicas sociais e econômicas na era digital são marcadas pela virtualidade 

e desterriorializacão, viabilizadas, entre outros fatores, por transformações nos setores de 

comunicação e transporte. Nessa conjuntura, haveria uma reinvenção do fenômeno do 

nomadismo, não através do resgate de antigas formas de civilização, mas a partir da 

reconfiguração das relações sociais. 

Já para Cooper, Green, Murtagh e Harper (2002, p. 296), a mobilidade é considerada 

um dos principais aspectos das tecnologias digitais, já que “são vendidas na promessa de 

propiciar uma conexão a ‘qualquer hora’ e em ‘qualquer lugar’, tanto através de voz ou 

dados”. O desenvolvimento das tecnologias móveis permitiu que pessoas com acesso a esses 

recursos se comunicassem, trabalhassem e vivessem em movimento. Nesse contexto de 

conectividade ininterrupta, cria-se um conjunto de indivíduos móveis e tecnologias 

nômades, atuando em lugares distintos. 

Santaella (2011) e Lemos (2018) observam, então, o desenvolvimento do que 

denominam “cultura da mobilidade”, baseada nos dispositivos móveis e na consequente 

alteração na organização da vida social em diferentes esferas, uma vez que os aparelhos 

móveis passam a promover encontros com a tecnologia em variadas situações sociais. A 

cultura da mobilidade desenvolve-se ao longo do tempo, a partir das condições históricas. 

Pode-se perceber, por exemplo, que a modernidade caracterizou-se pela multiplicação de 

formas de mobilidade, tanto no âmbito dos deslocamentos físicos (a partir da evolução dos 

sistemas de transporte) quanto na virtualidade da difusão e do crescimento dos meios de 

comunicação de massa (LEMOS, 2018). Já na contemporaneidade tem-se um avanço 

tecnológico sem precedentes, com impactos no imaginário, na percepção espaço-temporal e 

nas formas de migração, comunicação e sociabilização, conforme já mencionamos 

anteriormente. 

Bonss e Kesselring (2001 apud Kellerman, 2006) propõem um resgate histórico 
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acerca desse fenômeno, propondo as seguintes categorias: mobilidade tradicional (até o final 

do século XVIII); mobilidade territorial (a partir do século XIX, com o advento dos Estados 

Nação); mobilidade  globalizada (com o surgimento e consolidação dos meios de 

comunicação e transporte a partir do século XX) e, por fim, a atual mobilidade virtualizada, 

viabilizada pelas conexões em rede e dispositivos móveis - que modificam a relação entre as 

pessoas e os lugares físicos. 

Mas convém ressaltar, conforme lembra o autor supracitado, que a cultura móvel não 

surge com a sociedade industrial, sendo parte do desenvolvimento da cultura humana como 

um todo. As pessoas sempre se moveram, mas a especificidade do momento atual deve-se 

às diversas e rápidas formas de deslocamento a nível global, tais como os movimentos de 

migração, turismo e negócios, bem como a circulação da informação por redes de 

telecomunicações de inédito alcance e complexidade. 

Lemos (2018, p.28) vai ao encontro dessa perspectiva, ampliando a categorização do 

fenômeno em questão e ressaltando que é possível identificar pelo menos três pilares 

essenciais da mobilidade: “o pensamento, a desterritorialização por excelência para Deleuze 

e Guattari (1986), a física (corpos, objetos, commodities) e a informacional virtual 

(informação).” O autor salienta ainda a influência que esses eixos exercem entre si, 

destacando por exemplo, os impactos recíprocos entre a mobilidade da virtualização e os 

processos de mobilidade física – perceptíveis de forma exemplar nas dinâmicas de vida e 

trabalho dos nômades digitais, inclusive. Soma-se a isso a premissa de que o próprio ato 

comunicativo seria um processo de movimento, no qual a informação se desloca de um ponto 

a outro, produzindo sentidos. 

Ainda segundo Lemos (2018), este cenário de ubiquidade das redes sem fio e de 

contínuo desenvolvimento das tecnologias digitais culminaria em novas formas de trânsito 

e ocupação do espaço urbano. O acesso nômade à internet, a smartphones e a outros 

dispositivos que viabilizam a conexão, bem como os equipamentos com tecnologia 

bluetooth, ilustram o impacto cotidiano das novas tecnologias na constituição e até mesmo 

nas configurações paisagísticas das cidades contemporâneas. Dessa forma, a tecnologia – 

denominada por Lemos (2002, p.253) como “instrumento de conquista do mundo” – seria 

marcada pelo uso de novas ferramentas e possibilidades de interconexão, onipresença, 

instantaneidade e virtualização, bem como pelas transformações das noções de tempo e 
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espaço. 

Assim, tais recursos supostamente permitiram transcender os limites territoriais 

concretos e relativizar distâncias – inclusive no âmbito das atividades laborais. Veremos a 

seguir como essas tecnologias e aparelhos viabilizam novas dinâmicas laborais, permitindo 

trabalhar remotamente, estando ao mesmo tempo conectado e em movimento.   

 

 

2.2. Reconfigurações do trabalho na contemporaneidade 
 
 

Toda a história da migração econômica no mundo foi sobre como chegar 
onde estão os empregos, mas agora existe esse novo grupo de pessoas que 
podem trabalhar de qualquer lugar. – Sten Tamkivi, no documentário One 
Way Ticket (2015) 

 

Se o século XVI foi marcado pelo impacto das expansões mercantilistas e o século 

XIX pelas profundas transformações advindas do processo de industrialização, a 

contemporaneidade, por sua vez, caracteriza-se pelo desenvolvimento das tecnologias 

digitais e móveis e pelas consequentes reconfigurações das convencionais relações de 

emprego e estrutura do mercado de trabalho. Ainda que com flagrantes disparidades, tais 

tendências têm despontado em todo o mundo, modificando de maneira significativa a gestão 

laboral e produtiva. 

Ao longo do tempo, temos experimentado fases de crescimento econômico mundial 

atreladas ao desenvolvimento tecnológico e à aquisição de novos saberes e informações. 

Essas ondas começam na Grã-Bretanha, no século XVII, e seguem ao longo da história, 

baseando-se não necessariamente no desenvolvimento científico, mas no aprofundamento e 

aplicação do conhecimento estabelecido (CASTELLS, 1999). No princípio houve um 

significativo enriquecimento nos centros urbanos da Europa Ocidental, para além do que já 

havia se verificado através de inovações tecnológicas pontuais (AHUJA; MORRIS 

LAMPERT, 2001). Tal crescimento é motivado pela atuação de um segmento de classe 

média, com razoável poder aquisitivo, que passa a buscar desenvolvimento profissional em 

suas carreiras, sobretudo como professores, comerciantes, engenheiros, artistas ou cientistas. 
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Dessa forma, como destaca Mokyr (2010), a consolidação das instituições europeias 

permitiu a expansão e disseminação dos conhecimentos necessários para alavancar o 

crescimento econômico – de modo que o progresso teria se tornado um padrão social na 

realidade europeia e não mais uma excepcionalidade. 

Uma segunda etapa destes processos de crescimento econômico e desenvolvimento 

tecnológico inicia-se quase um século depois com o advento da eletricidade. O período é 

marcado pela fabricação de aço, pelo uso de motores de combustão interna e pela atuação 

de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento (P&D), inaugurados no âmbito da indústria 

química alemã (CASTELLS, 1999). Nesse momento, como explica Lundvall (2017), as 

inovações passam a se desenvolver a partir do progresso científico, que se torna a matriz 

mais importante para a produção de saber e progresso econômico. Surgem, portanto, novas 

tecnologias, habilidades e conhecimentos que passam a ser utilizados pela população 

ocidental com condições de acesso a essas inovações e informações. 

Castells (1999; 2002; 2003) destaca que as duas revoluções industriais supracitadas 

são marcadas pela transição de uma base econômica agrária para a consolidação de 

sociedades industriais e, posteriormente, para o advento das ditas sociedades de serviços, no 

fim do século XIX. Este último período, considerado a terceira revolução industrial, seria 

caracterizado sobretudo pelo advento das telecomunicações. Convém destacar que o 

desenvolvimento tecnológico não se dá de forma linear, nem segue um ordenamento natural. 

No entanto, como categorização meramente didática, propomos aqui um breve percurso para 

destacar alguns aspectos deste processo de mudanças sociotécnicas ao longo do tempo. 

A partir dos anos de 1970 foi possível identificar o advento de tecnologias que 

impactaram de forma contundente o gerenciamento das dinâmicas laborais. Como 

consequência dessas mudanças, houve um crescimento significativo da produtividade, além 

de modificações nas relações empresariais e laborais, bem como nos processos produtivos 

(RAMALHO & SANTANA, 2004). O período dos anos de 1980, por sua vez, foi marcado 

por uma produção de TICs ainda fixa e estável, sendo administrada sobretudo por gestão 

governamental. Embora já houvesse a pretensão de uma conexão efetivamente global, não 

havia uma rede de dados consolidada, o que, por sua vez, acabava encarecendo os serviços. 

Como destaca Fontenelle (2008), diante do advento da informática, Lyotard 
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identifica uma terceira revolução industrial – fenômeno que já foi analisado por diversos 

autores que discutem as chamadas sociedades de conhecimento (GORZ, 2005), de acesso 

(RIFKIN, 2001) ou de redes (CASTELLS, 1999). Apesar das especificidades dos estudos 

mencionados, parece haver consenso entre estes teóricos no reconhecimento de um modelo 

produtivo contemporâneo significativamente distinto do paradigma fordista que o precedeu.   

Hoje, o mundo corporativo passa por um processo de descentralização, 

interconectando-se globalmente e adotando o ritmo acelerado da economia informacional. 

Carnoy (2000) cita alguns exemplos dessas novas possibilidades, tais como o surgimento e 

ampliação de empregos remotos, temporários, de meio expediente e com jornadas flexíveis, 

além das subcontratações e prestação de serviços de consultoria. Segundo o autor, tais 

atividades fomentam a flexibilização dos processos laborais e a autonomia individual, 

características da sociedade em rede descrita por Castells (2003). 

Ramalho e Santana (2004, p.10) também apontam que a atividade produtiva neste 

período passa a demandar por trabalhadores polivalentes que, de posse de ferramentas 

flexíveis, teriam como resultado de seu trabalho um produto também flexível. Assim, as 

relações laborais, os modelos de emprego e as condições de trabalho também são 

modificados a partir das tendências de flexibilização e da atuação cooperativa online. Ainda 

segundo Castells (2003), as trajetórias profissionais estáveis, construídas durante longos 

períodos de trabalho em uma mesma instituição, tornam-se cada vez menos comuns, 

geralmente restringindo-se às organizações mais tradicionais. 

Lévy (1999), por sua vez, destaca uma possível virtualização das próprias 

instituições, que passariam a funcionar de forma cada vez mais independente de espaços 

físicos e de horários fixos. As possibilidades de trabalho coletivo remoto, viabilizadas pela 

internet, fornecem o terreno necessário para uma crescente descentralização das 

organizações empresariais, que passam a adotar sistemas em rede através de estruturas 

análogas ao modelo social proposto por Castells (2003). De acordo com o sociólogo 

espanhol, as recentes transformações sociotécnicas contribuíram para o desenvolvimento do 

chamado capitalismo informacional, no qual os modelos de negócios e seus modos de 

funcionamento e distribuição de valor são não apenas atravessados, mas dependentes das 

novas tecnologias. Faz-se necessário ainda, como afirmam Freeman e Louça (2001), que as 

empresas e os indivíduos que têm acesso a esses recursos sejam capazes de explorá-los 
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devidamente e implementar novas dinâmicas mercadológicas, produtivas e de 

compartilhamento de conhecimento. 

Mas esse movimento de reformulação já tem sido uma realidade nas organizações, 

que vêm implementando novos processos e técnicas de comunicação e gerenciamento de 

informações (GOODMAN; SPROULL, 1990). De acordo com Póvoa (2000), a internet se 

tornou parte constituinte de todos os campos profissionais e tais recursos estariam 

proporcionando novas formas de sociabilidade e de disputa econômica. 

Nesse cenário, nota-se que os autointitulados nômades digitais constituem um grupo 

que reúne as características desejáveis no capitalismo informacional e sua celebração de 

novas dinâmicas laborais não se dá em um vácuo social. Nash et al (2018) apontam que o 

trabalho digital, produzido a partir de ferramentas virtuais, é a base do estilo laboral e de 

vida aqui analisados. Isso porque tais serviços e produtos podem ser produzidos e entregues 

ao contratante remotamente, viabilizando o trânsito constante dos profissionais. É usual que 

os nômades digitais busquem por projetos em sites e aplicativos de terceiros e armazenem 

seus dados online (em nuvem) ou nos próprios dispositivos. Soma-se a isso o fato de que 

esse modelo de trabalho não requer uma infraestrutura volumosa, podendo viabilizar-se 

através de dispositivos móveis e aplicativos digitais. Geralmente, basta que haja energia 

elétrica e conexão à internet para que as tarefas possam ser realizadas. Nesses moldes, é 

possível desenvolver atividades distintas e até construir diferentes modalidades de carreira 

ao longo da trajetória profissional. 

Contudo, Nash et al (2018), consideram que conceitos como “trabalhadores remoto” 

ou “teletrabalhadores”51 abrangem apenas certos aspectos da comunidade dos nômades 

digitais e cada um deles falha em fornecer uma perspectiva holística das nuances do modelo 

de trabalho aqui analisado. De acordo com os autores, essas categorias estão mal equipadas 

para acomodar o arranjo dinâmico deste complexo fenômeno. Elas são particularmente 

menos úteis na distinção adequada entre o que os autores chamam de “nomadicidade digital” 

– que, em sua forma atual, é uma prática muito recente – e as formas de trabalho mais 

 
51 De Masi define o teletrabalho como: “trabalho realizado longe dos escritórios empresariais e dos colegas de 
trabalho, com comunicação independente com a sede central de trabalho e com outras sedes, através de um uso 
intensivo das tecnologias da comunicação e da informação, mas que não, necessariamente, sempre de natureza 
informática” (DE MASI, 2000a, p.204). 
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tradicionais – que compartilham algumas características, mas são significativamente 

divergentes em outros aspectos. Assim, para chegar a uma perspectiva holística acerca da 

categoria dos nômades digitais e suas práticas de trabalho mediadas por computador, 

considero necessária uma compreensão mais detalhada dos seus principais elementos 

laborais, como trabalho digital, trabalho deslocalizado e trabalho flexível. Nos ateremos a 

cada um deles a seguir. 

 

 

2.2.1 Trabalho do conhecimento 

 

A medida em que as TICs tornam-se relevantes do ponto de vista social, econômico 

e cultural, passando a mediar diversas práticas cotidianas, há uma reconfiguração sistêmica 

que desponta no surgimento do chamado capitalismo informacional (CASTELLS, 1999). 

Castells destaca o surgimento de um novo momento histórico que denomina “Era da 

Informação”. Tal ambiente seria marcado por interações não lineares, pela flexibilidade, 

efemeridade e rápida adaptabilidade às mudanças (CASTELLS, 1999). Ainda segundo o 

autor, tal estrutura social seria constituída a partir de um tripé composto por exigências 

econômicas e administrativas mais flexíveis e globalizadas, por demandas sociais por 

liberdades individual e de expressão e pelo desenvolvimento tecnológico significativo nos 

setores da computação, da microeletrônica e das telecomunicações. Estruturado em redes, 

este modelo se caracteriza por sua flexibilidade, rápida adaptabilidade e instabilidade. A 

geração de riquezas – que advém da produtividade e da competitividade entre empresas, 

países, regiões e pessoas – passa a depender principalmente de dados e informações 

estratégicas e do conhecimento e da capacidade tecnológica de processá-los para produzir 

conhecimento. 

Assim, a atuação profissional no meio digital pode ser compreendida como uma 

subcategoria do chamado trabalho baseado em conhecimento. A sociedade do conhecimento 

seria uma continuação da mudança de áreas anteriores do desenvolvimento social, 

econômico e técnico, que norteia a transformação global. Por um lado, as novas tecnologias 

permitem que se estabeleça ambientes de trabalho móvel e flexível. Por outro, demandam 

qualificação e constante atualização dos trabalhadores. Aqueles que conseguem adotar o 



78 
 

nomadismo digital, por exemplo, comumente dominam o uso de ferramentas virtuais e 

aplicativos online e são aptos a configurá-los e até mesmo desenvolver suas próprias técnicas 

para solucionar imprevistos. Tais conhecimentos podem ser adquiridos tanto por iniciativa 

própria quanto por trocas em comunidades voltadas para o compartilhamento de 

informações. Nesse sentido, comumente têm ou tiveram acesso a ensino formal e 

diversificado. 

Como vimos ao longo deste capítulo, uma característica fundamental do trabalho de 

profissionais nômades digitais é o papel mediador desempenhado por uma variedade de 

tecnologias e infraestruturas digitais. As discussões atuais sobre o tema (que ocorrem 

principalmente na imprensa, sites ou blogs de negócios) apontam para o uso “inteligente” 

da tecnologia por parte do nômade digital para realizar as tarefas laborais. Interessa-nos mais 

especificamente pensar sobre as reconfigurações econômicas e laborais que se dão nesse 

contexto. Mudanças substanciais podem ser verificadas no mercado de trabalho, nas relações 

profissionais e comerciais e nos processos de produção, gerenciamento e distribuição de 

produtos e serviços. Também transformam-se com rapidez as formas cotidianas de 

aprendizado e interação (BESSA; NERI; TERCI, 2003), em um âmbito de disputas, 

negociações e associações.   

A partir desta perspectiva, os profissionais autodenominados nômades digitais 

tornaram-se parte da construção e disseminação de uma cultura de compartilhamento de 

saberes e informações. É nesse contexto que surgem os hubs, espaços de trabalho conjunto 

que acabam por fomentar a criação de comunidades colaborativas fortemente ligadas ao 

Vale do Silício e a São Francisco. 

 

 

2.2.2 Trabalho deslocalizado 

 

No documentário One Way Ticket (2015), David Hansson, fundador da empresa 

Basecamp, mostra em um mapa a localização atual da sua equipe: “Temos um monte de 

gente espalhada por Chicago”, diz, “muitos no Canadá também. O segundo maior ponto de 

concentração que temos é no Reino Unido. Eu, aqui embaixo, no sul da Espanha, uma pessoa 
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na Austrália, uma em Hong Kong. Este é o nosso mapa mundi.” Tal descrição se encaixa em 

grande parte das empresas de tecnologia e informação atuais e, em especial, na rotina dos 

nômades digitais. 

Como vimos, o advento do trabalho digital possibilitou que uma parcela de 

profissionais se desvencilhasse dos espaços físicos e fixos e possam atuar de modo 

independente da localização. Sistemas de armazenamento em nuvem e dispositivos móveis 

facilitam o trânsito constante, permitindo o acesso a seus dados e materiais em qualquer 

lugar que conte com conexão à internet. Não é necessário deslocar-se com arquivos físicos 

ou grande quantidade de materiais e aparatos técnicos, já que os recursos virtuais permitem 

construir uma espécie de escritório móvel, facilmente acionável. 

 

 

Fig. 11: Cena do documentário One Way Ticket no YouTube. 
 
 
 

Nas palavras de Castells (1999, p.330), essa nova lógica de trabalho se ancora em 

uma “rede interativa de comunicação em tempo real, seja entre continentes, seja entre os 

andares de um mesmo edifício”. Em suma, uma parcela das atividades laborais torna-se 
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independente das restrições físicas e limitações geográficas, o que culmina em 

reconfigurações simbólicas significativas e permite o surgimento de fenômenos como o 

nomadismo digital.   

Tais tendências possuem caráter globalizante e se verificam na prática em diversas 

partes do mundo ocidental. No Brasil, de acordo com os dados do Censo 2010, havia 19,9 

milhões de teletrabalhadores naquele ano. Não por acaso, no ano seguinte, seria promulgada 

a Lei 12.551/2011, que regulamenta o trabalho a distância no país.52 Em 2015, dados 

divulgados pela Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades estimavam que já 

havia 12 milhões de pessoas em regime de home office. 

 Nos Estados Unidos, por exemplo o teletrabalho cresceu 79% entre os anos de 2005 

e 2012.53 De acordo com a Bloomberg (2017), agência de notícias e empresa de tecnologia 

e dados americana, 60% das empresas dos Estados Unidos permitiram que o trabalho remoto 

reduzisse o deslocamento, os custos de espaço para escritórios e atraísse e retivesse talentos 

em todo o mundo. Movimento semelhante ocorre em países como Indonésia, México, 

Argentina, África do Sul e Turquia, de acordo com estudo realizado pela Ipsos/Reuters em 

2012. Nessas regiões, o número de teletrabalhadores já ultrapassava 25% da força de 

trabalho. Na Índia – país onde as áreas da tecnologia da informação são relativamente baratas 

e bastante desenvolvidas – a rotina laboral à distância é a realidade de metade dos 

trabalhadores.54 Tal cenário vem ampliando-se globalmente e a previsão é de que a força 

laboral móvel – que em 2016 correspondia a 38,8% dos profissionais (ou 1,45 bilhões de 

trabalhadores) – chegue ao percentual de 42,5% (1,87 bilhões) em 2022.55 

 
52 LUQUES, I. a nova lei, teletrabalho ganha força no país. O Globo. Disponível em 
<https://oglobo.globo.com/economia/emprego/com-nova-lei-teletrabalho-ganha-forca-no-pais-4788586>. 
Acesso em 28 de outubro de 2017. 

 
53 TUGEND, A. It’s unclearly defined, but telecommuting is fast on the rise. The New York Times. Disponível 
em <https://www.nytimes.com/2014/03/08/your-money/when-working-in-your-pajamas-is-more-produc-
tive.html?_r=1>. Acesso em 28 de outubro de 2017 
 
54 REANEY, P. About one in five workers worldwide telecommute: poll. Reuters. Disponível em 
<https://www.reuters.com/article/us-telecommuting/about-one-in-five-workers-worldwide-telecommute-poll-
idUSTRE80N1IL20120125>. Acesso em 28 de outubro de 2017, 
 
55 Luk, G. (2016). Global Mobile Workforce Forecast Update 2016-2022. [online] Strategyanalytics.com. 
Disponível em https://www.strategyanalytics.com/accessservices/ enterprise/mobile-workforce/market-
data/report-detail/global-mobile-workforceforecast-update-2016-2022#.Wi4ooCPMyL8. Acesso em  4 de 
setembro de 2019, 
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Salamoun-Sioufi e Greenhill (2007), ao estudarem as implicações dos cruzamentos 

intra e extra organizacionais pelos profissionais, classificaram o trabalho na 

contemporaneidade em termos de mobilidade e local de realização do trabalho. O trabalho 

interno à organização e com baixa mobilidade seria considerado “tradicional” e aquele com 

alta mobilidade e externo à organização corresponderia ao “teletrabalho móvel”. O prefixo 

“tele” indica a utilização de NTICs que viabilizam esse modelo laboral e possibilitam o 

cruzamento de fronteiras – movimento característico do nomadismo. Ainda segundo as 

autoras, as duas dimensões – mobilidade e local de realização do trabalho – são importantes 

para o estudo do “teletrabalho nômade”, pois este pressupõe não apenas a distância em que 

o trabalhador está da organização, mas também o fato de que ele não está fixo em um só 

lugar, e sim móvel e se deslocando constantemente. 

A mobilidade constante entre países ou mesmo entre locais de trabalho distintos é 

uma das características mais notáveis das dinâmicas de vida dos nômades digitais. Entre os 

maiores desafios está a busca por infraestrutura adequada e garantia de recursos necessários 

para movimentar-se constantemente. Assim sendo, é comum que esses trabalhadores se 

estabeleçam temporariamente em qualquer lugar que atenda às demandas técnicas e pessoais 

consideradas prioritárias (ANDRIESSEN; VARTIAINEN, 2006). Como pontuam 

Andriessen e Vartiainen (2006), as possibilidades de criação ou adaptação de espaços para 

desempenhar atividades laborais tornam-se potencialmente infinitas. 

Como pontuamos anteriormente, os fluxos aqui analisados não se restringem à 

migração dos profissionais, abarcando também o deslocamento de alguns recursos 

necessários para o estabelecimento das condições de trabalho remoto (CIOLFI; DE 

CARVALHO, 2014). Nesse sentido, Mark e Su (2007) recorrem ao conceito de 

“nomadicidade” para qualificar o modelo laboral realizado por profissionais que se 

deslocam frequentemente e tendem a transportar seus recursos por longas distâncias, a fim 

de constituir bases temporárias de trabalho em lugares distintos. 

Bean e Eisenberg (2006 apud CIOLFI; DE CARVALHO, 2014) também se 

apropriam da noção de “nomadicidade”, qualificando-a como uma “radical nova forma de 

trabalho”, ancorada na possibilidade de trânsito dos profissionais, dentro e fora das 
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organizações, através dos usos de plataformas, recursos e tecnologias integradas. Assim, 

para esses autores, haveria na atualidade maior poder de agenciamento e liberdade dos 

trabalhadores remotos, que teriam a vantagem de definir quando e onde desempenhar suas 

tarefas. Tal reconfiguração sociotécnica ocorre no contexto das transformações em âmbito 

laboral – como, por exemplo, o afrouxamento das relações trabalhistas e dos vínculos 

institucionais, o advento de novas tecnologias e as demandas geracionais por flexibilidade. 

Dessa forma, é fundamental compreender o fenômeno do nomadismo digital a partir dos 

condicionamentos e tensionamentos econômicos e culturais que marcam a 

contemporaneidade. 

As rotinas profissionais e o estilo de vida dos nômades digitais podem ser pensados 

como indicativos de um enfraquecimento das organizações e dos locais de trabalho fixos e 

definidos. Espaços laborais alternativos, diversos e fragmentados passam a ser cada vez mais 

requisitados por esse segmento (SANTOS, 2011). Apesar do número de empregados que 

atuam de forma tradicional, sediados em escritórios fixos, ser superior ao de nômades 

digitais, essa disparidade tem diminuído à medida em que parte das atividades e tarefas 

tornam-se cada vez mais independentes das limitações espaciais e de lugares específicos 

(FELSTEAD; JEWSON; WALTERS, 2005). 

 

2.2.3 Trabalho flexível 

 

De acordo com pesquisa realizada pela consultoria de recursos humanos Robert 

Half,56 as atividades que mais propiciam o trabalho remoto são as do setor de vendas – tarefas 

geralmente móveis e deslocalizadas. Em segundo e terceiro lugar estão as demandas de áreas 

de Tecnologia da Informação e Marketing.57 Os resultados da pesquisa estão em consonância 

com as considerações de De Masi (2000, p.204) sobre o tema. O sociólogo aponta que as 

tarefas laborais passíveis de descentralização e mobilidade são comumente simbólicas 

 
56 Out of Office: Remote Working on the Rise. Disponível em: 
<https://www.roberthalf.com/blog/compensation-and-benefits/out-of-office-remote-working-on-the-rise> 
 
57 As áreas que mais contratam em esquema de Home Office. Exame. Disponível em: 
<https://exame.abril.com.br/carreira/as-areas-que-mais-contratam-em-esquema-de-home-office/2/>. 
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(como, por exemplo, ler, traduzir ou processar dados) e têm a informação como matéria-

prima, “devido a sua natureza ubíqua e transmissível em tempo real” (DE MASI, 2000, 

p.204). 

Já o documento The 2017 Deloitte Millennial Survey58 traz outras variáveis para o 

debate, destacando o aspecto geracional. Segundo a pesquisa, os jovens millennials (também 

chamados de Geração Y), nascidos de 1982 em diante, comumente almejam prioritariamente 

trabalhos flexíveis, atrelando-os à fidelidade organizacional, alto desempenho profissional e 

benefícios para a vida pessoal. Não por acaso costumam ser ávidos usuários das novas 

tecnologias, que viabilizam uma rotina distante dos escritórios tradicionais através de novos 

fluxos laborais – tornando-os potenciais candidatos ao estilo de vida nômade digital. 

Cohen et al. também enfatizam como o estilo de vida nômade digital sinaliza uma 

mudança nas práticas empregatícias para os millenials e as gerações seguintes.(COHEN et 

al., 2014) Reichenberger (2017) vai ao encontro dessa perspectiva e afirma que essa faixa 

etária desenvolveu uma afinidade com as TICs e é, portanto, um segmento relevante do 

trabalho do conhecimento. Cabe ressaltar, no entanto que, ao longo da pesquisa de campo, 

verificou-se que não é possível limitar o recorte geracional dos nômades digitais aos 

millenials. Em vez disso, esta tese foca em grupos, em sua maioria jovens adultos mas que 

também pode se estender a outras faixas etárias, que são afetados pela tecnologia e por 

aspirações a novos estilos de vida e formas de trabalhar. 

Um dos aspectos trazidos à tona por tais transformações sociotécnicas é a 

flexibilização das relações de trabalho, um aspecto bastante valorizado pelos nômades 

digitais, mas que é visto por muitos como favorável à precarização. Relações de trabalho 

pontuais e casuais seriam, de acordo com Johns e Gratton (2013), um marco do contraste 

entre as novas e antigas dinâmicas laborais. Nessa dinâmica profissional sob demanda e sem 

ligação a uma empresa ou organização específicas, cabe ao trabalhador procurar por projetos 

online a fim de garantir uma renda estável.59 Atualmente existem diversos sites e plataformas 

 
58 The 2017 Deloitte Millennial Survey. Disponível em: <https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-
deloitte/articles/millennialsurvey.html> 
 
59 As novas tecnologias viabilizam não apenas a execução das atividades, mas outros processos característicos 
das transações profissionais, tais como a realização e recebimento de pagamentos online (como ocorre, por 
exemplo, em plataformas digitais como o PayPal e Transferwise). Dispensa-se, assim, a necessidade da 
presença in loco e da residência em endereço fixo. 
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na internet que visam conectar empregadores e trabalhadores remotos através de tarefas 

pontuais e esse modelo de terceirização é uma tendência empresarial crescente (NASH et al, 

2018). 

De acordo com Friedman (2014), um número crescente de trabalhadores não está 

mais em um relacionamento de longo prazo com uma empresa, mas é contratado sob acordos 

flexíveis como contratados independentes ou consultores, trabalhando apenas para concluir 

uma tarefa específica ou por tempo definido, “e sem mais conexão com o empregador do 

que entre um consumidor e uma determinada marca de sabão ou batata frita.” (2014, p. 171) 

O autor aponta que as empresas que contam com uma força de trabalho amplamente 

transitória e com poucos funcionários permanentes se tornaram proeminentes na economia 

norte-americana. Tais contratações pontuais por demanda ou projeto são chamadas de gigs. 

Consta que o termo “gig” era usado na década de 1920 por músicos de jazz de 

Chicago que iam de bar em bar em busca de um lugar para tocar. Já em 1952, o termo foi 

usado em um texto de Jack Kerouac, expoente da cultura beat, para descrever um trabalho 

temporário realizado por ele para a ferrovia Southern Pacific, na Califórnia (NUNBERG, 

2016).60 A chamada cultura beat, fundada nos Estados Unidos por escritores e intelectuais 

como Kerouac e Allen Ginsberg na década de 1950, tinha como principais objetivos o estar 

em movimento e a livre expressão. Eles se tornaram conhecidos principalmente por levar 

uma vida nômade, mas uma de suas características pouco conhecida era aceitar qualquer 

tipo de trabalho parcial e sem vínculos (ou gigs) como parte de uma experiência de vida – o 

que, por sua vez, possibilitava que eles se movessem pelo país sem grandes planejamentos. 

Não à toa, os nômades digitais guardam algumas semelhanças com a geração beat, 

como, por exemplo, a busca constante por liberdade, a celebração do movimento e o que 

consideram um espírito “anti-conformista”. Por outro lado, os nômades digitais representam 

uma guinada em termos de cosmopolitismo e da consolidação de um ethos empreendedor, 

o que os afasta da contracultura dos anos 50, 60 e 70 e os alinha ao novo espírito do 

capitalismo informacional, representado por um ideal de trabalhador móvel, em um mundo 

de crescente fluidez e instabilidade, onde as relações de produção se moldam para atrair a 

 
 
60 Hoje o termo é dicionarizado e possui dois significados oficiais: 1. uma performance ao vivo feita por um 
músico ou grupo; e 2. um trabalho temporário, especialmente aquele que tem um futuro incerto. Disponível 
em: <https://en.oxforddictionaries.com/definition/gig>. 
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força de trabalho desejável (algo que será discutido em profundidade no próximo capítulo). 

 Outra evidente semelhança entre beatniks e nômades digitais é a valorização das 

viagens. A principal vantagem desse estilo de vida propagandeado pelos próprios 

trabalhadores móveis, além da flexibilidade, é a possibilidade de conhecer o mundo sem a 

limitação de 15 a 30 dias de férias por ano. Em On The Road, título mais conhecido da 

literatura beat, Kerouak (1957) conduziu os leitores em uma viagem sem roteiro prévio pelos 

Estados Unidos, influenciando gerações futuras com seu estilo de vida. “A estrada é a vida” 

é uma frase frequentemente citada desta obra. Variações desse discurso podem ser 

encontradas nas falas de viajantes em geral e nômades digitais em particular. Veremos a 

seguir a evolução desse imaginário e como a evolução dos transportes e a ascensão da cultura 

do viajante exerceu influência no surgimento do estilo de vida aqui analisado. 

 

 

2.3. Homo viator: Mobilidade, globalização e nomadismo 

 
 

Quando o teórico de mídia Marshall McLuhan declarou que, com a mídia 
eletrônica, todos nós vivemos em uma “aldeia global” ele provavelmente 
não foi o suficientemente longe no passado para encontrar uma analogia 
apropriada. Em vez de retornar a uma aldeia com papéis relativamente 
determinados e localização fixa, somos mais como nômades globais. 
Retornamos, de algumas maneiras, para a forma mais antiga de 
organização humana, à medida que avançamos para nos tornar caçadores 
e coletores nos campos digitais. (MEYROWITZ, 2004, p. 26, tradução 
nossa)61 
 

 

A sociedade contemporânea se caracteriza pelo que se convencionou chamar de 

globalização: um movimento generalizado de capital, pessoas, bens, imagens e mensagens, 

reforçado pela vertiginosa evolução dos meios de transporte e comunicação (APPADURAI, 

1996; 2013). Trata-se de um momento histórico ainda em curso, precedido pelos fenômenos 

de internacionalização – caracterizado pelas navegações transoceânicas e processos de 

colonização e abertura comercial dos países europeus para o Oriente e a América Latina – e 

 
61 When media theorist Marshall McLuhan declared that, with electronic media, we all live in a “global 
village,” he might actually not have reached back far enough for an appropriate analogy. Rather than moving 
back to a village with relatively set roles and a fixed location, we are, instead, more like global nomads. We 
return in some ways to the earliest form of human organization, as we spiral forward as hunters and gatherers 
in a digital veldt. (MEYROWITZ, 2004, p. 26) 
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de transnacionalização – marcado pela internacionalização da economia e da cultura a partir 

do início do século XX (CANCLINI, 2003). Estaríamos vivenciando, assim, uma nova etapa 

do desenvolvimento capitalista, ampliando de maneira singular o processo de globalização 

iniciado no século XVI com as grandes navegações. 

Diversos autores descrevem este período a partir de aspectos como 

desterritorialização, mobilidade urbana e flexibilidade de fronteiras físicas e simbólicas 

(DELEUZE, 1986; LEFEBVRE, 2006; AUGÉ, 1995; CASTELLS, 1999). Já Mattelart 

(1996) chama atenção para a forma como as redes de comunicação em tempo real 

configuram a atual organização do planeta. Para o autor, “o que se convencionou chamar 

mundialização/globalização – o primeiro termo é declinável em todas as línguas latinas, e o 

segundo é de origem anglo-saxônica – rima com a fluidez das trocas e dos fluxos imateriais 

além fronteiras.” (MATTELART, 1996, p. 7) 62 

Assim, esse ambiente de mobilidade, fluidez e fluxo generalizado de pessoas, 

mercadorias, capital e informação é potencializado através dos usos das novas tecnologias 

da comunicação e informação – que, por sua vez, reconfiguram as práticas sociais. O que se 

verifica atualmente seria, portanto, a ampliação e desenvolvimento de redes econômicas e 

culturais em escala global, viabilizadas pelo advento de novas tecnologias de informação, 

comunicação e transporte. Como ressalta Canclini (2007), autores como Castells (1999) e 

Ortiz (2003) identificam processos de interação cada vez mais complexos e interdependentes 

entre focos dispersos de produção, circulação e consumo. Assim, as dinâmicas da 

globalização poderiam ser compreendidas como um mercado mundial calcado na 

desterritorialização do dinheiro, dos bens, das mensagens e dos processos produtivos, no 

qual as fronteiras geográficas se flexibilizam. 

Para Büscher (2014), o fenômeno da globalização é marcado por reconfigurações no 

âmbito do trabalho, da tecnologia e, principalmente, da mobilidade (BÜSCHER, 2014). No 

livro Mobilities, Urry (2007) previu que aproximadamente 1 bilhão de pessoas 

 
62 É importante frisar, contudo, que a concepção de globalização é revisitada criticamente enquanto sistema 
totalizante e é preciso evitar visões celebratórias, principalmente em relação ao papel desempenhado pelas 
tecnologias de informação e comunicação em tais processos. Nesse sentido, convém destacar o ilustrativo 
comentário de Mattelart (1996, p. 8) acerca do tema: “Eterna promessa, a rede de comunicação simboliza a 
figura de um mundo tanto melhor quanto solidário. Do caminho ao carril, até as 'auto-estradas da informação', 
esta certeza evidenciou o impulso das gerações técnicas. Mas as redes jamais deixaram de estar no centro das 
lutas pelo domínio do mundo.” (MATTELART, 1996, p. 8) 
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desembarcassem legalmente nos aeroportos do mundo em 2010. Em 2016, como vimos, esse 

número chegou à marca de 1,2 bilhão. Ao mesmo tempo, a quantidade de coisas 

transportadas (e coisas que transportam) também não parou de crescer. Por sua vez, a 

movimentação de imagens e símbolos explodiu quando a internet se alastrou para todos os 

cantos do globo. E pouquíssimo tempo depois, tudo isso estava na palma da mão, com o 

surgimento e aperfeiçoamento dos telefones móveis. 

Nesse sentido, como afirma Urry (2007), este aspecto converte-se no que 

convencionou-se chamar de Paradigma das Novas Mobilidades, capaz de nortear complexas 

relações sociais. Tais fluxos (aos quais o autor se refere como flux ao invés de flow) se 

caracterizariam por disputas e tensionamentos, em um contexto onde tecnologia e vida social 

se relacionariam de forma dialética. 

 

O Paradigma das Mobilidades permite que o mundo social seja teorizado 
como uma ampla gama de práticas sociais, econômicas e políticas, assim 
como de ideologias, infraestruturas que envolvem, implicam ou cerceiam 
variados tipos de movimento de pessoas, de ideias, de informação e de 
objetos. [...] especialmente no novo século no qual a mobilidade é um tema 
central. (URRY, 2007, p.18)63 
 

Urry (2007) identifica ainda um “mobilty turn” das Ciências Sociais que corresponde 

a uma série de estudos multidisciplinares que tem se dedicado, nos últimos 30 anos, a  pensar 

as relações sociais humanas a partir do movimento de coisas e pessoas, destacando  uma 

tendência à movimentação “real e/ou potencial” em diversas instâncias, de pequenas casas a 

grandes empresas. Dessa forma, “conecta a análise de diferentes formas de viagem, 

transporte e comunicação com as múltiplas formas com que a vida social e econômica é 

vivida e organizada ao longo do tempo e através de vários espaços” (URRY, 2007, p. 6, 

tradução nossa64). 

A partir desta perspectiva, o autor se debruça sobre os processos e discursos acerca 

 
63 “It enables the ‘social world’ to be theorized as a wide array of economic, social and political practices, 
infraestructures and ideologies that envolve, entail or curtail various kinds os movement of people, or ideias, 
or information or objects [....] especially in the new century where mobility issues would seem to be evidently 
centre-stage” (tradução livre de responsabilidade da autora). 
 
64 “(…) connects the analysis of different forms of travel, transport and communications with the multiple 
ways in which economic and social life is performed and organized through time and across various spaces”. 
(URRY, 2007, p. 6) 
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da mobilidade categorizando-os em cinco tipos de movimentação que organizariam as 

dinâmicas sociais, física e/ou remotamente, a saber: viagem corpórea, viagem imaginativa, 

viagem virtual e viagem comunicativa – além do fluxo que denomina movimento de objetos. 

Vamos tratar de alguns desses aspectos – sobretudo as viagens corpórea, imaginativa, virtual 

e comunicativa – nas próximas páginas. 

 

 

 2.3.1 Da hippie trail ao viajante profissional 
 

O conceito de viagem – aqui compreendido como mobilidade espaço-temporal – não 

é uma invenção recente, sendo registrado, inclusive, em relatos pré-modernos. De obras 

como Odisseia, de Homero, a Dom Quixote, de Cervantes, e Ulisses, de James Joyce, 

narrativas sobre a temática seguem sendo publicadas em biografias e livros de ficção, bem 

como no ciberespaço, através de postagens de fotos, vídeos e textos. 

No século XVII foi se estabelecendo uma nova categoria de viagem chamada Grand 

Tours. Essas viagens eram feitas com intuito de ampliar conhecimentos gerais através do 

contato com novas culturas e formas de arte inicialmente voltada para os filhos da 

aristocracia e nobreza e por volta do final do século XVIII passou a incluir também os filhos 

das classes média e média alta. (URRY, 2002; BOORSTIN, 1992). Os Grand Tours 

inicialmente eram focados em atividades como visitas a galerias de arte, museus, concertos 

de música e atividades culturais em geral. Essa modalidade de viagem era chamada de Grand 

Tour Clássico. A partir do século XIX, surgiram os primeiros Grand Tours Românticos, no 

qual emergiu um “turismo de cenários”. O foco desses tours era na admiração do belo e do 

sublime, das artes e da decoração sempre pautadas pelas percepções e pelas paixões 

(TOWNER, apud URRY 2002). 

Com o desenvolvimento do setor de transportes na segunda metade do século XIX, 

marcado pelo surgimento de novos trens e navios, tais deslocamentos tornaram-se mais 

rápidos e confortáveis, ampliando o acesso aos meios de viagens a longas distâncias. Já no 

século XX, a chamada hippie trail, ou trilha hippie, é considerada um marco desse tipo de 

deslocamento que surgiu na década de 1970. Se tratava de uma rota terrestre a partir do 

Reino Unido ou Alemanha, passando pela Turquia e Irã para Índia ou Nepal e 
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frequentemente se estendendo até o Sudeste Asiático. 

Com base em suas viagens pela hippie trail, os autores Tony e Maureen Wheeler 

publicaram seu primeiro guia de viagens Lonely Planet, Across Asia on the Cheap, em 1973. 

Esse guia forneceu um recurso inestimável e crítico para viajantes individuais e deu origem 

a essa série de guias de viagem, criando uma nova categoria de literatura no campo turístico 

e abrindo caminho para uma forma mais autônoma e independente de se viajar e conhecer 

outros países (SCHLAGWEIN, 2018). Na década de 1980 surgiram viagens em moldes 

conhecidos como backpacking ou “mochilão” e a Tailândia se tornou uma espécie de 

“mecca dos mochileiros”. Já nos anos 1990 surgem as primeiras companhias aéreas de baixo 

custo. Tudo isso contribuiu para a expansão e prevalência das viagens, tanto de lazer como 

trabalho, nos anos 2000. 

Nos dias atuais, com a popularização do turismo de massa, vivenciamos uma 

ampliação de acesso aos transportes aéreos, que foram se desenvolvendo em paralelo ao 

surgimento de uma cultura de consumo desse turismo massivo. Com o aprimoramento das 

tecnologias dos meios de transporte encurtando distâncias e permitindo um maior dinamismo 

entre localidades, transitar pelo mundo deixou, em parte, de ser uma atividade tão restrita e 

tão relacionada a poucos privilegiados. 

De acordo com a Organização Mundial do Turismo (2017), esta atividade 

movimenta aproximadamente US$ 1,4 trilhões anuais, constituindo-se uma das atividades 

econômicas mais importantes da atualidade (UNWTO, 2017). O valor é tão significativo, 

que chega a corresponder a 10% do PIB mundial, superando a economia de países como 

Rússia, Austrália e Espanha. Em 2014 foi comemorado os 100 anos da aviação comercial.65 

Nas últimas décadas, com a entrada de companhias aéreas de baixo custo, o número de 

passagens vendidas anualmente atingiu o marco de mais de 3 bilhões;66 e slogans como o da 

Air Asia: “now everyone can fly” resumem, com otimismo, o fenômeno de ampliação do 

acesso a esse serviço.  

 

 
65 The guardian. Disponível em:<http://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2014/aviation-100-years> 
 
66The guardian. Disponível em: <http://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2014/aviation-100-years> 
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Fig. 12: Dados da Organização Mundial de Turismo de 2017 
 

 
 

Fig. 13: Dados da Organização Mundial de Turismo de 2017 



91 
 

  

Foi na primeira década do novo século que, com o advento da web 2.0, surgiram sites 

e serviços online que revolucionaram o universo das viagens. Entre eles, destaca-se o 

TripAdvisor (fundado em 2000), o Couchsurfing (2003) e o AirBnB (2008). Já nos anos 

2010, Cody Paris (2012) documenta o surgimento dos “flashpackers”, uma categoria que 

denomina de “pós-mochileiro”, caracterizada por viajantes com orçamentos mais altos, que 

usam amplamente a tecnologia e, ao mesmo tempo, procuram destinos e estilos de vida 

semelhantes aos buscados por mochileiros “econômicos”. Muitos nômades digitais podem 

ser considerados “flashpackers” (PARIS, 2012). Neste momento, novos modelos de viagens 

para nômades digitais estão surgindo, variando de cruzeiros (como o Nomad Cruise), 

excursões e opções de moradia compartilhada (chamados coliving). 

Interessante notar que, como aponta Boorstin (1992) a palavra “travel”, viagem em 

inglês, tem origem na palavra “travail” ou seja, aquele que trabalha, que realiza atividades. 

O viajante, ou seja, o “traveler” era aquele indivíduo ativo em seu trabalho. Por isso, é 

curioso notar a ascensão do “viajante profissional”, aquele que não só transforma as viagens 

constantes em estilo de vida, como também em fonte de renda, atualmente através de 

produção de conteúdo veiculado nas plataformas digitais. 

Tal estilo laboral e de vida tem sido cada vez mais representado nos meios de 

comunicação de massa e na internet, sobretudo através do relato de casos de trabalhadores 

que se demitem de seus postos convencionais para assumir um cotidiano flexível de viagens 

pelo mundo. Dessa forma, reforça-se no imaginário popular a ideia de que tais dinâmicas 

são viáveis – e desejáveis – de maneira genérica, em detrimento dos empregos 

convencionais. Não por acaso, no âmbito do crescente desejo de trabalhar viajando, a 

produção de conteúdo digital sobre essas experiências é uma das atividades mais recorrentes 

entre os nômades digitais. Podemos ver um exemplo na figura 13 do site mantido por um 

dos nômades digitais participantes desta pesquisa intitulado Traveling Lifestyle. 
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Fig. 14: Página do site travellinglifestyle.net com artigos sobre viagem e o estilo de vida ND. 

 

Como podemos perceber, o nomadismo digital emerge como uma forma de garantir 

o próprio sustento, mas também de viajar. Assim, ao deslocaram-se de um local para outro, 

mantendo-se constantemente conectados, esses profissionais contribuem para a 

reconfiguração dos próprios padrões de viagem (DE LANGE, 2009). Essas possibilidades 

profissionais, embora restritas a determinados segmentos sociais, multiplicam-se em um 

contexto marcado tanto pela viabilização de viagens mais frequentes e para locais mais 

distantes (LÉVY, 1999), quanto pelo acesso à ferramentas de interação remota que permitem 

que as atividades laborais sejam realizadas em ambientes não tradicionais, como residências 

temporárias, hotéis, cafés e meios de transporte diversos. 
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2.3.2 Nomadismo e o digital: tecnologia e mobilidade 
 

Como esclarece Fernanda Neute, uma das primeiras brasileiras a tornar-se nômade 

digital e divulgar sua rotina online, os nômades digitais determinam seu tempo de estadia 

em cada cidade ou país de acordo com critérios diversos, que vão desde preferências pessoais 

à viabilidade orçamentária, passando sobretudo pela necessidade ou desejo de ir a outros 

lugares e devido ao vencimento do visto. A constante mobilidade, impulsionada a partir 

dessas variadas motivações, é que tornaria esse estilo de trabalho e vida semelhante ao 

nomadismo em sua concepção clássica, já que, em ambos os casos, os indivíduos migrariam 

para lugares distintos quando os recursos e possibilidades locais se esgotam. 

Para De Carvalho (2013, p.138), 

assim como os nômades pastoris movem suas casas para locais onde 
possam encontrar pasto para seus rebanhos e água para seu cultivo, os 
nômades modernos movem seu local de trabalho para lugares onde possam 
encontrar recursos como tempo, espaço, privacidade, outras pessoas, para 
citar alguns (tradução nossa)67. 

Da mesma forma, Meyrowitz (1985, p. 316) define os nômades digitais como 

“caçadores-coletores da era da informação”, referenciando-se em dois aspectos básicos que 

qualificam esse segmento: a noção clássica de nomadismo, que remete às civilizações que 

migravam em função da oferta de recursos, e as reconfigurações sociais ligadas aos usos das 

novas tecnologias na contemporaneidade. 

Mark e Su (2007), por sua vez, apesar de reconhecerem as significativas diferenças 

entre o nomadismo clássico e moderno, ressaltam as similaridades percebidas através da 

formulação de estratégias de sobrevivência, sobretudo na busca por recursos essenciais e 

socialização. Já Meyrowitz (2003) identifica semelhanças na indefinição de papéis e 

situações sociais nas duas formas de nomadismo analisadas. Segundo o autor, tanto os 

nômades tradicionais quanto os contemporâneos não estabelecem diferenciação entre suas 

 
67 “ Like pastoral nomads move their households to locations where they can find green pasture for their herds 
and water for their crops, modern nomads move their workplace to locations where they can find resources 
such as time, space, privacy, other people, to name but a few.” (DE CARVALHO, 2013, p. 138) 
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casas temporárias e locais de lazer provisórios e espaços laborais. Já Büscher (2014) afirma 

que os nômades modernos são aqueles que desenvolveram práticas “nomádicas” inovadoras 

de criar e manter “redes sociais que se estendem, identidades que se adaptam, de seguir em 

movimento e criar locais (de trabalho) e residências temporárias” (BÜSCHER, 2014, p. 235, 

tradução nossa)68 Em suma, a conexão sem fio criaria as condições para o retorno dessa 

forma de migração, desta vez à nível global. Isso porque as fronteiras físicas, econômicas e 

socioculturais estariam tornando-se mais tênues e fluídas. 

Contudo, é importante frisar  que os impactos socioculturais e tais reconfigurações 

do imaginário não podem ser compreendidos através de um determinismo tecnológico – aqui 

definido como um “esquema lógico no qual aposta-se que um artefato, uma tecnologia, um 

meio, sempre condiciona os modos de percepção, de cognição e, enfim, de comunicação de 

uma dada pessoa e/ou cultura” (PEREIRA, 2006, p.5-6). Busca-se justamente o oposto: uma 

abordagem que perceba a relação dialética entre o desenvolvimento tecnológico e as 

reconfigurações da subjetividade, fugindo de explicações simplistas e desistoricizadas. 

Assim, ressalta-se que a prática de deslocar-se não é exclusiva de uma fase primitiva 

da história da humanidade, nem deve ser considerada uma exceção ou anormalidade da 

dinâmica social. Como bem explica Campillo (2010), trata-se de um aspecto característico 

e irreversível, de maneira que seria razoável redefinir o homo sapiens como homo viator, ou 

seja, um animal nômade. Evidentemente, conforme salienta o autor, deve-se considerar que 

além dos povos nômades que sobrevivem até o presente momento, surgiram ao longo da 

história novas e diferentes maneiras de deslocamento no âmbito da consolidação da 

sociedade sedentária. Ainda de acordo com o teórico supracitado, existem quatro formas de 

nomadismo, mas nos ateremos especificamente ao chamado nomadismo migratório. 

Como explica Campillo (2010), as grandes migrações humanas podem ser 

consideradas ondas subsequentes da globalização, aqui pensada enquanto processo histórico 

amplo de povoamento do mundo por parte dos seres humanos. A partir deste subsídio 

teórico, é possível analisar o nomadismo digital não apenas como um estilo de trajetória 

pessoal, individual, mas como fruto de uma dinâmica social mais ampla, viabilizada pelo 

 
68 "But modern nomads have also developed positively powerful innovative 'nomadic' practices of making and 
maintaining social networks that stretch, identities that adapt, of moving on, of making (work) places and 
temporary homes" (BÜSCHER, 2014, p. 235) 
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uso das novas TICs, pela redução do tempo de deslocamento, pela ampliação da 

acessibilidade às viagens e pela flexibilização das dinâmicas e relações laborais do período 

histórico denominado por Castells (1999) como capitalismo informacional. 

De Lange (2009) também discute a noção de um novo nomadismo, que se 

estruturaria a partir da autonomia do trabalho flexível e social, cujas consequências se 

estenderiam às transformações culturais e identitárias. A noção de mobilidade adquiriria 

valorações positivas – comumente associada à emoção, ao progressismo e ao 

antiestablishment –, enquanto a estabilidade e a fixidez seriam negativamente qualificadas 

e vistas como aspectos retrógrados. Nesta perspectiva, o imaginário acerca do nomadismo 

moderno está relacionado a uma ideia romântica e individualizada de libertação, de 

livramento dos trabalhadores em relação às limitações laborais convencionais e à rotina 

sedentária (DE LANGE, 2009). Tal estilo de vida também seria associado a aspectos muito 

valorizados socialmente, como a construção autônoma de um projeto pessoal e as vivências 

a partir de viagens de longo prazo e interação com novas culturas.   

Dessa forma, é possível afirmar que as razões pelas quais os profissionais que se 

tornam nômades digitais se envolvem neste estilo de vida, trabalho digital e viagens 

constantes pouco tem a ver com aquelas associadas aos modos laborais considerados mais 

convencionais. Além disso, o fenômeno em questão também abarca aspectos da migração 

do estilo de vida (BENSON; O’REILLY, 2009; FERRISS, 2007) e dos deslocamentos nos 

estilos backpacking e flashpacking (MACRAE, 2016; MOLZ; PARIS, 2015). Contudo, 

convém destacar uma significativa distinção entre os nômades digitais e os demais 

trabalhadores nômades. Enquanto estes geralmente viajam a trabalho, aqueles migram 

enquanto trabalham. Tratar-se-ia, portanto, de diferentes aspirações e motivações atreladas 

à mobilidade. 

Apesar das referências teóricas supracitadas, inegavelmente relevantes para a 

discussão aqui proposta, os enquadramentos conceituais existentes falham em propor uma 

explicação abrangente do fenômeno do nomadismo digital. A exploração acadêmica desta 

temática ainda está em estágio inicial e, até o momento de elaboração desta tese, o 

levantamento bibliográfico realizado não identificou pesquisas que tenham se proposto a 

responder questões fundamentais sobre o tema, como, por exemplo, por que as pessoas 

optam por engajar-se nesta forma emergente de trabalho e estilo de vida. É justamente esta 
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questão, portanto, que discutiremos no próximo capítulo deste trabalho. Para apresentar uma 

análise mais específica, o presente estudo está interessado nos valores subjacentes que levam 

os profissionais nômades digitais a abrir mão de sua permanência em locais fixos e de suas 

carreiras tradicionais para aderir a um estilo de vida que consideram mais flexível, baseado 

no trabalho remoto digital. 
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3. “LIBERDADE É POUCO”: o ciclo de vida do nomadismo digital 
 

Sempre tive o sonho de ter essa completa liberdade, de poder viajar para 
qualquer lugar. Eu tinha uma enorme curiosidade sobre o mundo e as 
culturas. Me interesso muito por como as pessoas são em outros países. 
Isso sempre foi meu sonho. Mas, quando você cresce, é quase como se 
alguém já tivesse desenhado um caminho que você deve seguir. Você vai 
para a escola, depois universidade, arruma um emprego e finalmente você 
se casa e tem filhos. Me dei conta de que eu nunca tinha considerado fazer 
as coisas de um jeito diferente até então. Decidi que a coisa certa para mim 
era pelo menos tentar e ver como seria ter um estilo de vida diferente 
(Jasper, 41, Holanda). 

  

Wanderlust. A expressão derivada do alemão é comumente usada por viajantes para 

descrever a constante vontade de partir. “Wander” significa caminhar, trilhar – e “lust” quer 

dizer desejo ou vontade profunda. Ou seja, uma vontade de viajar, um desejo de se deslocar 

de lugar. Representa a própria antecipação da viagem e muitas vezes o viajante sequer sabe 

para onde será. Assim, temos a viagem e o imaginário em torno da figura do viajante 

fortemente marcado pelo desejo – e o fato de muitos viajantes (incluindo os nômades 

digitais) utilizarem a expressão wanderlust para comunicar o que sentem quando não estão 

viajando denota uma relação que vai além do que poderíamos classificar  apenas como uma 

necessidade de descanso, como nas viagens de férias, ou curiosidade sobre outras culturas. 

De fato, muitos desses viajantes, como Jasper ou outros participantes desta pesquisa, 

investem grandes esforços no objetivo de levar uma vida repleta de viagens, gerando 

verdadeiras transformações em suas vidas. 

Jasper é um ex-trader69que nasceu na Holanda, viveu por muitos anos nos Estados 

Unidos e, após abandonar a carreira para viver viajando, parece ter encontrado sua base em 

Barcelona – pelo menos por enquanto. Quando nos conhecemos, Jasper me explicou sobre 

o empreendimento que viabiliza seu estilo de vida de nômade digital: ele oferece consultoria 

e produz material digital sobre aluguel de temporada em plataformas como o AirBnB, além 

de disponibilizar seu próprio apartamento em Amsterdam para aluguel através da 

plataforma. Conduzindo esse negócio online, conseguiu viver por vários meses em países 

do Sudeste Asiático e da América Latina, como o Brasil (onde morou no Rio de Janeiro e 

 
69 O trader é um tipo de função no mercado financeiro ligada à negociação de ações em curto prazo. 
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em Florianópolis). Em seu discurso, uma palavra constante é “liberdade”, ora expressa na 

possibilidade de conhecer várias partes do mundo, ora na necessidade de viver a vida de 

acordo com seu próprio roteiro. 

Uma pesquisa realizada pelo UpWork – líder no mercado de ferramentas que conecta 

clientes e freelancers ao redor do mundo e que conta com mais de 9 milhões de trabalhadores 

cadastrados – revelou que 74% dos entrevistados tinham feito a transição para uma jornada 

de trabalho menos dependente de um ambiente físico. Desses, 92% afirmaram se sentirem 

mais felizes após essa mudança. No ano anterior, a mesma pesquisa havia apontado que 72% 

dos entrevistados planejavam abandonar seus empregos tradicionais em prol de uma vida 

mais independente de localização. 

Já o relatório Anywhere Workers de 2018,70 organizado pela And Co e o Remote 

Year com 3755 respondentes (sendo 62,8% deles homens e 36,7% mulheres com média de 

32 anos de idade) constatou que 62% deles decidiu se tornar um trabalhador remoto porque 

queria ter mais liberdade e flexibilidade para viver e trabalhar de onde quisessem, sendo que 

9% dos respondentes mencionou o desejo de viver uma vida nômade. 73% deles realizaram 

a transição para um trabalho remoto nos últimos 4 anos, indicando o crescimento recente da 

tendência. Os profissionais de marketing eram mais propícios a citar o desejo de viajar como 

uma razão para fazer a transição para o trabalho remoto (11%), enquanto os profissionais da 

indústria criativa71 citavam “liberdade” e “flexibilidade” para trabalhar de qualquer lugar 

(65%). 

No capítulo anterior discutimos algumas das principais transformações sociais e 

tecnológicas ocorridas nas últimas décadas, que viabilizaram o surgimento do estilo de vida 

nômade digital. A partir da contextualização deste fenômeno no âmbito das inovações 

sociotécnicas contemporâneas, foi possível compreender como o mesmo passou a pertencer 

ao horizonte de possibilidade de indivíduos e grupos. Neste capítulo, partimos para uma 

 
70  Disponível em: <https://www.and.co/anywhere-workers> 
 
71 Segundo Costa (2014), a formulação do conceito de Economia Criativa começa a se desenvolver no fim dos 
anos de 1990, na Inglaterra. O documento Creative Industries Mapping (1998) – apresentado pelo 
Departamento de Cultura, Mídia e Esportes britânico –, definia como setores dessa nova indústria os negócios 
que tinham sua origem “na criatividade, habilidade e talento individuais e apresentam um potencial para a 
criação de riqueza e empregos por meio da geração e exploração de propriedade intelectual”. 
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análise do estilo de vida nômade digital como projeto, identificando seus principais 

elementos constitutivos. Analisamos aqui as narrativas de si produzidas e compartilhadas 

por nômades digitais, a partir das histórias de vida dos entrevistados coletadas durante a 

pesquisa de campo, bem como de outros materiais disponíveis online. A partir desse material 

foi possível identificar as distintas fases desse processo (ou ciclo de vida), compreendendo 

suas características, as narrativas e imaginários que comumente as acompanham. 

Observou-se que todos os participantes relataram ter vivenciado fases 

correspondentes e bastante similares em sua jornada na busca por tornar-se nômade digital. 

Inclusive, foi possível ter contato com pessoas que se encontravam em distintas etapas do 

processo (em alguns casos foi possível, inclusive, acompanhar sua evolução de uma fase a 

outra). Embora na prática tais trajetórias não ocorram sempre de maneira linear, para fins 

didáticos, propomos a categorização desses ciclos perpassados por esses profissionais em 4 

momentos: 1. inspiração/aspiração; 2. preparação e 3. conversão; 4. consolidação e 

potencialidade. 

O momento inicial, que denominamos inspiração/aspiração, corresponde à fase na 

qual estes sujeitos entram em contato com o estilo de vida nômade digital e passam a 

enxergá-lo como uma possibilidade viável, que corresponde às suas aspirações. Convém 

destacar que, como veremos a seguir, esses desejos e ambições não são fruto apenas da 

subjetividade individual, nem tampouco formulados em um vácuo social, sendo 

influenciados por relações sociais e condições culturais. 

Já a fase intitulada “preparação” corresponde à etapa na qual o indivíduo se debruça 

sobre o vasto material disponível sobre o tema, em especial no ciberespaço, e frequenta 

cursos e conferências a fim de se alimentar de informação e conselhos e de estabelecer redes 

de contatos com pessoas que possuem ambições semelhantes. É também nesta fase que os 

aspirantes a nômades digitais costumam elaborar um minucioso planejamento para sua 

futura rotina móvel. Nesse período, são bastante frequentes discursos relacionados ao 

capitalismo flexível e ao capital humano, notadamente ligados à cultura empreendedora e 

“inspiracional”. É nessa fase que os indivíduos normalmente precisam criar seu negócio 

online ou adaptar um trabalho ou empreendimento que funcionava fora da internet para o 

ambiente digital a fim de obter a tão desejada mobilidade ou independência de localização. 
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Na etapa posterior, ocorre o que chamamos de “conversão”, ou seja, o indivíduo 

efetivamente começa sua jornada como nômade digital e realiza uma transição entre o 

“antigo” cotidiano e a nova rotina. Nesse momento, a noção de estilo de vida torna-se 

especialmente importante para compreender a construção diária e constante da experiência 

nômade. Por fim, tem-se o momento de consolidação, no qual os indivíduos se estabelecem 

como nômades digitais. Muitos desses profissionais acabam se tornando influenciadores, 

presentificando seu estilo de vida e até mesmo transformando-o em um negócio, oferecendo 

cursos, palestras, workshops, e-books que irão inspirar os próximos aspirantes. Nessa fase 

também é comum buscar uma “home base” (termo usado pelos participantes) e deixar um 

pouco de lado a rotina das viagens constantes, mas sempre com a potencialidade de 

mobilidade, a qual podem acionar a qualquer momento que desejem. 

Do ponto de vista da mobilidade, também podemos classificar as fases do 

nomadismo digital em distintos momentos: 1. mobilidade como ideal/aspiração, 2. 

mobilidade como campo de possibilidades, 3. mobilidade como estilo de vida e 4. 

mobilidade em potência. Na fase inicial - a mobilidade como aspiração -, o indivíduo 

constrói o ideal de se mover e conecta-se a ideias e imagens do movimento enquanto algo 

invariavelmente positivo e desejável. Na etapa da mobilidade como campo de 

possibilidades, por sua vez, o indivíduo passa a vislumbrar suas possibilidades de 

deslocamento, planejando suas rotas. Já no momento da mobilidade como estilo de vida, o 

indivíduo passa a, de fato, experimentar uma rotina em movimento, confrontando-se com o 

constante trânsito e todas as suas implicações. E, por fim, a mobilidade em potência se 

estabelece na medida em que se consolida a ideia do poder mover-se. Significa dizer que 

tais sujeitos adquirem o poder de se mover sempre que queiram, mas também de permanecer 

no mesmo lugar se assim desejarem – porém, sempre com a mobilidade em potência, pronta 

para ser acionada caso queiram. 

 

3.1 Aspirações: “good life”, mobilidade e o novo espírito do capitalismo 
 

Esqueça o velho conceito de trabalho. Não espere chegar à aposentadoria 
para começar a aproveitar a vida. Se o seu sonho é escapar da rotina, 
experimentar grandes viagens pelo mundo, ter uma renda mensal de cinco 
dígitos ou apenas viver mais e trabalhar menos, Trabalhe 4 Horas por 
Semana é o livro que você precisa (FERRISS, 2007). 
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Daydreaming, ou sonhar acordado, é o termo usado por Campbell (1994) para se 

referir à capacidade de imaginar, desejar e conjecturar que, para o autor, é parte das vidas 

psíquicas de todo homem e mulher modernos. (1994, p.510) Para o autor, a moderna procura 

de prazer é caracterizada por “uma forma altamente racionalizada de hedonismo auto-

ilusivo” (CAMPBELL, 2001, p. 113). Daí a classificação de Campbell de hedonismo 

moderno, este calcado nas emoções e imaginação. “Não há dúvidas de que o impulso por 

trás do daydreaming é um impulso hedonístico, à medida que indivíduos se distanciam do 

que consideram um mundo real desestimulante para viver os prazeres maiores que os 

cenários imaginativos podem oferecer” (1994, p.510, tradução nossa)72 Imaginar-se em uma 

aposentadoria precoce, viajando pelo mundo, levando uma vida dinâmica com flexibilidade 

de horários e de locais de trabalho são algumas formas de escapar, de forma imaginária, de 

uma vida considerada desestimulante. 

Assim, o que vemos em obras como Trabalhe 4 Horas por Semana (FERRISS, 2007) 

é um quadro sendo pintado que remete a uma vida idílica, repleta de hedonismo (embora, 

contraditoriamente, esse tipo de literatura também tenha o costume de enfatizar certo teor 

produtivista, exaltando o valor do trabalho) que convida os leitores a sonharem acordados 

com a possível nova vida. Embora Ferris não tenha particularmente criado o estilo de vida 

nômade digital, certamente foi um dos responsáveis por sua popularização e pela 

consolidação de seu imaginário – mesmo sem sequer usar o termo em seu livro. 

  Não é à toa que a obra é citada como principal fonte de inspiração por nômades 

digitais. Trabalhe 4 Horas por Semana fala, basicamente, de um conjunto de aspirações 

(ligadas principalmente a uma classe média norte-americana), que encontram no estilo de 

vida nômade digital a sua realização quase perfeita, uma espécie de novo Sonho Americano. 

Esse ethos estadunidense, intimamente relacionado aos valores anglo-saxões protestantes, 

traz em seu bojo originário um conjunto de ideais liberais, pautados na possibilidade 

universal de mobilidade social, prosperidade e liberdade. Como Weber (2004) já 

demonstrou, as vertentes cristãs em questão trouxeram uma nova perspectiva teológica 

acerca da riqueza, que passou a ser um atestado de honestidade e trabalho árduo. No caso do 

 
72 “There is little doubt that the impulse lying behind daydreaming is a hedonistic one, as individuals turn away 
from what they perceive as an unstimulating real world in order to dwell on the greater pleasures imaginative 
scenarios can offer.” (CAMPBELL,1994, p.510) 
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fenômeno aqui estudado, tais aspirações são frequentemente expressas em termos como 

“escapar da rotina”, experimentar “viagens pelo mundo todo” e “viver mais e trabalhar 

menos”, mas sem deixar de valorizar também o trabalho e a produtividade. 

 

 

Fig. 15: Página principal do site nomadesdigitais.com. Acesso em: 5 de setembro de 2019 

 

Nota-se, por exemplo, que comumente os nômades digitais consideram que a 

combinação de trabalho flexível e mobilidade resulta em maior qualidade de vida. 

“Liberdade”, “inspiração”, e “equilíbrio entre trabalho e vida pessoal” são expressões 

frequentemente mencionadas ao descrever o que leva os entrevistados a se tornarem 

nômades digitais. Essa conversão ao estilo de vida location independent é permeada por 

aspirações e expectativas influenciadas ou condicionadas por diversos aspectos culturais, 

dentro, evidentemente, da realidade objetiva de cada indivíduo. Isso se verifica, por 

exemplo, na grande quantidade de conteúdo online voltado para instigar aspirantes e 

despertar o interesse de outras pessoas acerca do estilo de vida nômade digital. Entre os 

textos em destaque no site Nômades Digitais estão temas como: “10 sinais de que você 

nasceu para o nomadismo digital”73; “10 motivos pelos quais o nomadismo digital vai te 

 
73 Disponível em: <https://nomadesdigitais.com/10-sinais-de-que-voce-nasceu-para-o-nomadismo-digital/> 
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trazer mais qualidade de vida”74; e “10 motivos pelos quais ser um nômade digital é ser 

corajoso”75. 

Tais referências somam-se às aspirações dos indivíduos, formadas no contexto 

cultural em que vivem, para criar seus horizontes de possibilidades. O objetivo aqui é 

investigar os imaginários atuais acerca do ideal de liberdade e das aspirações por uma “boa 

vida” (APPADURAI, 2013), que conectam trabalho, mobilidade e estilo de vida. Para 

Appadurai (2013), sistemas culturais, enquanto combinações de normas, disposições, 

práticas e histórias moldam a “boa vida” como uma paisagem de objetivos discerníveis e 

caminhos práticos para atingir tais objetivos. Assim, tal conceito pode ser compreendido 

como um mapa da jornada que leva do “aqui” para “lá”, de agora para depois, como parte 

da ética da vida cotidiana (APPADURAI, 2015, p. 385). 

Já Edward Fisher (2014), em The Good Life: Aspiration, Dignity and the 

Anthropology of Wellbeing, aborda as concepções de “boa vida” enraizadas na cultura e 

como os indivíduos vislumbram formas particulares de futuro para si e para o mundo a partir 

do sentido que dão às suas atividades econômicas – muitas vezes de maneiras que vão de 

encontro aos seus interesses imediatos. O autor defende uma antropologia do bem-estar e 

descreve as características não-materiais essenciais que definem a boa vida: aspiração e 

oportunidade, dignidade e justiça e comprometimento com propósitos maiores. 

 

Se bem-estar é mais do que estar bem, então talvez a boa vida não seja um 
estado a ser obtido, mas uma aspiração contínua por algo melhor que dê 
sentido aos propósitos da vida. Nesta visão, lutar pela boa vida envolve o 
árduo trabalho de se tornar, de tentar viver uma vida (FISCHER, 2014, p.2, 
tradução nossa).76 
 

Por exemplo, ao serem questionados com a pergunta “o que é liberdade para você?”, 

as respostas dos entrevistados geralmente vieram acompanhadas de elementos de bem-estar 

 
74 Disponível em: <https://nomadesdigitais.com/10-motivos-pelos-quais-o-nomadismo-digital-vai-te-trazer-
mais-qualidade-de-vida/> 
75 Disponível em: <https://nomadesdigitais.com/10-motivos-pelos-quais-ser-um-nomade-digital-e-ser-
corajoso/> 
76 “If wellbeing is more than just being well, then perhaps the good life is not a state to be obtained but an 
ongoing aspiration for something better that gives meaning to life's pursuits. In this view, striving for the good 
life involves the arduous work of becoming, of trying to live a life” (FISCHER, 2014, p.2). 
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(como “work-life balance” ou equilíbrio entre trabalho e vida pessoal), conforme 

exemplificado no trecho que destacamos a seguir: 

 

Poder fazer o que você quiser, quando você quiser, trabalhar quando você 
quiser. Se o clima estiver legal, você não necessariamente precisar ir 
trabalhar. Saia e aproveite o tempo bom. Simplesmente aprecie viver em 
vez de ficar sentado, na sua mesa de trabalho, contando as horas até dar 5 
horas e você ir para casa assistir TV. Isso é um saco (Simon, 45, Reino 
Unido). 

 

Todas essas concepções sobre o que seria uma “boa vida” (aproveitar o tempo bom, 

trabalhar só quando você quiser) e do que não seria (ficar sentado em uma mesa em um 

escritório, depois ir para casa, assistir TV) são geradas dentro de sistemas culturais 

específicos. Como afirma Appadurai (2015), a boa vida pode ser caracterizada como o que 

muitas pessoas desejam alcançar em uma sociedade. E, ao que parece, a ideia de liberdade 

ocupa um papel central na nossa sociedade e a proposta de sustentar-se através de um 

trabalho flexível, independente e móvel está se tornando uma aspiração para muitos. 

 

Fui percebendo que a vida é mais do que trabalhar em um escritório. Isso 
nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu venho de uma família 
tradicional de pais médicos, minha irmã é arquiteta, então isso não passava 
pela minha cabeça, não era uma questão. Nem na faculdade, nem quando 
eu morava no Brasil. Isso não era um assunto que eu conversava com as 
pessoas. Eu não via... Antes essa perspectiva não existia, não estava no 
meu campo de visão. Quando eu me mudei para a Europa e comecei a ter 
contato com pessoas que viviam esse estilo de vida, acendeu uma luzinha. 
“Opa! Isso existe” (Juliana, 37, Brasil). 

 

Comecei a conhecer pessoas que estavam vivendo dessa forma e isso meio 
que planta a semente, sabe? Você conhece alguém que fez isso acontecer. 
“Ah, eu morei seis meses no México”. E essa pessoa trabalha para si 
mesma e, tipo, “você pode sair para uma caminhada em Victoria [Canadá] 
ou o que seja, mas você também pode acordar no México e sair para uma 
caminhada no México. Você pode simplesmente estar em qualquer lugar. 
E eu achei isso realmente inspirador (Jessica, 26, Canadá). 

 

Assim, tais aspirações, formadas em contextos culturais específicos, vão se 

consolidando através em um estilo de vida que combina a flexibilização das atividades de 
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trabalho e da localização - algo que os participantes frequentemente resumem na palavra 

“liberdade”. A seguir, analisamos os dois coeficientes principais dessa equação e seus 

desdobramentos: o primeiro no campo do trabalho e do capitalismo flexível e o segundo nos 

imaginários da mobilidade que a moldam como horizonte cultural. 

 

3.1.1 Novo espírito do capitalismo e a ideia de autorrealização no trabalho 

 

Na verdade eu decidi sair do meu emprego em finanças em Chicago em 
2010. Eu trabalhei com finanças por 6 anos. Não é que eu não gostasse do 
trabalho, mas sentia que queria algo diferente da vida. Eu meio que senti 
que estava perdendo meu tempo sentado num escritório o dia todo olhando 
um monte de telas. Não é a forma mais inspiradora de passar o tempo. 
(Jasper, 41, Holanda). 

 

Nota-se que, cada vez mais, para alcançar um ideal de “boa vida”, alguns 

profissionais recorrem a novas rotinas e arranjos laborais. Por isso, são cada vez mais 

comuns narrativas de pessoas que dizem ter abandonado carreiras promissoras, optando pelo 

empreendedorismo ou por atividades freelancer, reforçando que, nesse novo estágio ou 

espírito do capitalismo, uma parcela dos profissionais não se sente mais estimulada por 

propostas de estabilidade e segurança garantidas nos estágios anteriores. Supostamente, 

direitos como aposentadoria, férias, décimo terceiro e salário fixo estariam tornando-se 

menos atraentes do que a possibilidade de enfrentar “desafios” e conquistar mais “qualidade 

de vida” e “realização pessoal”. 

Richard Florida, em A Ascensão da Classe Criativa (2002 [2014]), narra algumas 

dessas histórias. O autor aponta que o debate sobre o novo mercado de trabalho 

frequentemente tende a se polarizar em dois extremos: de um lado, os otimistas utópicos, 

que enxergam um paraíso de agentes independentes e uma forma de se libertar do sistema 

corporativo por uma existência mais livre e até mais lucrativa; e, do outro pessimistas, que 

acreditam que tais mudanças são apenas mais um sinal de uma opressão crescente e de 

fragmentação social, simbolizando o fim do trabalho como o conhecemos. Para Florida 

(2002 [2014]), ambos os lados falham em perceber os fatores mais profundos e fundamentais 

que estão reformulando o mundo do trabalho. 
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O autor chega a se referir ao boom das atividades de freelancer como “a Revolução 

Industrial do nosso tempo” (citando Sara Horowitz em um artigo para a The Atlantic). Tal 

processo traria seus aspectos positivos e negativos, muitas vezes representando desafios 

ainda maiores do que aqueles do “escritório minúsculo”. Mesmo com todas as críticas feitas 

ao “lado sombrio” do trabalho dito mais flexível, não faltam justificativas por parte dos 

participantes para a escolha de uma rotina laboral supostamente mais livre, como podemos 

ver nas afirmações de Fara e Sarah: 

 

A motivação foi poder fazer um trabalho que gostássemos nos nossos 
próprios termos. Ser nossos próprios chefes e não ter que pedir férias e por 
um tempo limitado. Queríamos construir carreiras em que pudéssemos 
trabalhar de qualquer lugar. Quanto mais eu descobria sobre o assunto, 
mais eu queria fazer parte disso. É incrível estar no controle do seu destino, 
da sua liberdade e da sua experiência profissional (Fara, 45, USA). 
 

Há um ano e meio eu saí de férias por um mês. Fui à Barcelona e ao 
Marrocos e trabalhei enquanto viajava. E, enquanto eu estava sentada em 
um pátio, pensei: “uau, eu posso trabalhar e não estar atada a um 
escritório!”. Porque eu odiava ir ao escritório todos os dias. Amo minha 
chefe, mas ter suas horas ditadas a você é muito limitante. Então, eu me 
dei um ano para aumentar minha carteira de clientes, juntar dinheiro, pagar 
dívidas e partir. E vivo assim até hoje (Sara, 30, Canadá). 

 

Interessante notar que, como aponta Sennett, “essa ênfase na flexibilidade está 

mudando o próprio significado do trabalho” (2009, p.9). O autor analisa como características 

distintivas do capitalismo contemporâneo: mercado global, uso de novas tecnologias e, 

principalmente, novas maneiras de organizar o tempo, sobretudo o do trabalho. Assim, o 

estágio econômico atual se caracteriza por organizações flexíveis que também requerem 

trabalhadores flexíveis, tão “leves e voláteis quanto a nova economia capitalista que os gerou 

e dotou de poder” (FONTENELLE, 2008, p. 56). Dessa forma, se torna comum nesse estágio 

o ataque às formas rígidas de burocracia e aos males da rotina, ainda que possam representar 

vínculos mais fracos ou instabilidade. Pede-se aos trabalhadores que sejam ágeis, que 

estejam abertos a mudanças em curto prazo e que assumam riscos continuamente. Assim, a 

ênfase na flexibilidade e a celebração do nomadismo apontam para uma recusa da rotina 

associada diretamente às formas tradicionais de trabalho. 
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O autor destaca ainda que o termo “carreira” surgiu na língua inglesa originalmente 

como uma estrada para carruagens e somente depois passou a ser aplicado ao universo do 

trabalho, designando o caminho das atividades de um indivíduo durante a toda a vida 

profissional. “O capitalismo flexível bloqueou a estrada reta da carreira, desviando de 

repente os empregados de um tipo de trabalho para outro” (idem). Por meio de seu 

proclamado espírito empreendedor e aventureiro, de seu trabalho fora do escritório e do ideal 

de carreira fora dos padrões convencionais, a figura do nômade digital não só desafiaria a 

rotina do trabalho e os limites da economia global, como simbolizaria um ideal de indivíduo 

e de profissional no terceiro milênio. Como aponta Fontenelle (2008), as novas gerações 

estariam sendo formatadas — tal como outrora os trabalhadores foram formatados para o 

fordismo — para essa nova forma flexível de trabalhar, de viver e de se relacionar. 

“Parafraseando Gramsci (1991), o pós-fordismo também não requer um novo tipo de 

homem, não apenas em sua relação com o trabalho, mas também na forma de sentir e viver 

a vida?” (FONTENELLE, 2008, p. 58). 

Interessante notar como os autointitulados nômades digitais muitas vezes trazem em 

seu discurso essa nova “forma de sentir”, que se expressa na busca por um trabalho flexível. 

Como afirma um dos participantes, Adam Wilson: “a forma de trabalhar e o estilo de vida 

tradicionais nunca fizeram sentido para mim.” Como já apontado por Bakker (2012), para 

Boltanski e Chiapello (2009) esse fenômeno seria o resultado de um processo no qual o 

capitalismo, em seus diferentes estágios, incorporou um espírito capaz de fornecer 

“perspectivas sedutoras e estimulantes de vida” para conseguir engajar as pessoas 

indispensáveis à busca da acumulação. Sendo este espírito “a ideologia que justifica o 

engajamento no capitalismo” (idem), o próprio sistema estaria em constante mutação, 

alinhando-se “às expectativas das pessoas que caiba mobilizar, segundo as esperanças com 

que elas cresceram e em função das normas assumidas em diferentes épocas” 

(HIRSCHMAN apud BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p.58). 

No entanto, chama atenção, por exemplo, a presença cada vez mais frequente do 

trabalho como parte integrante do estilo de vida dos sujeitos e de suas visões de mundo, algo 

que se verifica no dia a dia dos participantes da pesquisa e é apontado como algo desejável. 

Como afirma Simon: “Esse não é meu trabalho, é meu estilo de vida”. Afirmações como 

essa demonstram como gradativamente as fronteiras entre o trabalho e a vida pessoal se 

tornam difusas. Em sua canônica obra “A ética protestante e o espírito do capitalismo” 
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(1905), Weber identifica uma primeira etapa do sistema capitalista, marcada pela 

diferenciação gradativa entre o espaço doméstico e o ambiente de atuação profissional. 

Dessa forma, o autor aponta para uma separação entre “a pessoa do trabalhador e sua força 

de trabalho” (WEBER, 2004, p. 192). Tal processo culminou no surgimento de uma 

contundente burocracia empresarial, que passou a ser gerida por trabalhadores assalariados 

em detrimento dos patriarcas. Nesse contexto, ainda segundo Weber (2004), insurge o 

segundo espírito do capitalismo no qual as fronteiras entre a vida pessoal e profissional se 

consolidam. 

No entanto, como ressalta Bakker (2012), diante de significativas transformações nas 

dinâmicas de trabalho que sucederam o período analisado, a distinção entre o espaço privado 

e as atividades laborais torna-se mais flexível. Se antes o trabalho assalariado apresentava-

se como uma opção estável e segura de construção de carreiras profissionais, com o passar 

do tempo este modelo passou a ser duramente questionado e substituído por opções 

consideradas mais flexíveis e autônomas. Algumas das principais críticas a este paradigma 

laboral destinavam-se ao pragmatismo de seu modelo produtivo, calcado em rígidas 

hierarquias e tecnicismos e caracterizado por demandas de trabalho mecânicas e 

desestimulantes. A partir das décadas de 1960 e 1970, portanto, a atuação de chefes e 

gerentes, bem como os horários rígidos e os espaços fixos e opressivos de trabalho passam 

a ser vistos por muitos jovens profissionais - ávidos por mais liberdade - como expressões 

retrógradas de um sistema ineficaz. 

Ainda de acordo com a autora, a partir dos anos de 1990, aspectos como mobilidade 

e risco passam a ser mais valorizados e considerados mais estimulantes no âmbito do 

trabalho. Projetos pontuais tornam-se mais correntes a medida em que o modelo de emprego 

fixo e estável começa a se desgastar. Nesse contexto, as fronteiras entre os espaços laborais 

e domésticos tornam-se mais frágeis ou até mesmo inexistentes, promovendo uma 

indefinição na relação entre o período de lazer e de trabalho. Se, por um lado, leituras mais 

críticas condenam o caráter opressor da indistinção entre tempo livre e de trabalho, bem 

como a perda de garantias e estabilidade, autores como Boltanski e Chiapello (2009) 

percebem essas novas dinâmicas como possibilidades de auto investimento na subjetividade, 

intimidade e autonomia. 
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Logo, o modelo atual de gestão do eu ou novo espírito do capitalismo se baseia no 

autoconhecimento e na realização pessoal e não na “falsa autonomia, delimitada pela 

trajetória da carreira, por definições de função e por sistemas de punição-recompensas 

propostos nos anos 60” (idem, p. 122). Se anteriormente os anseios dos trabalhadores 

assalariados comumente restringiam-se à construção de carreiras dentro de empresas e 

organizações, ascendendo hierarquicamente através de dedicação e lealdade, atualmente 

consolidam-se as figuras do colaborador ou do empreendedor, cujos vínculos institucionais 

são pontuais ou ausentes e cuja remuneração pode se dar de formas variáveis, tais como 

salários, honorários, patentes ou direitos autorais. 

Não se trata da extinção dos vínculos tradicionais de trabalho, que seguem cobiçados 

e predominantes em alguns segmentos. No entanto, é possível perceber que a antiga 

moralidade laboral vai dando lugar às noções de mobilidade, empreendedorismo e tarefas 

consideradas mais estimulantes - o que constituiria um forte atrativo para os profissionais 

das novas gerações. Convém destacar, no entanto, que ideias - ou idealizações - acerca da 

liberdade, da autonomia ou da autenticidade não podem ser pensadas como conceitos 

evidentes e incontestáveis, como o senso comum parece acreditar. 

Segundo Boltanski e Chiapello (2009), a ideia de “libertação” funcionou como um 

instrumento de “cooptação” em todas as fases - ou espíritos, para utilizar o conceito 

weberiano - do sistema capitalista. Em um primeiro momento, quando as sociedades 

modernas se estabeleciam, a noção de liberdade estava atrelada a um desvencilhamento da 

opressão dos paradigmas tradicionais e à promessa de realização pessoal. Posteriormente, a 

sensação de liberdade associou-se às garantias e estabilidade profissional, advindas das lutas 

operárias e sindicais, que geravam a necessária tranquilidade para desfrutar dos momentos 

de lazer. No entanto, conforme discutido até aqui, as ideias de segurança e fixidez tornam-

se cada vez menos atraentes, dando lugar às demandas por liberdade e flexibilização, 

sobretudo por parte dos trabalhadores mais jovens. 

O que se percebe é a cooptação dos anseios e demandas contemporâneos, advindos 

sobretudo das novas gerações, na constituição de um novo espírito do capital. Tais 

transformações estariam associadas tanto à superação de uma situação de opressão anterior 

quanto à emancipação em relação às limitações nos processos de autodefinição e realização 

pessoal (2009, p. 434). Como pontua Bakker (2012), neste segundo caso, a ideia de liberdade 
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estaria associada à independência individual em detrimento da oposição de projetos de vida 

estabelecidos por terceiros, como, por exemplo, pais, professores ou chefes. Assim, é 

possível perceber que o atual espírito do capitalismo é marcado pela demanda por supostas 

liberdade e autonomia, que atravessa desde o relacionamento dos sujeitos com seus 

empregos e seu tempo à própria estrutura das empresas. 

 

3.1.2 Mobilidade como horizonte cultural 

 

Fara é uma norte-americana de 45 anos que atualmente trabalha como virtual 

assistant, um tipo de profissional contratado remotamente para realizar tarefas para seus 

clientes como assistente pessoal. Nosso primeiro contato foi através do Facebook, a partir 

de um comentário seu em uma publicação no grupo Digital Nomad Girls. Ela estava em 

Barcelona e organizava um coworking day, um tipo de evento para promover o encontro 

entre nômades digitais (neste caso, apenas mulheres) e para passar o dia dividindo o mesmo 

local de trabalho (geralmente um espaço de coworking cede o lugar para o evento ou as 

pessoas reúnem-se em  um café). 

Nos encontramos no Coco Coffice, um espaço de coworking que fica no bairro Poble 

Sec e tem a proposta de ser um misto de café e escritório. Fara, muito simpática, prontamente 

aceitou conceder uma entrevista e até mesmo ligou para o marido para que ele se somasse à 

conversa. Fara e Bob se tornaram nômades digitais em 2017, abandonando seus empregos 

no mundo corporativo. Desde então, ainda não voltaram aos Estados Unidos, seu país de 

origem. Quando pergunto à Fara se ela tem alguma ideia de quantos países já visitou desde 

que começou sua empreitada, ela apenas pega um caderno, folheia e lê para mim em voz 

alta: 

 

Em 2017 fomos à Islândia, Finlândia, Estônia, Letônia, Suécia, Noruega, 
Dinamarca, França, Portugal, Reino Unido, Irlanda e Irlanda do Norte. Em 
2018, fomos para o Reino Unido, França, Croácia, Hungria, País de Gales, 
Romênia, Sérvia, Bulgária, Luxenburgo, Irlanda, Irlanda do Norte, 
Escócia, e agora Espanha. 
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Neste ato de pegar o caderno e ler a lista de lugares visitados em voz alta, foi possível 

notar um certo ar de orgulho em Fara. E não é incomum perceber uma valorização da 

mobilidade internacional no discurso e no imaginário dos nômades digitais. A mobilidade é 

definida por Salazar (2018, 153) como “uma complexa combinação de movimento, 

imaginários e experiências”.77 Já Araújo (2004) pontua que a mobilidade não é um traço 

específico da sociedade atual, mas ganha contornos sui generis nos tempos recentes porque 

se molda às próprias transformações econômicas e sociais que se verificam no mundo após 

a década de 90 do século XX, podendo ser assumida como o estilo de vida de determinados 

grupos. Para a autora, mobilidade não é somente deslocamento, já que implica a própria 

consciência sobre a capacidade de o fazer. Araújo (2004) pontua ainda que a ubiquidade da 

tecnologia nos tempos atuais (como discutimos no capítulo anterior), facilita o alargamento 

do leque de possibilidades de mobilidade, oferecendo uma panóplia alargada de 

instrumentos e de objetos, cuja principal função é garantir ao sujeito a possibilidade de se 

manter em movimento. 

O ponto-chave é como tais ideias entram no radar e passam a fazer parte do horizonte 

cultural de possibilidades dos indivíduos. Como argumenta Featherstone (2004), a promoção 

de estilos de vida é uma das bases da economia contemporânea. O autor aponta que, 

principalmente nos Estados Unidos, nas décadas finais do século XIX e durante todo o 

século XX, concepções de abundância estavam associadas à liberdade de movimento, além 

da mobilidade social. Naquele país, isso se amalgamou em torno de uma forma específica 

de mobilidade: a automobilidade (FEATHERSTONE, 2004). 

Na  composição  desses estilos  de  vida,  os  padrões  de  mobilidade  são  um  

importante  elemento, sobretudo  para  as  elites,  que escolhem quando e para onde querem 

ir e têm a mobilidade como um costume – mobility-as-usual, como se referem Birtchnell e 

Caletrío, 2014) – sem que haja barreiras para suas práticas. A dupla de autores investiga 

como as mobilidades da elite informam culturas de luxo, sucesso e “boa vida” e impõem 

uma auto-estilização do elitismo global, baseado, entre outros fatores, na hipermobilidade. 

(BIRTCHNELL; CALETRÍO, 2014, p.1) 

 
77 “History tells us the complex story of human mobility - a complex assemblage of movement, social 
imaginaries, and experience” (SALAZAR, 2016, 153) 
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Além do imaginário em torno das viagens e da mobilidade, os fluxos 

comunicacionais produzem e reproduzem as imagens do que é considerado e valorizado 

como estilo de vida cosmopolita. Assim, temos as mediascapes de Appadurai (1996) e 

também as cosmoscapes de Woodward et al. (2008). Como aponta Appadurai em As 

Dimensões Culturais da Globalização (1996), a paisagem midiática (ou mediascape) é uma 

das instâncias que moldam nossa forma de ver o mundo. 

Isso se verifica, por exemplo, nas representações na imprensa, como no artigo do 

jornal britânico The Guardian, que vemos adiante (Fig. 16), intitulado “O mundo é meu 

escritório: por que eu escolhi me tornar um trabalhador nômade digital”. Nota-se, no texto e 

na imagem, a construção de um imaginário em torno do estilo de vida nômade digital, com 

o retrato de alguém que trabalha de uma rede na praia (provavelmente localizada em um país 

do Sudeste Asiático). O mesmo se verifica nas imagens produzidas pela rede alemã Deutsche 

Welle, que conduziu entrevistas com nômades digitais em Bali. 

 

 

Fig. 16: Artigo do jornal The Guardian intitulada “O mundo é meu escritório: por que escolhi me 
tornar um trabalhador nômade digital.” Disponível em: 

<https://www.theguardian.com/technology/2019/may/11/digital-nomads-work-technology-asia-
cities-wifi >. 
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Fig. 17: Reportagem produzida pelo canal alemão Deutsche Welle intitulada “Trabalhando online e 
viajando pelo mundo - nômades digitais.,”: Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=iXGtx-hroKE>. 

 

Já Javier Caletrío e Thomas Birtchnell (2013) exploram como um ideal cosmopolita 

de um mundo de mobilidade supostamente democrática, frequentemente representado pela 

mídia global, orienta as práticas e aspirações dos viajantes por ele estudados. Um exemplo 

é o comercial de 2016 da plataforma AirBnB, responsável por revolucionar a indústria de 

hospitalidade, possibilitando o aluguel de propriedades por temporada. “Não vá a Paris. Não 

passeie por Paris. E, por favor, não ‘faça’ Paris. Viva lá. Mesmo que só por uma noite”. 

Narrativas como essa se somam ao imaginário em torno das viagens e da mobilidade, 

abundante em reportagens, livros, guias de viagem e conteúdos audiovisuais. 

Também podemos considerar que a ênfase no movimento é uma das promessas da 

nova dinâmica de redes, fluxos e conexões vivenciada hoje. Em um mundo marcado pela 

lógica da globalização, a capacidade de se movimentar com facilidade (física, intelectual e 

simbólica) e, finalmente, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo tornou-se um 
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requisito fundamental para um determinado conjunto de profissionais, consumidores e 

cidadãos no terceiro milênio. Tudo isso está ligado à experiência contínua de mobilidade 

(CRESSWELL, 2010) em suas muitas manifestações (físicas, simbólicas, midiáticas), que, 

por sua vez, marcam uma parte significativa das identidades e estilos de vida 

contemporâneos. 

Para Appadurai (1996), a imaginação tem hoje uma força nova e singular na vida 

social e é a comunicação a responsável por fornecer o “prisma das vidas possíveis”. 

 

O poder da imaginação na fabricação de vidas sociais está inelutavelmente 
ligado a imagens, ideias e oportunidades que vêm de alhures e são, muitas 
vezes, transportadas no veículo que são os meios de comunicação de 
massas (APPADURAI, 1996, p.79). 

 

Podemos observar um exemplo do poder da imaginação (e das imagens na 

construção da mesma) no depoimento de Paul, engenheiro de software norte-americano de 

50 anos, que falou sobre sua inspiração para se tornar nômade digital. 

 

Assistimos esse lindo filme chamado Samsara, um filme sem diálogos de 
uns 90, 100 minutos. É como um travel log de várias locações e locais de 
trabalho ao redor do mundo, filmado em vários países. Samsara me deu a 
ideia, reforçou para mim, que o mundo é muito muito grande, diverso e 
lindo. E, no ano seguinte, após assistirmos esse filme, minha mãe faleceu 
e meu pai já tinha falecido. Isso deixou claro para mim que neste mundo 
tão bonito você não tem todo o tempo que gostaria para explorá-lo. A morte 
da minha mãe fez nossa partida dos Estados Unidos e a ideia de explorar 
outros países mais urgente (Paul, 50, EUA) 
 

Podemos notar também uma crescente profusão de discursos e imagens que celebram 

o movimento como um estilo de vida. Nesse cenário, como John Urry (2002, p.256) aponta, 

“estar em movimento se tornou um estilo de vida para muitos” e a mobilidade está no centro 

de grande parte do que é experimentado e entendido como “liberdade”. Embora, como 

Engebrigtsen (2017) aponta, as imagens sobre mobilidade e nomadismo sempre estivessem 

presentes na cultura ocidental contemporânea, em muitos campos ela se tornou uma 

metáfora e antítese da ideologia unificadora e da criação de fronteiras da era moderna – daí 

o apelo de estilos de vida móveis, em geral, e estilos nômades digitais, em particular. Assim, 

a mobilidade surge nesse imaginário como um modo de vida libertador e o nômade como 
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herói da mobilidade, que se encaixa perfeitamente na nova ideologia da globalização no 

Ocidente (ENGEBRIGTSEN, 2017, p.45). 

Urry (2007) propõe a existência de um Paradigma das Novas Mobilidades, que 

pressupõe um mundo de deslocamentos, constituído através de diversos sistemas lógicos que 

viabilizam a crescente circulação de pessoas, informações, ideias e mercadorias. A partir 

desta perspectiva, a vida social se reorganiza e a sociedade contemporânea está sempre on 

the move. Como bem pontua Kaufmann (2002, p.1), essas novas configurações espaço-

temporal exercem forte influência sobre as práticas culturais, econômicas e políticas. 

Portanto, argumentamos que a mobilidade, para os nômades digitais que estudamos, 

pode ser entendida em termos da noção de futuro de Appadurai (2015) como horizonte 

cultural. A mobilidade, nesse caso, envolve uma relação entre liberdade como imaginação, 

uma aspiração de uma vida boa fora dos caminhos usuais e a antecipação como um conjunto 

de estratégias que abre a possibilidade de movimento. Portanto, constitui aqui nossa 

ferramenta analítica, e não um fato em si mesmo, e o potencial de movimento aponta para o 

futuro como outro elemento-chave para entender o nomadismo digital. Em outras palavras, 

pensamos o movimento enquanto potência, acionada de acordo com as decisões que 

condicionam a trajetória e os projetos dos indivíduos. Será precisamente a construção desses 

projetos de vida calcados na possibilidade (ou potência) de movimento que discutiremos 

adiante. 

 

3.2 Fase de preparação 
 

Eu estou me preparando para isso. Me preparando financeiramente, 
aumentando meus ganhos. Fiz sessões de coaching específicas para 
trabalhar minha transição de carreira no ano passado, de julho a setembro. 
E foi quando eu comecei a trabalhar como freelancer paralelamente, defini 
o que eu ia fazer, como e tal. E agora eu retomei essas sessões de coaching 
porque quero trabalhar um plano de ação mais específico. Então... Qual é 
o meu deadline? Quais são as ações concretas que eu vou fazer? Criar 
minha página web, contratar alguém para trabalhar minha estratégia de 
marketing para ver o que eu vou publicar nas redes sociais, o que eu vou 
converter, etc. (Juliana, 37, Brasil). 
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 O imaginário da liberdade implica em improvisação, flexibilidade e mobilidade, mas 

a adesão ao novo estilo de vida também requer antecipação e planejamento, uma construção 

ativa para que seja viável e sustentável. Nossos participantes estão em diferentes estágios 

para alcançar seu estilo de vida nômade digital. A fase de preparação pode durar de alguns 

meses até um ano (como no exemplo de Juliana, citado acima) e, em geral, envolve desde 

mentorias e consumo de materiais disponíveis online até a construção e planejamento das 

etapas de um negócio online que permita levar a cabo o estilo de vida nômade digital.   

Não é preciso procurar muito para encontrar um vasto material disponível online para 

dar suporte aos que tomaram a decisão de seguir esse estilo de vida. A publicação do New 

York Times intitulada “Como se tornar um ‘nômade digital’” (Fig. 18) afirma: “conhecer o 

mundo trabalhando ao mesmo tempo parece bom demais para ser verdade. Mas com o 

planejamento, equipamentos e suporte adequados é possível.” 

 

 

Fig. 18: Artigo do New York Times sobre como se tornar nômade digital. 
Disponível em: https://www.nytimes.com/2019/02/27/travel/how-to-become-a-digital-nomad.html 
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Fig. 19: Publicação no site Traveling Lifestyle. Disponível em: 
<https://www.travelinglifestyle.net/how-to-become-digital-nomad/> 

 

 

Já o site Location Indie, em seu guia “Como se tornar um nômade digital em 9 

passos”,  afirma que “não há um caminho específico para se tornar um nômade digital, então 

os passos a seguir foram pensados como diretrizes para ajudá-lo na jornada”. O site abriga 

uma comunidade destinada a auxiliar aspirantes a nômades digitais a se preparar e viabilizar 

o estilo de vida. No artigo que promete ensinar os 9 passos para se tornar um nômade digital, 

alguns itens chamam atenção, tais como: “Comece reduzindo custos e coisas que te prendam 

a um local”, “”Identifique suas habilidades”, “Construa seu próprio negócio”, “Decida qual 

será seu primeiro destino”, “Descubra como você quer viver” e, finalmente, “Trace um 

plano”. 
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Fig. 20: Exemplos de conteúdos disponíveis no YouTube em uma busca por “como se tornar 
nômade digital”. Acesso em: março de 2020. 

 

Thompson (2019) empreendeu um estudo com nômades digitais que participaram 

de três das principais conferências sobre o assunto em 2017, o DNX Lisboa, o Digital Nomad 

Girls Retreat, em Javea, Espanha, e a 7in7 Conference, em Barcelona. A partir da sua 

observação, o autor afirma que 

 

os nômades precisam, inicialmente, perseverar na busca de um estilo de 
vida que seus colegas de trabalho, amigos e familiares muitas vezes 
consideram inimaginável, impossível e/ou irresponsável. Encontrar 
informações sobre outras pessoas que adotam esse estilo de vida fornece a 
inclinação inicial de que é realmente possível (THOMPSON, 2019a, p.7, 
tradução nossa).78 

 

 
78 “Nomads must initially persevere in pursuing a lifestyle that their co-workers, friends, and family often deem 
unimaginable, impossible, and/or irresponsible. Finding information on others pursuing such a lifestyle 
provides the initial inclination that it is indeed possible” (THOMPSON, 2019a, p.7). 
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Foi o que aconteceu com Juliana, recrutadora e consultora de carreira brasileira, 

durante a fase de preparação. Ela estava planejando deixar seu emprego das 9h às 17h para 

começar a construir seu próprio negócio independente de localização. 

Juliana conta que, ao tomar a decisão de converter-se em nômade digital, iniciou uma 

fase de preparação que durou 1 ano e meio e estabeleceu um deadline para estudar todas as 

suas possibilidades, se planejar financeiramente e finalmente deixar seu emprego fixo rumo 

à vida mais flexível. Nessa fase, Juliana frequentou diversos eventos e palestras voltados 

para nômades digitais e até embarcou em um cruzeiro, o Nomad Cruise, onde há uma 

programação intensa de aulas com grandes nomes sobre o tema, além da possibilidade de se 

fazer networking. 

 

No ano passado eu fui no DNX, no FreedomX, no Nomad City e no Home 
Base Global. (...) Quando eu estava no FreedomX, por coincidência, 
conheci uma menina que organizou o Home Base e o Nomad Cruise. (...) 
Chegando lá foi um pouco overwhelming (sic) porque são muitas coisas 
acontecendo ao mesmo tempo. É muito intenso. São muitos workshops, 
222 pessoas lá, muita gente. Você tem atividades o tempo inteiro. E tem 
um pouco de FOMO [fear of missing out, medo de ficar por fora], você 
quer aproveitar o máximo, quer estar com as pessoas. Tem gente do mundo 
inteiro. É tão interessante o ambiente que você não quer dormir. A sua 
mente fica estimulada o tempo inteiro porque tem uma variedade de 
pessoas, de feedback, de setores, de momentos em que eles estão nos 
negócios... Porque tem gente que vive realmente como nômade digital há 
vários anos, ganhando milhões de euros. Típico trabalho de 4 horas por 
semana. Tem esses, estavam ali também. Tem gente que eu escutava o 
podcast há meses, como o John F. Diddy, Travel Like a Boss. Tem o 
conteúdo de workshops, palestras e atividades, prático também. 
Apresentação com microfone, Power Point, workshops que são em 
grupinhos menores... Tem atividades mais de lazer, de descontração. Sei 
lá... O barco parou em não-sei-qual país, está de manhã, o povo vai para a 
praia, faz excursão. Tem essas coisas também. (...) Então foi super 
interessante, super intenso. Conversas que surgem entre uma palestra e 
outra, na hora do jantar, no restaurante, sobre o estilo de vida, como fazer, 
trocar ideias. De “nossa, você trabalha com isso online?”, “como você 
começou?”. É super válido. Uma bomba de motivação. 

 

Outros participantes que já se encontravam na fase estabelecida relembraram o 

processo durante as entrevistas realizadas. Sarah, canadense de 33 anos, relembra: “Me dei 

um ano para aumentar minha carteira de clientes, juntar dinheiro, pagar dívidas e partir”. 

Neste processo de preparação para incorporação do estilo de vida nômade, comumente os 
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trabalhadores buscam por informações e procuram adquirir conhecimentos e habilidades que 

os capacitem para a nova rotina. Diante das especificidades e demandas desse modelo 

laboral, muitas vezes os aspirantes optam, inclusive, por uma contundente mudança de 

atividade profissional ou até mesmo da própria carreira. Para melhor compreender tais 

processos, acionaremos os conceitos de projeto e capital humano, que serão discutidos a 

seguir. 

 

 

3.2.1 Vivendo “sob os próprios termos”: a noção de projeto e liberdade 
 

Eu estou esculpindo esse diamante do meu trabalho ideal, do meu estilo de 
vida. Mas tudo é um processo (Juliana, 37, Brasil). 

 

No estudo realizado por Trimoldi (2018), a autora constatou que nômades digitais 

promovem uma desrupção dos espaços dos quais eles desejam escapar: casas, apartamentos, 

escritórios e instituições, além de rotinas estagnantes. Trimoldi sugere que o apelo do 

nomadismo digital reside na promessa da oportunidade de criar uma vida em seus próprios 

termos. Conforme podemos ver na obra de Giddens (1991), os atores sociais na modernidade 

se constroem e se reelaboram constantemente de forma autorreflexiva, de maneira que o 

“eu” torna-se um projeto. O apelo à criação de um projeto individual se reflete no dia a dia 

dos aspirantes a nômades digitais, sobretudo na busca por informações e orientações a fim 

de construir o próprio estilo de vida “sob os próprios termos”. 

Não é a toa que o livro mais citado por Nômades Digitais como inspiração e manual 

para seu estilo de vida é o bestseller Trabalhe 4 Horas por Semana: Fuja da rotina, viva 

onde quiser e fique rico, de Timothy Ferriss (2007). Na obra, o autor promete, entre outras 

coisas, ensinar como “passar de 40 mil dólares por ano e 80 horas de trabalho por semana 

para 40 mil dólares POR MÊS e 4 horas por semana”; “como eliminar 50% de seu trabalho 

em 48 horas usando os princípios de um esquecido economista italiano”; “quais são os 

segredos gerenciais dos CEOs que trabalham à distância” e “como preencher o vazio e criar 

uma vida plena depois de eliminar dela o trabalho e o escritório” (idem). É possível notar 

que a publicação carrega um tom prescritivo e inspiracional, mas o que se torna evidente em 

tais conteúdos é a forma como o estilo de vida nômade digital é moldado, trabalhado em 
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cada detalhe. 

O “trabalho” do nômade digital não se resume à sua atividade profissional, 

abrangendo ainda uma série de tarefas necessárias à manutenção desse estilo de vida, o que 

inclui atividades que poderiam até ser consideradas como ócio, tais como cuidados com o 

corpo e com a saúde física e mental, além de outras tarefas voltadas à criatividade. Em seu 

livro, Ferris (2007) aborda passo a passo e minuciosamente o que chama de “lifestyle 

design”, conceito que dá conta justamente da construção do estilo de vida como um projeto, 

algo a ser moldado. Nas palavras de Ferris (2007, p.7): 

 

Os novos ricos são aqueles que abandonam o plano de vida adiado e criam 
estilos de vida de luxo no presente usando a moeda dos novos ricos: tempo 
e mobilidade. Esta é uma arte e uma ciência que iremos chamar de Lifestyle 
Design. 
 

Ferris (2007, p.1) afirma que os três ingredientes principais do lifestyle design são 

tempo, renda e mobilidade e propõe o conceito como substituto do planejamento de carreira 

tradicional, afirmando que “[o lifestyle design] é mais flexível e permite testar estilos de vida 

diferentes sem comprometer-se com um plano de aposentadoria de 10 ou 20 anos que pode 

falhar devido a flutuações do mercado fora do seu controle”. Tratar-se-ia, portanto, do “uso 

positivo do tempo livre, definido simplesmente como fazer o que você deseja, em vez do 

que se sente obrigado a fazer” (FERRIS, 2007, p. 34-35). Tais afirmações encontram eco 

em algumas declarações dos participantes, conforme destacamos abaixo: 

 

É muito importante construir seu estilo de vida, eu acho; tente trabalhar no 
que é mais importante para você. Algumas pessoas são viciadas em 
trabalho e adoram trabalhar. Se você é assim, faça isso. Mas eu gosto de 
fazer outras coisas fora do trabalho. É muito importante criar seu estilo de 
vida com base nas coisas que você gosta e, depois, seu trabalho é apenas o 
benefício financeiro. Ele te dá as condições para aproveitar a vida que você 
gosta (Simon, 45, Reino Unido). 

É incrível, algo que eu sempre aspirava era ter liberdade. A liberdade é 
uma parte muito importante da minha vida. Estou muito consciente do fato 
de que tenho apenas uma vida e quero aproveitar ao máximo. Eu quero 
criar uma vida que eu quero, não a vida que as pessoas pensam que eu 
deveria ter, ou a vida que eu acho que devo ter ou ... eu só quero estar 
consciente do que eu realmente quero alcançar. O que eu realmente quero 
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tirar desta vida e tentar alcançar isso. Portanto, a liberdade é uma parte 
importante disso (Jasper, 41, Holanda). 

 

Interessante notar que, inserida na concepção tradicional (ou pós-industrial) de 

carreira, está a noção de projeto, que não foi totalmente abandonada pelos nômades digitais.  

Velho (1994) define projeto como uma “conduta organizada para atingir finalidades 

específicas.” (1994, p. 40) Já Castellano (2014) discute, a partir das contribuições de Velho 

(1987), o conceito de projeto enquanto manifestação consciente e comunicável na procura 

por um ideal de vida - movimento que pode ser percebido através das motivações e práticas 

dos indivíduos. Trata-se de um fenômeno que ganha novas proporções na modernidade, 

quando a noção de individualização se consolida em detrimento das delimitações 

institucionais e tradicionais. 

Convém destacar, ainda sob a perspectiva de Velho (1987), que a construção dos 

projetos pessoais não se dá unicamente a partir da subjetividade individual. O autor destaca 

que os projetos nascem a partir de “campos de possibilidades” como dimensão sociocultural 

e espaço para formulação e implementação de tais projetos. Ou seja, o autor reforça que  a 

construção de identidades básicas se subordina “constelações culturais singulares e a 

conjuntos de símbolos delimitáveis” (1994, p. 39) e afirma, ainda, que a que os indivíduos 

modernos nascem e vivem dentro de culturas e tradições particulares, “mas, de um modo 

inédito, estão expostos, são afetados e vivenciam sistemas de valores diferenciados e 

heterogêneos.” (VELHO, 1994, p. 39) 

O autor analisa como processos históricos abrangentes, bem como as relações entre 

os sistemas culturais têm repercussões na existência de indivíduos. Nesse sentido, a noção 

de projeto (ou trajetória) individual deve ser pensada a partir das lógicas conjunturais e 

compreendida como “resultado de complexos processos de negociação e construção que se 

desenvolvem com e constituem toda a vida social, inextricavelmente vinculados aos códigos 

culturais e aos processos históricos de longue durée” (VELHO, 2003, p. 28). Assim, as 

noções de projeto e campo de possibilidades auxiliam na análise de trajetórias e biografias 

enquanto expressão de um quadro sócio-histórico, sem esvaziá-las de suas peculiaridades e 

singularidades. 
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Castellano (2014), por sua vez,  evoca as contribuições de Geertz (1978) para este 

debate, destacando o conceito de “contextos individualizadores”, a partir do qual a cultura é 

compreendida como uma rede de significados que abarca o ser biológico em uma unidade 

de sentido, no âmbito de um sistema de relevâncias. Dessa forma, de acordo com o teórico 

supracitado, tal delimitação estaria presente em todas as sociedades, sendo variáveis, no 

entanto, sua importância e prioridade. No caso da contemporaneidade, estaríamos diante de 

um momento mais propício e estimulante para as “instâncias de individualização”. 

Tal discussão não deve, no entanto, pressupor um contexto homogêneo e uniforme, 

incapaz de abarcar outras maneiras de ser e estar no mundo. Tampouco é possível pensar em 

um projeto individual constituído abstratamente, sem as interferências e referências 

socioculturais e relacionais. Assim, engajar-se em determinados projetos de vida ou padrões 

de comportamento é um processo de agenciamento voluntário e não uma imposição - por 

mais que determinadas trajetórias se apresentem de maneira mais interessante ou sedutora 

(CASTELLANO, 2014). A questão da liberdade deve ser pensada, portanto, a partir da 

perspectiva foucaultiana, 

 

entendendo-se por isso sujeitos individuais ou coletivos que têm diante de 
si um campo de possibilidades onde diversas condutas, diversas reações e 
diversos modos de comportamento podem acontecer. Não há relação de 
poder onde as determinações estão saturadas (...). Não há, portanto, um 
confronto entre poder e liberdade, numa relação de exclusão (onde o poder 
se exerce, a liberdade desaparece); mas um jogo muito mais complexo: 
neste jogo, a liberdade aparecerá como uma condição de existência do 
poder (FOUCAULT, 1995, p.244). 

 

Assim, analisamos o estilo de vida nômade digital compreendendo-o enquanto 

fenômeno motivado por demandas contemporâneas, tais como o anseio por flexibilidade e 

mobilidade - inclusive no âmbito laboral -, e a constituição de um projeto pessoal calcado 

na busca por autonomia e liberdade individual. Tais valores, associados às potencialidades 

das novas tecnologias móveis, constituem o terreno fértil e as condições sociotécnicas para 

o desenvolvimento desse novo modelo laboral, sintonizado com as novas demandas de 

mercado e reconfigurações do imaginário acerca do trabalho e das trajetórias individuais. 
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3.2.2 Capital humano e cultura empreendedora 

 

Significa aprender novas habilidades para prover para você e sua família. 
É não depender de um salário – ninguém pode tirar isso de você. Quer 
dizer, imprevistos acontecem às vezes, mas uma vez que você desenvolve 
habilidades empreendedoras – a habilidade de criar, produzir e agregar 
valor às pessoas a sua volta e para o mundo – é completamente diferente 
da mentalidade de empregado. Essas habilidades, que vêm de tentativa e 
erro, acredito que elas ficam com você, é algo que você nunca vai perder. 
Você pode aplicá-las a novas ideias, novos negócios, novas técnicas, etc 
(Cody McKibben, fundador da Digital Nomad Academy) 

 

A fala destacada é de Cody McKibben, fundador da Digital Nomad Academy, em 

um dos vídeos de seu canal no Youtube79 e evidencia como esses indivíduos incorporam os 

ideais do capitalismo flexível. De acordo com os materiais disponíveis online, para ter 

sucesso na nova vida, o nômade digital precisaria ter ou adquirir as habilidades e 

competências certas para que seja capaz de levar à cabo as atividades que vão lhe permitir 

manter o novo estilo de vida. Além disso, também é comum que os aspirantes a nômades 

digitais precisem adaptar seus projetos e carreiras, antes voltados às exigências e 

expectativas do ambiente corporativo, para modelos online e individuais. Foi o caso, por 

exemplo, de Juliana, que prestava serviços como recrutadora para grandes empresas e passou 

a ser consultora online de carreira. O mesmo ocorreu com Fara, que também saiu do 

ambiente corporativo para se tornar assistente virtual. Jasper, por sua vez, abandonou a 

carreira no ramo de finanças para criar um negócio online voltado para o uso da plataforma 

AirBnB, mas não sem antes testar diversas ideias de negócios diferentes. 

Em sua pesquisa de campo com nômades digitais em Bali, Haking (2017) também 

constatou como “um nômade digital precisa ter as habilidades certas, competências e a 

capacidade de encontrar motivação e pertencimento social enquanto realiza trabalho virtual 

de conhecimento.” (HAKING, 2017, p. 18, tradução nossa)80 Empresas e serviços como a 

Digital Nomad Academy surgem com o objetivo de auxiliar aspirantes a nômades digitais a 

 
79 Eight years as a Digital Nomad. Depoimento de Cody McKibben. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=MVSbdeKAruI>. 

80 “a digital nomad is required to have the right skills, competencies and the ability to find motivation and 
social belonging while performing virtual knowledge work.” (HAKING, 2017, p. 18) 
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desenvolver as habilidades que seriam necessárias para levar a cabo a mudança de estilo de 

vida, bem como lapidar ideias para estabelecer seus negócios baseados na internet, através 

de mentorias, consultoria, estudos de caso e networking. 

 

 

 

Fig 21: Site da Digital Nomad Academy. Disponível em: <digitalnomadacademy.com> Acessado 
em março de 2020. 

 

Conforme evidenciam dados da Organização Internacional do Trabalho (2017), o 

centro da produtividade, inovação e geração de trabalho passou a ser o capital humano, de 

forma que torna-se imperativo aos trabalhadores atualizar seus conhecimentos e desenvolver 

suas habilidades, adaptando-se às demandas por autogestão e empreendedorismo dos novos 

mercados de bens e serviços. Essa ênfase na polivalência e na capacidade de adaptar-se se 

insere em uma crescente valorização daquilo que Boltanski e Chiapello (2009, p. 131) 

denominam de “saber-ser”, em oposição ao “saber” e ao “saber-fazer”, ou seja, uma ênfase 

nas habilidades subjetivas e cognitivas dos trabalhadores, inatas ou adquiridas, que lhe 

constituem e/ou são passíveis de ser capitalizadas. Tal aspecto, que também podemos 

entender nos termos descritos por Foucault (2006) como capital humano, se faz bastante 

presente nos conteúdos e narrativas produzidos por nômades digitais sobre seu estilo de vida, 
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comumente com o intuito de servir de inspiração a outras pessoas que desejam seguir o 

mesmo caminho. 

O conceito de capital humano desponta nos anos 40 e 50, consolidando-se no Brasil 

na década de 60, principalmente a partir da obra de Theodore Schultz (1961). Conforme 

ressalta Paiva (2001), esta perspectiva surge a partir das ideias de “capital fixo” (maquinaria) 

e “capital variável” e inicialmente provoca repúdio por parte dos humanistas de esquerda. 

No entanto, a partir dos anos de 1970, outras perspectivas acerca do capital surgem em 

diversas áreas de pesquisa, deixando de se restringir à produtividade e passando a incorporar 

noções metafóricas – como se percebe, sobretudo, na obra de Bourdieu (2007). Ainda 

segundo a autora, com o passar do tempo, a noção de capital humano passou a abarcar não 

somente a educação formal dos indivíduos, mas também “virtudes pessoais, competências 

diversas nem sempre dependentes de aprendizagem sistemática, atitudes e disposições 

sociomotivacionais” (PAIVA, 2001, s/p). Torna-se elemento fundamental para o mercado, 

portanto, “a capacidade de aplicar, de maneira efetiva e original, no capitalismo da era da 

informação, conhecimentos que antes eram assimilados de forma automática e sem conexão 

com o mundo real” (idem). 

Tudo isso aponta para outra característica da cultura do novo capitalismo já destacada 

por Sennett (2006): o desmantelamento das grandes instituições que levaria a uma 

fragmentação da vida dos indivíduos. A economia passa a exigir um certo tipo de ser humano 

capaz de prosperar em condições sociais instáveis e fragmentadas, sempre administrando 

seu tempo, migrando de uma tarefa para outra e constantemente desenvolvendo novas 

capacitações. Esse ideal cultural só pode ser alcançado por um tipo de sujeito que consegue 

desenvolver por conta própria (sem o amparo das instituições) o próprio potencial e a 

narrativa ou projeto de si. Como afirma Sennett (2006, p. 13), “quando as instituições já não 

proporcionam um contexto de longo prazo, o indivíduo pode ser obrigado a improvisar a 

narrativa de sua própria vida, e mesmo a se virar sem um sentimento constante de si mesmo”. 

Vem daí o apelo ao empreendedorismo, visto ao mesmo tempo como necessidade e solução 

para tal contexto de incertezas e instabilidade. 

A busca por liberdade traz consigo os desafios e ansiedades da gestão de si. Isso por 

que “é através da liberdade e autonomia dos trabalhadores que se instaura um novo poder 

sobre eles” (BAKKER, 2012, p.54), qual seja, o poder classificado por Foucault (2008) 
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como governamentalidade neoliberal. Vemos, portanto, uma produção de si diferente 

daquela apontada por Marx como o trabalho estranhado, da não identificação do homem 

com sua produção (CASAQUI, 2010) e sim uma concepção da força de trabalho como um 

capital que pertence ao trabalhador (FOUCAULT, 2006) - que ele mesmo deve construir, 

fazer gerar rendimentos e administrar tal qual uma empresa, tornando-se, assim, um 

empreendedor de si mesmo. 

 

 

3.3 Fase de consolidação e presentificação: mobilidade como estilo de vida 

 
Já viajei o suficiente. Eu não preciso viajar. Simplesmente escolhi um 
estilo de vida em que posso trabalhar de qualquer lugar (Simon Lewis, 
45, UK). 

 

Simon é um empreendedor de 45 anos, nascido na Inglaterra, que mantém atualmente 

uma base na Cidade do Cabo, na África do Sul, e outra em Barcelona, Espanha. Nas 

conversas que tivemos, um dos temas que mais sobressaíram foi o de estilo de vida. Simon 

parece não só dominar o assunto como reunir a experiência de quem leva este estilo de vida 

há muito tempo. “Deixei a Inglaterra 23 anos atrás. Já estive em 75 países, vivi em 9 países, 

então essa sempre foi a minha vida. Ficar em um lugar é mais anormal para mim do que 

viajar”, afirma. Quando o estilo de vida nômade digital começou a tomar forma e ganhar 

notoriedade nas redes, Simon já vivia uma vida de viagens constantes e, apesar de fazer uso 

do termo em determinados momentos – por exemplo, ao organizar eventos e coworking days 

para nômades digitais –, considera que seu estilo de vida vai além do rótulo. 

 

O nômade digital já virou um pouco clichê. Trabalho com viagens há 
muito tempo e há dez anos, vinte anos, as pessoas faziam um ano sabático, 
deixavam a universidade por um ano e iam viajar. Então, quinze anos atrás, 
as pessoas passaram a sair um ano para fazer trabalho voluntário ao redor 
do mundo e isso foi a evolução do ano sabático. E agora as pessoas tiram 
um ano para ser nômades digitais, se tornando blogueiros ou trabalhando 
em uma ideia. Pode ser alguém que tem habilidades de design ou outras 
habilidades online, fazendo isso para poder viajar. (Simon, 45, Reino 
Unido) 
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Burke (2008) analisa a noção de estilo de vida e como, a partir do século XVIII, com 

as revoluções americana e francesa, “o futuro começava a parecer mais maleável, passível 

de ser planejado. A partir daí, a crescente liberdade de escolha levaria à multiplicidade de 

estilos de vida, bem como à noção de que a vida é passível de ser “moldada”, construída e 

combinada com os elementos que mais nos agradam. Já Featherstone (2004, p.XV) aponta 

que, quanto mais a ideia de construção de um estilo de vida se consolidava, mais a cultura 

do consumo evoluía, destacando também como muitas vezes o estilo de vida esteve ligado 

à mobilidade: “a promessa de mobilidade social e transformação pessoal, juntamente com a 

liberdade de mobilidade física, a capacidade de se movimentar em busca de emprego, lazer 

ou novos pares românticos”. 

O nomadismo digital emerge a partir da sua representação nas plataformas de redes 

sociais online como um estilo de vida que pode ser alcançado, através de imagens 

produzidas, na maioria das vezes, por aqueles que já o experimentam. É comum que aqueles 

que se encontram consolidados, ou seja, que já passaram pelas fases de aspiração, preparação 

e conversão, começem a capitalizar sua expertise ao transformá-la em produto, na forma de 

cursos, palestras e workshops (por exemplo, como Adam, um dos participantes desta 

pesquisa, que encontrei pela primeira vez palestrando sobre o estilo de vida nômade digital). 

Nesses casos, notamos uma presentificação do estilo de vida, com a construção de elementos 

simbólicos que visam despertar o interesse de outras pessoas (e o ciclo se reinicia, com a 

fase de inspiração).  

Há também aqueles casos em que o indivíduo, já tendo vivido a experiência de 

viagens constantes, passa a buscar uma “home base”, um lugar a partir do qual possa se 

mover com facilidade, quando desejar. A mobilidade como potencial se observa também nas 

outras fases, mas é aqui que ela se torna mais visível: viajar passa a ser menos importante 

que o poder viajar, de modo que estar em movimento não precise ser uma constante, mas 

sim um recurso pronto a ser acionado se desejado. A seguir, analisamos como nômades 

digitais constroem seu estilo de vida a partir de imagens e da presentificação online e como 

essa mobilidade se torna um potencial, mais do que uma constante. 
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3.3.1 Laptop na beira da praia: construção e presentificação do estilo de vida nômade 
digital 

 

Basicamente, me dei conta de que – porque tenho uma presença nas mídias 
sociais, muitos seguidores no Facebook, Twitter e Instagram – isso tem um 
impacto positivo na minha empresa. Porque quanto mais eu viajo, mais 
bem-sucedido as pessoas creem que eu sou. (Simon, 45, Reino Unido) 

 

Plataformas de redes sociais online como o Facebook têm chamado atenção como 

fenômeno comunicativo principalmente por evidenciar supostos novos modos de os atores 

sociais se relacionarem, se apresentarem e presentificarem81 na contemporaneidade 

(POLIVANOV, 2014, p. 16). Como apontado por Braga (2011), a partir da criação de 

interfaces simplificadas, os ambientes de Internet passaram a ser largamente utilizados por 

um tipo de usuário não especializados (ou seja, sem a necessidade de conhecimentos 

profundos de software e processamento de dados) como meio de expressão individual e 

coletiva, operando como um espaço social para apresentações do self. 

Como ressaltamos em trabalhos anteriores (MATOS, 2018), a noção de estilo de vida 

na contemporaneidade denota individualidade, autoexpressão e uma autoconsciência 

estilística, ou seja, “o corpo, as roupas, a fala, os hobbies, preferências de comida e bebida, 

casa, carro, destinos de férias, etc. são considerados indicadores da individualidade de gosto 

e senso de estilo de um indivíduo/consumidor” (FEATHERSTONE, 2007, p.81). Com o 

estilo de vida nômade digital não é diferente, já que o mesmo se constrói, discursiva e 

esteticamente, através do uso massivo de plataformas de redes sociais online como o 

Facebook e o Instagram, com imagens de seu dia a dia fora de um escritório padrão e com 

cenários paradisíacos como pano de fundo. Foi observado que o Instagram é uma das 

plataformas mais utilizadas pelos autointitulados “nômades digitais”, seguido por blogs, 

videologs, podcasts e páginas no site Facebook. Nestes espaços, as representações acerca do 

nomadismo digital relacionam-se a uma vida de liberdade e viagens constantes, sempre na 

companhia de um laptop. 

 
81 O termo “presentificação” é usado aqui, da mesma forma que por Polivanov (2014), como 
“performatização de si”, entendendo que a forma como os indivíduos apresentam a si e ao seu estilo de vida 
nas plataformas de redes sociais online corresponde a uma performance. 
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Fig. 22: Postagem na rede social Instagram retratando o dia de um nômade digital: “O 
escritório do dia vem com sabor tropical de Cartagena, Colômbia, nesta casa de praia incrível.” 

 

 

O estilo de vida em questão é uma tendência que tem crescido e se propagado online, 

sendo apenas uma de uma série de dinâmicas identitárias presentes em plataformas de redes 

sociais online. É majoritariamente através das narrativas online dos nômades digitais que a 

maioria dos aspirantes a nômade digital toma conhecimento de suas possibilidades e, assim, 

aprende sobre seus principais elementos (como as viagens e as formas de trabalho remoto). 

Seja através da representação estética (como fotos no Instagram produzidas com o intuito de 

representar visualmente o que é ser um nômade digital), seja discursiva (através de cursos, 

palestras online e e-books contendo fórmulas, dicas e até estudos de caso), o fenômeno 

evidencia a dimensão simbólica e comunicativa do consumo e como este atua na construção 

de identidades. Ao observar tais conteúdos, é possível notar como esse processo de 

construção se dá de maneira altamente autorreflexiva, ou seja, com cada elemento sendo 

escolhido de forma consciente e refletida. 

Polivanov (2014) chama atenção para o fato de que a auto-apresentação em 

plataformas de redes sociais online é sempre construída e performatizada de acordo com o 
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que é valorizado ou desvalorizado pelos atores com os quais se identificam e com os quais 

compartilham uma rede de contatos, no sentido de estabelecer uma “coerência expressiva” 

(SÁ E POLIVANOV, 2012; POLIVANOV, 2014). Assim, observar as postagens e perfis 

em plataformas de redes sociais online feitas por e para nômades digitais (através do uso de 

hashtags, por exemplo) revela não só quem esses indivíduos imaginam ser como que 

elementos valorizam como grupo. Isso evidencia o processo pelo qual “o eu se narrativiza 

em função de objetivos, da busca pela eficácia na gestão de si como marca, através das 

ferramentas disponíveis para a autoconstrução” (CASAQUI, 2010, p.6). 

De acordo com o sociólogo britânico Ken Plummer (2003), pertencemos à espécie 

homo narrans e estamos experimentando na contemporaneidade o que o autor chama de um 

momento narrativo (narrative moment). Nessa perspectiva, as sociedades constituíram-se a 

partir de uma teia de histórias, criadas incessantemente. O que está em jogo não são apenas 

os discursos em si, mas “o papel social das histórias, de que maneira elas são produzidas e 

lidas, o trabalho que realizam em uma ordem social mais ampla, como elas mudam e qual é 

o seu papel no processo político” (PLUMMER, 2003, p.19). Dessa forma, narrar-se seria 

um processo de constituição individual, de formulação de identidade e trajetória próprias. 

Como conclui Sibilia (2013), a própria existência é moldada através da linguagem, processo 

conhecido como “efeito sujeito”. 

O fenômeno em questão pode ser denominado como “narração da própria vida”. 

“narrativas autorreferentes”; “escritos de si” ou “relatos autobiográficos” (SIBILIA, 2016) 

e consistem na publicização voluntária de experiências pessoais. Nas poéticas palavras de 

Motta (2013, p. 18), “narrando, construímos nosso passado, nosso presente e nosso futuro. 

As narrativas criam o ontem, fazem o hoje acontecer e justificam a espera do amanhã”. Tais 

representações apresentam, portanto, um “halo autoral, que remete à ideia de 

‘autenticidade’” e implicam “uma referência a alguma verdade, um vínculo com uma vida 

real e com um eu que assina, narra e vive ou viveu o que se conta” (SIBILIA, 2016, p.66). 

Tais práticas potencializam-se de maneira sem precedentes com o advento das novas 

tecnologias, cujas possibilidades sociotécnicas viabilizam uma performance de si mesmo 

(POLIVANOV, 2014) para uma vasta – e incontrolável – audiência imaginada (BOYD, 

2011). 
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No caso das plataformas de redes sociais online, por exemplo, esses processos de 

auto-representação se dão partir de materiais culturais e multimidiáticos, sendo impactados 

pelas dinâmicas de sociabilidade online. Neste recorte do ciberespaço, é possível estruturar 

a própria vida como um relato, seja ele escrito, oral, fotográfico, pictórico, audiovisual ou 

multimídia (SIBILIA, 2016). Papacharissi (2010) sintetiza essas práticas definindo-as como 

um ciclo sempre em evolução, através dos quais a identidade individual é comparada, 

ajustada ou defendida contra um amplo conjunto de realidades sociais, culturais, econômicas 

e políticas. 

 

 

 

 

Fig 23:Perfis de nômades digitais no Instagram 

 

No caso dos nômades digitais podemos observar como utilizam o Instagram como 

vitrine de seu estilo de vida e o espaço destinado às informações pessoais do usuário, a bio. 

Nesses perfis fica claro como ser um “viajante”, um “nômade digital”, “vegano”, praticar 
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surf ou kitesurf ocupa um papel central na vida desses sujeitos a ponto de ser considerado 

por eles o que os define.       

Vemos, a partir desses e de outros exemplos, que as postagens nas plataformas de 

redes sociais online têm função tanto inspiracional quanto didática. Elas são, ao mesmo 

tempo, construção e apresentação de um estilo de vida, com cada elemento escolhido 

minuciosamente para harmonizar com os demais e contribuindo para a estetização da vida 

cotidiana desses indivíduos. Percebe-se, então, que nas sociedades ou grupos que têm o 

indivíduo como valor central do universo moral – nos termos de Dumont (1993) –, a maneira 

como expressamos nossa individualidade se dá essencialmente por meio de determinado 

padrão de escolhas feitas a partir de um repertório. É esse conjunto de referências que 

compõe a construção do estilo de vida como uma estética do cotidiano. Com o advento de 

plataformas de redes sociais online como o Facebook, publicar fotos e registros instantâneos 

do nosso dia a dia se tornou cada vez mais comum. O que chama atenção no Instagram é a 

estetização de tais momentos, pretensamente espontâneos, através dos chamados “filtros”, 

bem como outros elementos imagéticos. 

 

 

Fig. 24: Cenas do cotidiano nômade digital - Notebook e xícara de café são elementos 
presentes em muitas imagens publicadas no Instagram sob a hashtag #digitalnomad 
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O nome Instagram deriva da junção de instant e telegram (“instante” e “telegrama”), 

ou seja, um instante capturado e enviado como se fosse um telegrama. O aplicativo lembra 

uma câmera instantânea analógica, tipo Polaroid, em que a imagem se revela 

instantaneamente. O uso massivo da ferramenta por viajantes em geral e por nômades 

digitais em particular revela esse desejo de “embelezar” ou “estilizar” o momento presente 

ao mesmo tempo em que o exibe aos outros. Assim, os nômades digitais utilizam o Instagram 

para capturar momentos da sua rotina mas também para produzir imagens que, por sua vez, 

povoarão a timeline e, principalmente, a imaginação de outros nômades digitais (ou 

aspirantes), criando uma estética do seu cotidiano. 

 

 

Fig. 25: Postagem na rede social Instagram sobre o estilo de vida nômade digital: “Em vez 
de pensar quando serão as próximas férias, por que não criar uma vida da qual você não precise 
escapar?” 
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Como nos mostra Featherstone (2007), podemos entender o estilo de vida como a 

consequência de uma “estetização da vida”. Para o autor, há três maneiras pelas quais 

podemos compreender as origens desse fenômeno. A primeira se refere aos movimentos 

artísticos do modernismo, notadamente as vanguardas históricas, o dadaísmo e o surrealismo 

após a Segunda Guerra, dedicados a borrar as fronteiras entre arte e vida cotidiana. Já a arte 

pós-moderna, que emergiu nos anos 1960, tinha como foco reagir à institucionalização do 

modernismo e desafiar a posição respeitável dos museus e da academia. Surge então a ideia 

de que a arte pode estar em qualquer lugar, inclusive nos corpos, no “acontecimento” e na 

performance instantânea e transitória que não pode ser “museificada”. Um exemplo 

marcante desse processo são as subculturas como os dândis, “que fazem do corpo, do 

comportamento, sentimentos e paixões, sua própria existência uma obra de arte” 

(FOUCAULT apud FEATHERSTONE, 2007, p.66). 

 

 

Fig. 26: Visão geral dos principais resultados de uma busca pela hashtag #digitalnomad no 
Instagram. Consultado em abril de 2020. 



136 
 

 

Isso parece ser particularmente verdadeiro nas imagens produzidas pelos nômades 

digitais retratando seu estilo de vida. Laptops contrastando com praias paradisíacas em 

segundo plano, cafés charmosos e confortáveis cabines de primeira classe ou classe 

executiva, adquiridas com a ajuda de programas de milhagem, parecem criar um mundo de 

sonhos que contrasta com a rotina de empreendedores (tanto gerenciando negócios próprios 

como desempenhando o papel de empreendedores de si mesmos ou freelancers) que 

transparece em seus conteúdos, posts, e-books e workshops. 

A ideia das férias sem fim ou de uma vida da qual nunca se precise tirar férias parece 

um ideal, um anseio compartilhado por muitos e construído a cada click e a cada postagem, 

a cada imagem publicada. Se torna evidente que esse estilo de vida é construído a partir do 

consumo e da capacidade de imaginar e experimentar lugares e viagens através das imagens 

compartilhadas nas plataformas de redes sociais online. Nos estudos da cultura do consumo 

esta é vista como esfera privilegiada onde os sujeitos constroem suas identidades simbólica 

e materialmente. Isso se traduz no caráter disperso do nomadismo digital, em sua celebração 

de uma identidade cosmopolita, de cidadãos do mundo, que poderia ser entendido como algo 

fragmentário, mas que encontra sua “segurança ontológica” ou “coerência expressiva” 

justamente no consumo das viagens, do estilo de vida “location independent” e de sua 

presentificação através das plataformas de redes sociais online. 

Aqui, nos concentramos na ideia de que, ao compartilhar imagens desse cotidiano, 

os nômades digitais estabelecem tanto os padrões de consumo quanto estéticos de seu estilo 

de vida. O Instagram é apenas uma dessas vitrines, mas, talvez, a mais importante, por dar 

conta da dimensão imaginativa e imagética, essenciais para o universo do consumo. 

Contudo, é importante ressaltar que apesar de este capítulo não se ater a esse tipo de questão 

(que abordaremos mais adiante), tais escolhas não flutuam em um vácuo social. “Gênero, 

classe social, grupo étnico, entre outras variáveis, estabelecem alguns parâmetros no interior 

dos quais a minha ‘escolha’ e a minha identidade se expressam” (BARBOSA, 2010, p. 24). 

De acordo com Campbell (2006), a sociedade atual mantém uma relação diferenciada 

com o ato de consumir. As atividades relacionadas ao consumo como procura, compra e 

utilização dos bens e serviços ocupa papel central em nossas vidas porque o consumo tem 
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uma dimensão que o relaciona com as mais profundas e definitivas questões que os seres 

humanos possuem na sociedade contemporânea, em especial a questão da identidade. 

 

O consumo era mais utilitário por que as possibilidades de escolha eram 
mais limitadas. Hoje em dia, confrontados com tantas marcas de carro, de 
arroz, etc., temos de escolher o tempo todo. Cada vez mais aquilo que 
compramos hoje é a nossa identidade, nossa ideia de nós mesmos, o estilo 
de vida que escolhemos. Retornamos ao paradoxo de aprender a ser 
indivíduos. Nossa escola é a mídia (BURKE, 2008, p. 35). 

  

Em geral, consideramos que é na combinação especial dos nossos gostos, desejos e 

preferências que nossa individualidade reside. Assim, Campbell (2006) refuta a ideia de que 

o indivíduo na pós-modernidade não tem um conceito fixo de self, mas concorda que nosso 

senso de identidade não é mais claramente determinado como já foi anteriormente por 

filiações de grupo, classe e posições ocupadas em instituições como a família, a religião e a 

nacionalidade. 

 

Depois da libertação principal do indivíduo das correntes enferrujadas da 
corporação, do estamento por nascimento e da Igreja, o movimento segue 
adiante, no sentido de que os indivíduos tornados autônomos querem agora 
distinguir-se entre si. O importante aqui não é mais o indivíduo livre como 
tal, mas que este é, precisamente, aquele único e distinto.(...)  Durante toda 
época moderna, temos a busca do indivíduo por si mesmo, por um ponto 
de solidez e ausência de dúvidas, o qual se torna tanto mais necessário 
quanto mais o horizonte prático e teórico e a complexidade da vida 
aumentam aceleradamente, tornando ainda mais urgente essa necessidade, 
a qual não pode ser encontrada em instâncias externas à própria alma 
(SIMMEL, 1998, p. 115) 

 

Assim, “o consumo, longe de exacerbar a ‘crise de identidade’, é, na verdade, a 

principal atividade pela qual os indivíduos geralmente resolvem esse dilema” (CAMPBELL, 

2008, p. 51). O autor cita como exemplo a maneira como as pessoas costumavam definir a 

si mesmas em anúncios de jornais buscando um relacionamento, sempre citando gostos 

pessoais e informações sobre seu estilo de vida (se gostam de esporte ou vinho ou ainda que 

tipo de filme costumam assistir).82 

 
82 A prática dos anúncios já não é muito popular nos dias de hoje, dando lugar aos perfis nas redes sociais 
e aplicativos. Mas o padrão continua sendo verdadeiro e facilmente observável em aplicativos de sites de 
relacionamentos, por exemplo. 
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Dessa forma, a emergência da sociedade do consumo não deve ser encarada apenas 

como sendo caracterizada por um materialismo dominante, já que também confronta os 

indivíduos com imagens que falam aos seus desejos, constroem sua identidade e “estetizam” 

sua realidade (FEATHERSTONE, 2007, p. 66-67). Isso é notório nas imagens produzidas 

por nômades digitais e publicadas em redes sociais como o Instagram com o intuito de serem 

consumidas por outros (seus seguidores), em geral pessoas que também estão interessadas 

nesse estilo de vida e que em breve ou ao mesmo tempo produzem suas próprias imagens. 

Essas imagens se retroalimentam e se referenciam criando uma estética específica. 

 

3.3.2 Mobilidade em potência 

 

O nomadismo digital e seu apelo por uma vida em movimento indicam não só a 

aspiração a um outro lugar, mas um desejo de errância, algo que é apontado por Michel 

Maffesoli em Sobre o nomadismo (2001) como o drama contemporâneo que surge em 

contraposição ao compromisso de residência que prevaleceu durante toda a modernidade. 

Maffesoli considera essa aspiração a um “outro lugar” como o novo espírito do tempo, 

apontando uma tendência importante, sobretudo nas sociedades ocidentais, que incita muitos 

indivíduos a ver na errância, ou nomadismo, um valor social a muitos títulos exemplar 

(MAFFESOLI, 2001, p.28). Embora não seja possível afirmar que se trata de uma tendência 

totalizante, a visão de Maffesoli destaca aspectos importantes, considerando condições 

culturais, que trazem questões relevantes na constituição das subjetividades contemporâneas 

em geral e no estilo de vida nômade digital em particular no que tange ao valor atribuído à 

uma vida em movimento. 

No entanto, o estilo de vida nômade digital não se caracteriza apenas por viagens ou 

movimento constante. É antes a potencialidade de se mover sempre que quiserem, para onde 

quiserem. Kaufmann (2002), em Re-thinking mobility. Contemporany sociology (2002), 

apresenta uma outra forma de pensar a mobilidade, a partir das novas práticas e técnicas 

cotidianas. Tal perspectiva leva em conta as múltiplas possibilidades de deslocamento, que 

podem ser físicas, mas também virtuais ou imaginativas (através de informações e imagens 

que circulam mundialmente). 



139 
 

Um dos aspectos que observamos ao longo da pesquisa é que nômades digitais não 

se encaixam em outras categorias sociais de sujeitos em movimento, tais como trabalhadores 

migrantes ou turistas (embora, obviamente, possam desempenhar esse papel). Em vez disso, 

fazem uso de um certo tipo de mobilidade relacionado a uma globalização idealizada, ou 

seja, tiram vantagem do que esse sistema permite e parecem relativamente não afetados por 

suas desvantagens. A mobilidade dos nômades digitais se encontra em uma interseção entre 

mobilidade física e virtual e reflete o potencial para a mobilidade trazido pelas Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação. 

 

Em 2019, por que criar um negócio que faz com que você tenha que estar 
em um lugar? Isso parece um pouco idiota. Há tantas coisas que você pode 
fazer online, tantos projetos que você pode fazer de forma remota. Por que 
você precisa estar fisicamente em um lugar? Tem mais a ver com liberdade 
do que com ser nômade digital (Simon, 45, Reino Unido) 

 

Ao longo da pesquisa foi possível observar que, muitas vezes, o que atrai os 

participantes para o estilo de vida nômade digital não é necessariamente a vida de viagens 

constantes, mas a possibilidade de ir onde quiser, a qualquer hora que desejarem – ou até 

mesmo não ir a lugar nenhum. Como afirma Simon, de forma bem humorada, 

 
Na verdade, eu estou tentando não viajar. Este ano não fui para lugar 
nenhum. Passei três meses nos Estados Unidos, depois voltei para o Reino 
Unido e, então, Espanha. Depois fui para a Alemanha – isso sou eu não 
viajando. 

 

A potência para a mobilidade se mostra principalmente naqueles casos em que os 

indivíduos buscam uma “home base”. O termo é comum entre os nômades digitais e chama 

atenção o fato de não se referirem a essa chamada “base” como simplesmente “casa”, mesmo 

que, do ponto de vista legal, se tornem efetivamente moradores do local escolhido (com 

vistos de residência, ainda que temporária, contratos de aluguel, etc). 

Jasper havia acabado de encontrar sua base, um apartamento no último andar de um 

prédio no bairro de La Esquerra d’Eixample, no Centro de Barcelona. O terraço 

proporcionava uma vista 360º da cidade, com destaque para a basílica da Sagrada Família, 

não muito longe dali. A primavera começava a dar seus sinais e Jasper passou a organizar 
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festas naquele espaço todo fim de semana. “Para mim funciona muito bem mas, ao mesmo 

tempo, depois de nove anos na estrada, estou gostando muito de simplesmente estar aqui em 

Barcelona. Sinto que este é o lugar para mim.” Ainda assim, Jasper deixa em aberto a 

possibilidade de ficar. 

 

Assinei o contrato de aluguel até julho. Se você me perguntar se quando 
chegar julho ou agosto ainda vou estar morando em Barcelona, eu não sei. 
É bem possível, mas é bem possível que não. Honestamente, não vim para 
Barcelona para morar aqui. Aluguei um AirBnB por um mês e depois de 
duas ou quatro semanas comecei a perceber que realmente gosto desse 
lugar. Vamos ver uns apartamentos. Então encontrei esse apartamento 
incrível com terraço. Olhei em volta, para a cidade de Barcelona, vendo o 
oceano, as montanhas e pensei “eu quero isso. Onde assino?”. Quem sabe 
se eu não tivesse vindo ver esse apartamento talvez eu não tivesse ficado. 
Simplesmente pareceu a coisa certa. Estou muito feliz, mas quem sabe? 
Talvez alguma outra coisa apareça no meu caminho e as coisas tomem 
outro rumo. Não me preocupo muito com isso, foco no hoje e amanhã e 
talvez essa semana, talvez esse mês, mas depois disso vamos ver. Vamos 
cruzar as pontes quando chegarmos lá (Jasper, 41, Holanda). 

 

De fato, alguns meses após a conclusão da pesquisa de campo, Jasper mudou sua 

base para a Colômbia (pelo menos por alguns meses). Engebrigtsen chama a atenção para o 

fato de que a figura do nômade incorpora um “habitus móvel” (ENGEBRIGTSEN, 2017, 

p.45). Nesse sentido, o nômade não se move necessariamente fisicamente, mas tem e 

representa o potencial de se mover se quiserem. Portanto, viagens e nomadismo aparecem 

como uma possibilidade, sempre no horizonte, e não como uma realidade constante. 

Nesse sentido, Kaufmann (2002, p.37) estabelece uma diferenciação entre fluidez e 

mobilidade, afirmando que 

 

O potencial de velocidade permitido pela tecnologia dos sistemas de 
transporte e comunicação é comumente visto como um instrumento que 
oferece mobilidade às pessoas, como um meio para fazê-las móveis. É 
imperativo que essa confusão entre o potencial de velocidade oferecido 
pelas tecnologias e a atribuição direta e inquestionável de estratégias para 
a mobilidade das pessoas seja abandonada se quisermos estudar a 
mobilidade espacial sob o ponto de vista sociológico. Somente articulando 
as razões e intenções dos atores em serem móveis ou, ao contrário, suas 
escolhas pela imobilidade, nós iremos alcançar essa meta (KAUFMANN, 
2002, p.37). 
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A partir do que considera um equívoco conceitual, o autor propõe uma expansão da 

noção de mobilidade para além do deslocamento físico, englobando o potencial de 

movimento, a motilidade. Segundo o teórico “motilidade pode ser definida como a 

capacidade da pessoa ser móvel ou, mais precisamente, a maneira com que o indivíduo se 

apropria do que é possível no domínio da mobilidade e usa esse potencial em suas 

atividades” (KAUFMANN, 2002, p.37). A proposta é levar em conta o potencial de 

mobilidade, que será (ou não) transformado em movimento de acordo com suas aspirações 

e circunstâncias dos indivíduos. 

Em suma, o teórico leva em conta que a motilidade refere-se à habilidade de ser 

móvel, que, por sua vez, é garantida através de atitudes físicas, de aspirações e 

conhecimentos e tecnologias de transporte e comunicação acessíveis ao indivíduo. Refere-

se, portanto, ao acesso a recursos, disponibilidade de opções, capacidade de fazer escolhas 

e apropriação das possibilidades a partir de seus projetos de vida. O autor afirma, ainda, que 

a “motilidade é formada pelo curso da vida de cada um e por sua situação financeira, social 

e cultural que juntas, vão definir uma série de possibilidades em termos de oportunidades e 

projetos” (KAUFMANN, 2002, p.40). 

Convém ressaltar ainda que este conceito é inflexível, ou seja, pressupõe algum nível 

de autonomia de decisões. Sem essa premissa, a noção de motilidade seria simplista e 

incapaz de embasar a discussão acerca da relação entre fluidificação do social e mobilidade 

espacial. Dessa forma, a mobilidade (ou sua ausência) seria fruto de um conjunto de escolhas 

disponíveis aos sujeitos em um determinado contexto. Com isso, Kaufmann (2002) não 

afirma uma liberdade a priori, apenas atesta que os indivíduos são protagonistas dos 

momentos em questão. 

Mais uma vez, ressaltamos a importância das TICs nesse contexto, já que, como 

afirmam Sheller e Urry (2006, p.207), “existem lugares e tecnologias que potencializam a 

mobilidade de uns enquanto outros lugares e tecnologias aumentam a imobilidade de 

outros”. Assim, se existe uma correlação entre a potência de mobilidade informacional-

virtual e a mobilidade física - como afirma Lemos (2009) - aqueles que se movimentam mais 

facilmente pelo ciberespaço são também os que têm maior autonomia para o deslocamento 

físico e vice-versa. Por isso os “nômades” contemporâneos só poderiam ser “digitais”, já 
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que vivemos em um contexto de capitalismo informacional – e, não por acaso, a grande 

maioria desses trabalhadores vem das áreas de Tecnologia da Informação.83 

Contudo, é importante ressaltar que para que uns sejam considerados “livres”, outros 

precisam ser caracterizados como “não livres” e a emergência da mobilidade como estilo de 

vida (e, como tal, passível de ser consumida) é uma das maneiras como essa hierarquização 

global da mobilidade é criada. Isso vai ao encontro do que afirma Bauman (1999), para quem 

estaríamos divididos entre aqueles que podem escolher seus destinos de acordo com o que 

esses podem oferecer e aqueles que são expulsos do lugar onde gostariam de ficar - ou não 

possuem o poder de escolher para onde vão. O autor denomina, metaforicamente, os 

primeiros como turistas e os últimos como vagabundos. 

 

Todas as pessoas podem agora ser andarilhas, de fato ou em sonho — mas 
há um abismo difícil de transpor entre as experiências que podem ter, 
respectivamente, os do alto e os de baixo da escala da liberdade. Esse termo 
na moda, “nômades”, aplicado indiscriminadamente a todos os 
contemporâneos da era pós-moderna, pode conduzir a erros grosseiros, 
uma vez que atenua as profundas diferenças que separam os dois tipos de 
experiência e torna formal, superficial, toda semelhança entre eles 
(BAUMAN, 1999, p. 96). 

 

“Liberdade é pouco. O que desejo ainda não tem nome.” A frase do romance Perto 

do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, ilustra uma ideia comum no discurso de 

nômades digitais ao falarem sobre a escolha por esse estilo de vida: a menção à uma 

necessidade de “liberdade”. Ao analisarmos as imagens e discursos produzidos por nômades 

digitais buscando retratar seu estilo de vida location independent, também observamos esse 

tema recorrente. Como aponta Gomes (2006, p.77), “uma das características da modernidade 

é que a liberdade deixa de ser apenas uma categoria política e jurídica para tornar-se também 

uma condição existencial, tornar-se, enfim, uma experiência pessoal, única e intransferível”. 

A partir dessa perspectiva, tal vivência pode ser identificada, portanto, no âmbito das 

trajetórias individuais de construção da própria autonomia. 

 
83 Dados obtidos a partir do Digital Nomad Survey (disponível em: <http://digitalnomadsurvey.com>) e do 
Digital Nomad Census (disponível em: <http://digitalnomadhelp.com/infographic/#>) além de observação em 
grupos no Facebook. 
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Dessa forma, as decisões tomadas a partir de uma potencialidade de movimento – 

que poderá ou não converter-se em mobilidade – estão relacionadas a diversos 

constrangimentos que distinguem os sujeitos e condicionam as oportunidades e 

possibilidades de escolha ao longo de suas trajetórias pessoais. Nesse sentido, a mobilidade 

se torna um estilo de vida, experimentado através de objetos que circulam com os indivíduos. 
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4. NÔMADES DIGITAIS EM BARCELONA 
  

 “Você está fazendo o que você ama?”. A frase pode ser ouvida em um vídeo exibido 

para uma plateia de cerca de 20 pessoas, reunidas no espaço que pertence a uma escola de 

programação - e que lembra muito os famosos escritórios da Google - para ouvir sobre 

nomadismo digital. Adam, que é o palestrante, inicia sua fala exibindo o vídeo que, segundo 

ele, o inspirou a ingressar neste estilo de vida. “Eu estava muito infeliz”, diz ao começar a 

relatar seu processo de mudança. “Em uma cidade como Londres, de onde eu venho, as 

pessoas gastam em média duas horas se deslocando para o trabalho.” A explicação é 

acompanhada de uma imagem do metrô londrino lotado. “No escritório também não havia 

muito espaço”. “Eu queria ir embora, mas não sabia para onde”, conta e começa a listar 

alguns dos seus critérios. “Canadá: bom wi-fi, mas muito frio”. Seu objetivo é fugir do 

inverno e, por isso, ele está de partida para a América do Sul por alguns meses. 

 

Fig. 27: Postagem no Twitter de Adam, um dos participantes da pesquisa: “Que experiência 
fantástica falar para aspirantes a nômades digitais sobre os prós, contras e como se tornar location 

independent.” 
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Para Adam, nômades digitais são pessoas que “mudam de direção muito rápido” e, 

na sua opinião, as instituições tradicionais não propiciam tal espírito de inovação, de maneira 

que a maioria desses trabalhadores opta por atuar como freelancer ou empreendedor. Tal 

afirmação parece encontrar eco no próprio ambiente onde acontece o evento, no qual 

também funcionam meia-dúzia de start ups e onde, naquele momento, encontravam-se 

jovens profissionais trabalhando em seus laptops, rodeados de post-its coloridos, e uma mesa 

de ping pong no centro. 

Adam revela também como se deu conta de que era um “nômade digital”. “Eu estava 

andando por Barcelona e vi esse lugar bacana que era um coworking, cheio de pessoas como 

eu. De repente, eu tinha um monte de amigos”. Apesar desta identificação, explica que, na 

verdade, prefere o termo “location independent” e não deseja viver uma vida de férias 

constantes. “Eu não gosto de tirar férias; eu gosto da minha vida. Eu sigo fazendo o que 

tenho que fazer e levo meu trabalho comigo enquanto eu viajo”. 

Aquele foi o primeiro contato que tive com nômades digitais em Barcelona, ao iniciar 

a pesquisa de campo, durante um evento chamado “Digital nomads: the world is my office 

and home” [“Nômades digitais: o mundo é meu escritório e a minha casa”, em livre 

tradução], que aconteceu em outubro de 2018. Neste capítulo, analisamos o dia a dia dos 

nômades digitais e trabalhadores location independent observados e entrevistados em 

Barcelona, bem como as características da própria cidade e seus espaços de trabalho que 

fizeram com que se tornasse um hub de nômades digitais. Se ao longo dos capítulos 

anteriores foram vistos aspectos gerais sobre o surgimento e características culturais do estilo 

de vida nômade digital, bem como as transformações sociais que o tornaram possível, aqui 

apresentaremos um olhar mais específico da cena de Barcelona, destacando os aspectos que 

contribuíram para sua construção e consolidação e buscando compreender como e em que 

espaços se dão as trocas e as relações (mesmo as mais transientes). 

A maior parte da observação participante se deu em espaços de coworking em 

Barcelona, entre outubro de 2018 e maio de 2019. Nômades digitais não são os únicos a 

frequentarem espaços de coworking, sendo acompanhados por empreendedores e 

trabalhadores residentes (muitos dos quais optam por planos de pagamento mensal e 

frequentemente contam com assentos fixos). Há até mesmo empresas inteiras que alugam 

partes de espaços de coworking. Contudo, para Lee et al (2019), a crescente oferta desses 
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serviços (que, por sua vez, acompanhou o crescimento da gig economy) contribuiu 

diretamente para o crescimento da cena nômade digital. Podemos dizer, ainda, que nômades 

digitais vivem entre o que James Clifford (1997) chama de “habitar em viagem” ou “viajar 

em casa”. Embora Clifford estivesse se referindo ao papel das mídias nos imaginários sobre 

viagem, é possível aproximar essa metáfora ao cotidiano nômade digital, já que tais 

indivíduos encontram nos deslocamentos seu próprio estilo de vida. Sendo assim, a escolha 

de seus destinos nunca é arbitrária, ou, pelo menos, não tão arbitrária quanto tentam fazer 

parecer. Esta segue padrões e parâmetros que nos dizem muito sobre como se dá o estilo de 

vida nômade digital. 

Na prática, apesar da afirmação de um estilo de vida que supostamente independe da 

localização, com atividades que podem ser desempenhadas “de qualquer lugar do mundo” 

(como afirmam incansavelmente), nota-se que o local ainda exerce influência nas escolhas 

dos nômades digitais e no próprio estilo de vida. Não à toa, esses trabalhadores investem 

tempo e energia consideráveis para escolher seus próximos destinos e utilizam critérios 

bastante definidos, mesmo que seu tempo de estadia dificilmente se estenda além de um 

visto de turista (a exceção a essa regra é o caso daqueles que possuem cidadania europeia ao 

transitar dentro do bloco). 

Por fim, a partir das observações de campo e das histórias de vida dos participantes, 

propomos uma reflexão: o estilo de vida nômade digital foi, de fato, capaz de prover mais 

bem-estar e realização pessoal para aqueles que o praticam? Ao observar a rotina e as rotas 

dos nômades digitais em Barcelona, bem como seus discursos e trajetórias pessoais, foi 

possível identificar elementos relacionados à subjetividades e aos valores. Tais aspectos 

serão analisados na terceira parte deste capítulo. 

 

4.1 A escolha do local em um estilo de vida location independent 
 

Eu diria que, no momento sou um nômade digital local, no sentido de que 
estou explorando esta cidade no momento. Acredito que nômades digitais, 
os verdadeiros, são os que vão para qualquer lugar. Eles ficam de 1 a 3 
meses em um lugar e depois mudam. Quer dizer, eu diria que essa é a janela 
de tempo que considero boa. Então eu diria que sou mais um nômade 
digital local, já que agora eu moro aqui na Barceloneta (Alex, 31, Itália) 
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Como vimos ao longo desta tese, nômades digitais são profissionais que tiram 

vantagem da habilidade de trabalhar remotamente para poder viajar, em contraste com 

aqueles cuja atividade laboral exige a presença física em um local de trabalho determinado 

todos os dias – ou mesmo aqueles que optam pelo home office e que usam tal flexibilidade 

para diminuir custos de transporte e manter uma rotina que possibilite cuidar dos filhos ou 

ter mais qualidade de vida. O segmento aqui analisado seleciona sua localização com base 

em considerações de lazer e não de fatores relacionados diretamente a trabalho – em 

contraste, por exemplo, com trabalhadores migrantes ou expatriados, cujas motivações vão 

desde melhores condições de vida a opções de carreira no exterior. 

 

 

Fig. 28: Post no site Traveling Lifestyle com uma lista das 37 melhores cidades para nômades 
digitais em 2020. Disponível em: <https://www.travelinglifestyle.net/digital-nomad-cities/> Acesso 

em: maio de 2020 

 

Contudo, por necessitarem de algumas estruturas básicas para desenvolver suas 

atividades (e, em geral, permanecerem em um mesmo lugar por mais tempo do que um 

turista comum - embora menos que um residente), além de aspirarem a determinados padrões 

de vida, o local escolhido deve reunir a maior quantidade possível de características 

consideradas fundamentais, como opções de estadia, bom acesso à internet e opções de locais 
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para trabalhar. Outros fatores, como clima e natureza (presença de praias ou montanhas) e 

acultura da cidade (opções de bares, restaurantes, cafés, etc) também  compõem o pacote do 

estilo de vida. Um dos entrevistados chegou a citar que Barcelona tinha excelentes cena de 

jazz e infraestrutura (aeroporto bem localizado e bons sistema de transporte e espaços de 

trabalho), o que de certa forma condensa os principais aspectos considerados na busca pelo 

melhor destino. 

Já Thompson (2019a) chama atenção para outro aspecto importante dessa equação. 

Para a autora, a escolha por destinos no Sudeste Asiático (onde se encontra o maior hub de 

nômades digitais), América Latina e até mesmo a península Ibérica (que tem crescido em 

popularidade nos últimos anos – o que se reflete na quantidade de conferências e eventos 

voltados aos nômades digitais em Portugal e Espanha), conjuga tanto prazeres hedonísticos 

quanto a maximização de privilégios demográficos, já que a maioria é detentora de 

passaportes fortes e recebe em moedas como dólar e euro. McElroy (2019, p.215) também 

critica o que chama de “Imperialismo do Vale do Silício” ao descrever o nomadismo digital 

como “uma identidade que vários profissionais de tecnologia ocidentais adotam para 

descrever estilos de vida independentes de localização que os possibilita viajar pelo mundo 

mantendo salários [no nível] do Vale do Silício”. Assim, tais profissionais podem “desfrutar 

de trânsito fácil entre locais ‘exóticos’, do bairro latino de São Francisco até bem longe do 

Vale do Silício, como Bali ou Bucarest” (idem, p. 217). 

Tal aspecto aparece na fala dos participantes sempre sob a forma de “custo de vida” 

(embora não se observe questionamentos em relação às razões sociais e econômicas para 

tal). 

Como nômades digitais, sempre buscamos locais onde o custo de vida é 
aceitável, onde o clima é legal, onde há boa infraestrutura, especialmente 
de internet, porque todos dependemos disso para nossos negócios. Isso 
quase automaticamente te leva a lugares na América do Sul e, 
especialmente, Ásia. O clima é ótimo e o custo é acessível. Passei bastante 
tempo em Medellín e em Cali, na Colômbia, em Buenos Aires, Argentina, 
e em várias cidades do Brasil. Também estive tempo considerável em 
países como Filipinas e Vietnã. Morei em Hong Kong por uns meses e 
provavelmente fiquei uns seis meses em Taiwan, Indonésia, na América 
Central, Panamá, Costa Rica e também no México. Praticamente todos os 
lugares (Jasper, 41, Holanda). 
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Lee et al (2019, p.142) realizaram um estudo na comunidade online de nômades 

digitais no Reddit,84 onde os participantes compartilham conselhos sobre os lugares e as 

“amenidades” necessárias para o estilo de vida em questão. De uma maneira geral, os 

questionamentos feitos nesse fórum estavam ligados a cidades específicas, clima/natureza, 

custo de vida, cultura/língua, segurança, disponibilidade/velocidade da internet, espaços de 

coworking, comunidades/lugares para conhecer pessoas e disponibilidade de moradias para 

alugar por curto prazo. 

Os autores descobriram que os lugares são frequentemente avaliados positiva ou 

negativamente em relação a uma característica principal: ou fornecem um meio para os 

nômades manterem uma separação clara entre os aspectos sociais e profissionais de suas 

vidas ou proporcionam uma forma de mesclar esses aspectos. Ainda segundo os autores, os 

nômades digitais que favorecem o primeiro tipo de local tendem a se concentrar na busca de 

fatores que promoverão sua própria produtividade no trabalho, enquanto os que favorecem 

o segundo tipo tendem a se concentrar nos fatores que lhes permitirão equilibrar trabalho e 

lazer. 

Ao longo dos anos, alguns destinos se tornaram populares entre os nômades digitais, 

figurando em diversos blogs que procuram descrever quais locais reúnem a maior quantidade 

de características consideradas necessárias para esse estilo de vida. Algumas cidades 

começaram a atrair mais nômades digitais e se tornaram hubs. A seguir, detalharemos as 

características desses locais, buscando compreender como Barcelona se tornou um deles. 

 

4.1.1 Os hubs de nômades digitais e suas características 

 
 

Fui à Playa del Carmen e encontrei o paraíso lá. Fui a um coworking 
chamado Celina, que é um hostel e coworking com filiais em toda a 
América Latina. Então, as pessoas que estavam no coworking eram 
viajantes como eu. E o hostel era bem barato para um quarto 
compartilhado. E eles tinham eventos todas as noites e eu pude conhecer 
todos os viajantes, muitos nômades digitais. Foi incrível! (Adam, 30, Reino 
Unido). 
 

 
84 https://www.reddit.com/r/digitalnomad 
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Playa del Carmen, no México, é atualmente um dos destinos conhecidos por atrair 

nômades digitais, assim como Las Palmas, nas Ilhas Canárias; Lisboa, em Portugal, entre 

outros. Mas dois destinos no Sudeste Asiático são os principais destaques: Bali, uma ilha da 

Indonésia, e Chiang Mai, na Tailândia. Uma das participantes da pesquisa descreve sua 

experiência recente nessas duas cidades: 

 

Comparando Bali com Chiang Mai, ambas são grandes pólos de nômades 
digitais na Ásia. Chiang Mai eu me apaixonei. É uma cidade super fácil de 
se mover, tem vários cafés com internet boa, tem vários coworkings, tem 
muito nômade digital, é muito fácil se relacionar com pessoas que têm esse 
mesmo estilo de vida. Você vive uma bolha, distante dos tailandeses, se 
você quiser. Você vive uma realidade paralela, a cidade está preparada para 
isso. Tem um bairro onde nômades digitais ficam. A comida é uma delícia 
e o custo de vida é muito barato. 

Já Bali é outra história. Como tem uma comunidade internacional muito 
grande, isso faz com que os preços subam. Academia, coworking, coisas 
designadas para os nômades digitais... Além disso, é difícil se concentrar, 
não tem tanto ambiente para trabalhar. As pessoas têm corpos perfeitos e 
estão saindo para restaurantes. Mas os coworkings têm um papel muito 
importante, organizam eventos, etc. 

 

Haking (2017) realizou pesquisa de campo em Bali e descreve as características da 

comunidade de nômades digitais baseada ali. A autora chama atenção para o fato de que é 

bastante comum que esses trabalhadores se reúnam em hubs, ou seja, pontos estratégicos 

onde sabem que têm maior chance de encontrar outros profissionais com estilo de vida 

semelhante. No entanto, para que uma determinada cidade se estabeleça como um hub é 

necessário que possua certos atrativos e, principalmente, que se construa ali um sentimento 

de comunidade (algo que iremos discutir mais adiante), gerando um certo nível de conforto. 

Ainda de acordo com Haking (2017), muitos nômades digitais que estão fora desses hubs 

não possuem esse sentimento de comunidade e é mais comum que se sintam isolados. Por 

isso, é comum que usem os hubs como bases remotas para que possam interagir com outras 

pessoas. 

A autora enumera os motivos que fazem de Bali um hub: a aceitação balinesa de 

influências externas, incluindo inovações tecnológicas, além da abundância de cafés 

amigáveis ao trabalho, repletos de nômades digitais e seus laptops. Contribuíram também 

suas características naturais e culturais de paraíso exótico e a diferença de custo de vida 
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(decorrente da desigualdade econômica e social global) em comparação com os países 

ocidentais. 

Altringer (2015), em um artigo para a Forbes, retrata como Ubud, uma cidade na ilha 

de Bali, se tornou o principal hot spot para nômades digitais. Mais especificamente, o Hubud, 

um espaço de coworking conhecido por sua arquitetura e seu marketing global, se tornou um 

ímã para esse tipo de profissional viajante. De acordo com seu site, o espaço se define como 

“um hub em Ubud”. A maior parte de seus membros vêm da Europa ou dos Estados Unidos. 

 

 

Fig. 29: Imagens retiradas do Instagram do Hubud. Disponível em: 
<https://www.instagram.com/hubudbali>. 

De muitas maneiras, há uma aproximação entre Bali e o Vale do Silício (Bali até 

recebeu a alcunha de Silicon Bali85). Vale lembrar que a região da Califórnia foi um hub 

importante durante a revolução tecnológica dos microcomputadores. Haking (2017) 

descreve que investidores do Vale do Silício estariam sendo atraídos para o ecossistema 

balinês de start ups. Barcelona também desperta comparação com o Vale do Silício, 

especialmente devido a ações governamentais que visam atrair iniciativas ligadas à 

tecnologia para a cidade. Muitos nômades digitais se dizem atraídos por esse chamado 

“ambiente de start ups” e buscam esse tipo de destino a fim de maximizar suas competências 

profissionais e seus negócios. A seguir, veremos como Barcelona desempenha a função de 

hub de nômades digitais. 

 
85 Forget Silicon Valley, meet Silicon Bali. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/business-
27043778> Acesso em maio de 2020 
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4.1.2 300 dias de sol por ano: Barcelona como destino nômade digital 
 

Não é necessário ir a Ubud ou a Chiang Mai para vê-los. Estão cada vez 
mais entre nós, apesar de não sabermos quantos são nem qual é o tipo de 
relação que estabelecem com a nossa cidade ou qual seu impacto real sobre 
a moradia ou o mercado de trabalho. Os chamados “nômades digitais” são 
um fenômeno ainda por estudar na Barcelona metropolitana (Oriol Estela, 
Coordenador Geral do Plano Estratégico Metropolitano de Barcelona)86 

 

Diversas características contribuem para a transformação de Barcelona em um hub. 

Além das razões citadas pelos participantes, podemos observar os critérios encontrados no 

site NomadList (Figura X), cujo propósito é fornecer um guia, com base em informações 

fornecidas pelos próprios usuários, sobre a adequação de cada cidade ao estilo de vida 

nômade digital. O gráfico do site traz elementos como walkability (facilidade para se 

deslocar no perímetro urbano apenas caminhando), vida noturna, presença de start ups, 

pontos de WiFi gratuito, entre outros. 

 

 

Fig. 30: Home do site NomadList mostrando o ranking geral de cidades preferidas dos nômades 
digitais. Consultado em 30 de outubro de 2017. 

 
 

 
86 Nómadas digitales: próxima parada, Barcelona. Disponível em: 
<https://pemb.cat/es/blog/nomadas_digitales_proxima_parada_barcelona/59/>. 



153 
 

 

 

Fig. 31: Gráfico dinâmico do site Nomadlist consultado em 30 de abril de 2020. Disponível em: 
<https://nomadlist.com/barcelona>. 

 
 

 
Em outra aba, traz ainda uma lista dos prós e contras da cidade de Barcelona (com a 

lista de pontos positivos superando com bastante folga os fatores negativos). Alguns pontos 

positivos, de acordo com o site são: segurança, internet rápida, coisas divertidas para fazer, 

clima quente na primavera, forte presença de nômades digitais, facilidade para fazer amigos 

e negócios, grande liberdade de expressão, cultura democrática, população local com nível 

básico de inglês e segurança para mulheres e LGBTQ+. Já os pontos negativos se resumem 

ao inverno frio e ao fato de ser uma cidade cara, populosa e com grande quantidade de 

fumantes. 

Quando perguntados por que incluíram Barcelona em seus roteiros ou até mesmo 

porque decidiram estabelecer uma base na cidade, a maior parte das respostas gira em torno 
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de escolhas de lazer, além da presença de uma comunidade de nômades digitais ou 

trabalhadores location-independent. 

 

Barcelona é incrível. Eu amo essa cidade. Sou da Itália e amo Florença, 
minha cidade, mas Barcelona é diferente. Há muitas coisas para fazer todos 
os dias, o ano inteiro, quase 24h. Não tem só festas, tem arte, música, 
eventos culturais, tudo. Essa é uma das razões. A outra razão é que é uma 
cidade muito aberta a freelancers e nômades digitais (Bianca, 27, Itália). 

Está perto da montanha e da praia. É cara, mas é “morável”. Você não 
precisa de carro, pode ir a pé para qualquer lugar ou pegar o metrô. É 
ótima!. (Simon, 45, Reino Unido). 

Há muitas razões. Primeiro de tudo, não é muito longe de onde eu cresci, 
na Holanda. São só duas horas de voo. Meus amigos e minha família estão 
perto. Obviamente, o clima é incrível aqui. Acho que Barcelona tem 300 
dias de sol por ano, o que é incrível, especialmente quando você vem de 
um país onde chove 300 dias por ano (Jasper, 41, Holanda). 

 

Chama atenção o fato de que Jasper não é o único a falar sobre a quantidade de dias 

de sol de Barcelona. Adam também menciona esse fato como um critério para escolher seus 

destinos de viagem, em comparação com seu país de origem, a Inglaterra. Outros 

participantes como Simon, também britânico, mencionaram as características naturais da 

cidade como um grande ponto a favor, como a presença de praias e montanhas. 

 

Estávamos na Tailândia e era estranho, sabe? É muito diferente. A 
Tailândia é incrível, mas pode ser muito desafiador para alguém de um país 
ocidental, pelo menos pra nós. Pensamos, bem, a Europa parece mais a 
nossa casa, é mais familiar, mais normal para a gente. E para onde na 
Europa nós iríamos se quisermos sol e cidade ao mesmo tempo? Há apenas 
alguns lugares onde se tem isso. Barcelona é a principal. Então pensamos 
que era o próximo local mais lógico. E por isso estamos aqui. Sempre amei 
Barcelona, já estive aqui várias vezes. (Mandy, 33, Estados Unidos) 

 

Outros participantes mencionam também a ligação de Barcelona com uma cena de 

start ups ou empreendedora. Como afirma Simon: “Barcelona é boa para o que eu faço 

porque tem uma cena de start ups, muitas pessoas com os mesmos interesses que eu estão 

aqui. Antes eu estava em Atenas, na Grécia, que não é uma cidade muito empreendedora, 
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devido a crise econômica.” O site Startup Genome também lista várias das razões pelas 

quais Barcelona seria “o paraíso para nômades digitais”87. O site descreve como a cidade 

Barcelona se tornou um destino atrativo, notadamente por sua combinação de ecossistema 

de startups em pleno florescimento, uma cidade bem equipada, diversidade cultural de uma 

capital europeia, mentalidade aberta de seus habitantes e comodidades locais. Além de se 

destacar como destino turístico, devido ao clima ameno, praias e estilo de vida relaxado, a 

cidade também se destaca pela adoção de tecnologia – por exemplo, com Wi-Fi público 

gratuito e também em qualquer café –  o que contribuiu para sua atratividade também como 

destino de negócios. O site aponta, ainda, que grandes empresas de tecnologia como 

King.com, Bandai e Ubisoft abriram escritórios recentemente na capital catalã e menciona, 

também, as diversas feiras e eventos de tecnologia que têm Barcelona como sede como o 

Mobile World Congress, 4 Years From Now, Startup Grind, e o FullStackFest, para citar 

alguns. Estima-se que mais de 1300 startups estejam sediadas em Barcelona, de acordo com 

a agência pública de investimentos da Catalunha, e a cidade também abrigará em 2020 o 

EU-Startups Summit e o Seaside Startups Summit. 

Não à toa, o encontro descrito no início deste capítulo aconteceu em um espaço que 

pertence a uma antiga fábrica no bairro que recebeu o apelido de 22@ (veintidos arroba), 

também chamado de “distrito da inovação”. O 22@ faz parte de um projeto de renovação 

urbana que surgiu em 2000 como uma iniciativa da Câmara Municipal de Barcelona para 

transformar a antiga área industrial em um distrito de inovação tecnológica, onde empresas 

conviveriam com universidades, centros de pesquisa, treinamento e transferência de 

tecnologia, além de residências e áreas verdes. Um novo modelo econômico é definido com 

base no desenvolvimento de cinco clusters setoriais - Mídia, TICs (Tecnologias de 

Informação e Comunicação), Energia, Design e Tecnologias Médicas - e na execução de 

vários projetos estratégicos que facilitariam o crescimento de negócios, criatividade, 

networking, atração e retenção de talentos e acesso à inovação e tecnologia, entre outros. 

Desde 2001, grandes empresas como Facebook, Amazon e Microsoft se localizam no novo 

distrito.88 

 
87 Why Barcelona Is a Safe Haven for Digital Nomads In: Startup Genome Disponível em: 
<https://startupgenome.com/blog/barcelona-digital-nomads> 
 
88 Dados sobre o projeto estão disponíveis em: 
<https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/86909/1/3215.pdf> Acesso em: 19 de agosto 
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“Barcelona não é apenas uma cidade atraente para empresas da economia digital, 

mas também e muito para pessoas que se dedicam profissionalmente a ela”, afirma Oriol 

Estela, Coordenador Geral do Plano Estratégico Metropolitano de Barcelona89. A literatura 

sobre criatividade nas cidades (FLORIDA, 2014; LANDRY, 2012) reconhece a importância 

de um ambiente aberto social e culturalmente para a inovação nas cidades, atraindo 

profissionais e empresas inovadoras baseadas no conhecimento. O interesse em atrair esse 

tipo de profissional criativo para Barcelona pode residir no fato de que a cidade não conta 

mais com uma indústria forte, o que a torna mais dependente do setor de serviços, em 

especial turismo e hospitalidade. Já a importância dada às opções de lazer na escolha de uma 

cidade pode estar ligada às práticas dos profissionais da indústria criativa, que necessitariam 

de ambientes que propiciam inovação e troca de conhecimento. Esta é a tese de Florida 

(2014), que classifica tais profissionais como uma “classe criativa” que está constantemente 

buscando e é, para o autor, ao mesmo tempo o fator fundamental que faz florescer cidades 

criativas. 

Pessoas criativas não se movem por razões tradicionais. As atrações físicas 
que a maioria das cidades concentra-se em construir - estádios esportivos, 
rodovias, shoppings urbanos e distritos de turismo e entretenimento que se 
assemelham a parques temáticos - são irrelevantes, insuficientes ou 
realmente pouco atraentes para eles. O que os criativos procuram são 
amenidades e experiências de alta qualidade abundantes, uma abertura para 
a diversidade de todos os tipos e, acima de tudo, a oportunidade de validar 
suas identidades como pessoas criativas. As comunidades pelas quais os 
criativos são atraídos não prosperam por razões econômicas tradicionais, 
como acesso a recursos naturais ou proximidade às principais rotas de 
transporte. Seu sucesso econômico também não está vinculado a incentivos 
fiscais e outros incentivos projetados para atrair negócios. Uma grande 
parte de seu sucesso decorre do fato de serem lugares onde pessoas 
criativas querem viver. Isso contorna o antigo dilema do que vem primeiro, 
empregos ou pessoas. A resposta é simples: não é um ou outro, mas ambos. 
Os centros criativos fornecem o ecossistema ou habitat integrado, onde 
todas as formas de criatividade - artística e cultural, tecnológica e 
econômica - podem se enraizar e florescer. (FLORIDA, 2014, p. 186 
tradução nossa)90 

 
de 2019. 
89 Nómadas digitales: próxima parada, Barcelona. In: Plano Estratégico Metropolitano de Barcelona, 
setembro de 2018. Disponível em: 
<https://pemb.cat/es/blog/nomadas_digitales_proxima_parada_barcelona/59/>. 
 
90 Creative people do not move for traditional reasons. The physical attractions that most cities focus on 
building — sport stadiums, freeways, urban malls, and tourism-and-entertainment districts that resemble theme 
parks — are irrelevant, insufficient, or actually unattractive to them. What creatives look for are abundant high-
quality amenities and experiences, an openness to diversity of all kinds, and above all else the opportunity to 
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Vários dos participantes apontam Barcelona como a cidade ideal devido à presença 

de “comunidades”, “eventos”, “like-minded people” e outros atributos, como opções de lazer 

e cultura, que atraem profissionais criativos e pessoas com as quais eles precisam estar em 

contato. Para Capdevila (2014), cidades com alta densidade de cafeterias, restaurantes, salas 

de concerto, museus e outros espaços públicos facilitam a interação entre indivíduos 

heterogêneos, beneficiando o surgimento de processos locais de inovação. O fluxo constante 

de conhecimento e informação em alguns lugares contribui para alimentar um buzz local 

(CAPDEVILA, 2014, p. 97). Nesse contexto, os espaços de coworking contribuem 

sobremaneira para a criação de tais redes, somando-se à atratividade da cidade como um 

destino inovador e tecnológico. 

 

Fig. 32: Publicação no grupo do Facebook Barcelona Digital Nomads. 

 
validate their identities as creative people. The communities that creatives are attracted to do not thrive for 
traditional economic reasons, such as access to natural resources or proximity to major transportation routes. 
Nor is their economic success tied to tax breaks and other incentives designed to lure businesses. A big part of 
their success stems from the fact that they are places where creative people want to live. This circumvents the 
age-old chicken-and-egg problem of what comes first, jobs or people. The answer is simple: it is not either-or, 
but both. Creative centers provide the integrated ecosystem or habitat where all forms of creativity — artistic 
and cultural, technological and economic —  can take root and flourish. (FLORIDA, 2014, p. 186) 
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O Plano Estratégico Metropolitano da cidade de Barcelona - PEMB (2019) também 

cita os nômades digitais como um dos grupos de residentes temporários atraídos para a 

cidade, ao lado dos turistas e estudantes estrangeiros. Menciona, ainda, como características 

responsáveis por atrair esses grupos os atrativos naturais (praia, sol, clima ameno), bem 

como o impulso tecnológico e a cena cultural da cidade. O órgão ficou tão interessado no 

tema que pediu a um grupo de estudantes da Universidade de Barcelona para realizar um 

estudo sobre o fenômeno. “O objetivo era ter uma visão mais precisa da importância do 

movimento, bem como descobrir o que agrega à cidade e que nós desconhecemos”, diz 

David Rodríguez, Secretário técnico do PEMB, em um post no blog da instituição.91 Em sua 

publicação, o secretário chega a sugerir a criação de um visto especial para esses 

trabalhadores, algo que solucionaria questões burocráticas de que os entrevistados pelos 

estudantes da UB se queixavam (mesmo cidadãos da União Europeia). Outro ponto 

levantado pela pesquisa foi a integração (ou a falta dela) entre os nômades digitais e a 

comunidade local. Para isso, os espaços de coworking teriam papel-chave, apontados no 

texto como “o habitat natural” dos nômades digitais. A seguir, analisaremos os espaços de 

coworking de Barcelona e seu papel na construção de uma comunidade de nômades digitais. 

 

 
4.2  Working alone together: coworkings e comunidades baseadas no trabalho 

 
 

Embora esta tese tenha se concentrado no Barcelona Coworking Days, grupo do qual 

participei mais ativamente durante a pesquisa de campo e onde encontrei a maior parte dos 

entrevistados, é interessante notar que há o surgimento constante de outros grupos com o 

mesmo propósito - alguns mais organizados, outros mais informais – na cidade de Barcelona. 

No grupo Barcelona Digital Nomads no Facebook é possível observar uma série de 

postagens acerca de tais encontros, buscando companhia de pessoas que pensam parecido 

(“like-minded people”) e trocar experiências. 

Vale destacar que, ao mesmo tempo em que o estilo de vida nômade proporciona, na 

visão dos seus praticantes, a possibilidade de liberdade em relação ao mundo corporativo, 

 
91 ¿Cómo integrar los nómadas digitales a la vida de la ciudad? Plano Estratégico Metropolitano de 
Barcelona, maio de 2019. Disponível em: 
<https://pemb.cat/es/blog/como_integrar_los_nomadas_digitales_a_la_vida_de_la_ciudad/77/>. 
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também requer que eles mesmos encontrem e organizem seus locais de trabalho (bem como 

contatos profissionais e sociabilidade). Nesse sentido, os espaços de coworking se tornam 

essenciais para alguns desses profissionais. Muitos desses locais apostam em criar uma 

atmosfera mais descolada, enquanto outros são mais sóbrios. Simon é um dos que preferem 

locais com um ambiente menos parecido com um escritório convencional. “Não entendo por 

que alguns coworkings se parecem com escritórios. Se você quer um escritório, arrume um 

emprego - eles vêm com escritórios grátis!”, brinca. 

 

 

Fig. 33: Postagem no grupo Barcelona Digital Nomads no Facebook 
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Segundo Waters-Lynch et al. (2017), os espaços de coworking surgiram na segunda 

metade da década de 2000, em San Francisco (EUA), a partir da iniciativa de trabalhadores 

independentes e freelancers. O objetivo desses jovens trabalhadores era romper com o 

isolamento social em suas rotinas, migrando as atividades laborais do espaço privado e 

solitário de suas casas para lugares públicos. Como pondera Pratt (2008), a conjuntura 

cultural e geográfica da região contribuiu para a consolidação deste tipo de projeto, já que 

se caracterizava pela disponibilidade de infraestrutura, clima boêmio, engajamento político 

e concentração de pessoas e novas mídias e tecnologias. A organização laboral a partir de 

redes sociais, a prática de produção coletiva de conhecimento e o movimento open source 

também se revelaram traços locais relevantes para que indústrias tecnológicas e espaços de 

trabalho coletivos despontassem na região (HOLTZMAN et al., 2007). 

 Em sua tese de doutorado, Santos (2019) discute o conceito de coworking e a 

constituição do chamado sujeito “coworker”, caracterizado por sua autonomia e pelo 

empreendimento de si, em sintonia com o ethos neoliberal contemporâneo. Essa nova 

identidade laboral seria fruto, dentre outros fatores, da crise econômica de 2008, contexto no 

qual o compartilhamento de recursos e espaços se tornou uma estratégia comum de 

viabilização de negócios e sustento individual – um modelo conhecido como economia da 

colaboração, do compartilhamento, do acesso ou peer-to-peer e/ou on demand. O termo 

coworking, por sua vez, foi originalmente utilizado para indicar tanto um modo laboral 

coletivo quanto locais de trabalho colaborativos. Nesse sentido, Moriset (2013) propõe o 

conceito e “terceiro espaço” (OLDENBURG, 1989) enquanto lócus de “encontros regulares, 

voluntários, informais e felizmente esperados”, localizado entre o lar e o trabalho 

(OLDENBURG, 1989). 

Ainda de acordo com Santos (2019), o número de trabalhadores que frequentam esse 

tipo de espaço cooperativo aumentou concomitantemente com a ampliação da mão de obra 

freelancer nas últimas décadas. Nesse sentido, tais espaços funcionariam como uma espécie 

de refúgio, principalmente para os profissionais da indústria criativa ou trabalhadores 

independentes, autônomos e flexíveis - que, atuando em empresas de pequeno e médio porte, 

pautadas em dinâmicas colaborativas, podem ser considerados empreendedores.   

Os espaços de coworking, embora tenham despontado como alternativa à crise 

econômica global, tiveram expressivo crescimento em todo o mundo, acompanhados pela 
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ampliação dos profissionais em esquemas laborais móveis (SANTOS, 2019). No Brasil, 

especificamente, havia 1.194 locais de trabalho coletivo em 2018 - o que representa um 

aumento de 48% em relação a 2017. A maioria destes (465) encontra-se em São Paulo. 

Já em Barcelona, onde foi realizada esta pesquisa de campo e cidade que possui 

menos da metade do número de habitantes de São Paulo (5,5 milhões contra 12,8 milhões) 

e menos de 10% de área (100km² contra 1500m²), 370 estabelecimentos se definem como 

espaços de coworking,92 sendo a cidade europeia com a maior densidade de coworkings 

(CAPDEVILA, 2014).  Uma explicação possível para a presença massiva de coworkings 

nesta cidade é que na capital catalã houve considerável fechamento de escritórios e prédios 

empresariais durante a crise econômica espanhola, cenário que impulsionou a monetização 

de espaços coletivos de trabalho a baixo custo (CAPDEVILA, 2014). Ainda segundo 

Capdevilla (2014), o advento desse tipo de empreendimento na região também está em 

sintonia com a tradição de associatividade e coletivismo da sociedade catalã. 

 

 

Fig. 34: Fachada do CREC - Eixample com a frase “Isso é um coworking”, em catalão. 

 
92 Espacios de coworking: de modelo alternativo a big business. In: Plano Estratégico Metropolitano de 
Barcelona, 2018. Disponível em: 
<https://pemb.cat/es/blog/espacios_de_coworking_de_modelo_alternativo_a_big_business/58/> 
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A distribuição de espaços de coworking em Barcelona não é homogênea. A maioria 

está localizada em áreas centrais da cidade, em três distritos: Eixample Dreta, Eixample 

Esquerra e Gótico. Dois outros distritos, longe do centro, também apresentam uma alta 

concentração de coworkings: Gràcia e Poblenou-22@. Gràcia é uma área criativa com seu 

próprio caráter diferencial. Vários dos espaços de coworking da região criaram a associação 

Silicon Gràcia, principalmente para aumentar sua visibilidade e atrair frequentadores 

estrangeiros. 

Apesar de aqui nos referirmos a coworking como um espaço de trabalho e encontro, 

para seus frequentadores e administradores a ideia do empreendimento parece envolver mais 

do que apenas a infraestrutura. A fachada do Crec Eixample, um coworking onde funcionam 

diversas empresas, mas que também abriga frequentadores “avulsos”, traz uma provocação 

interessante: a frase això és un coworking - “isso é um coworking”, com o artigo indefinido 

cortado - denota que o local não é apenas um coworking ou que o conceito não se refere a 

um espaço, mas sim a uma ideia. O que caracterizaria, então, um coworking? A Coworking 

Wiki oferece a seguinte definição: 

 

a idéia é simples: que profissionais independentes e com flexibilidade de 
local de trabalho trabalham melhor juntos do que sozinhos [...]. Os espaços 
de coworking são construídos em torno da idéia de comunidade e 
sustentabilidade. Os espaços de coworking concordam em defender os 
valores estabelecidos por aqueles que desenvolveram o conceito em 
primeiro lugar: colaboração, comunidade, sustentabilidade, abertura e 
acessibilidade. 

 

O que observamos, tanto nas ações e discursos dos responsáveis pelos espaços de 

coworking de Barcelona quanto dos indivíduos e grupos que frequentavam os mesmos, foi 

a frequente alusão à ideia de “comunidade”. Não se trata, contudo, de um ideal comunitário 

ou horizontal, nem da evocação de um pertencimento identitário, mas sim de um conjunto 

de socialidades contextuais que os agentes nomeiam, de forma genérica, como 

“comunidade”. Segundo a clássica definição de Fichte (1973 apud BRAGA, 2011, p. 99), 

uma comunidade é “um grupo territorial de indivíduos com relações recíprocas, que se 

servem de meios comuns para lograr fins comuns”. Como apontado por Braga (2011), a 

palavra “comunidade” foi recentemente reconfigurada pelas novas tecnologias, notadamente 

as plataformas de redes sociais online. Algo parecido acontece aqui, onde os participantes 
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utilizam o termo para se referir, por exemplo, à comunidade de frequentadores de um 

determinado espaço ou grupo, mas carrega também algum grau de identificação (comumente 

referido pelos participantes como “like-minded people”, uma comunidade de pessoas que 

pensam parecido, que possuem os mesmos valores ou interesses). Ainda assim, a dinâmica 

observada no dia a dia desses espaços (ou dessas “comunidades”) pode ser descrita como 

um “working alone together” — como define Spinuzzi (2012) — já que, na maior parte do 

tempo, os participantes estão concentrados em suas próprias telas e tarefas individuais, com 

momentos pontuais de interação e colaboração. A seguir, vamos explorar esses dois 

aspectos: o das sociabilidades nos espaços de coworking observados e nos grupos de 

indivíduos que se reúnem nesses espaços. 

 

 4.2.1 Això és un coworking: os espaços de co-trabalho em Barcelona 

 

O Coco Coffice é um espaço de coworking localizado em Poble Sec, um bairro que 

tem atraído artistas e estudantes devido a aluguéis mais baratos. Em seu site, se definem 

como “uma interpretação pós-moderna do escritório” e um coworking “para nômades 

digitais”. O ambiente parece buscar estimular um trabalho mais criativo, com lápis de cor 

sobre a mesa, por exemplo. O café, uma bebida estimulante muito associada a uma classe 

criativa, está presente como elemento importante e a proposta de ser um “coffice” 

(neologismo que une coffee shop e office) visa afastar o Coco da imagem de um escritório 

tradicional. 

Os donos, Carol e Axel, são franceses e a decoração do Coco Coffice traz referências 

a uma tradição francesa de design, com tons pastéis, móveis com tendência à art déco e um 

livro sobre François Truffaut em destaque em uma das prateleiras. Carol me conta como o 

Coco nasceu de uma necessidade própria. “Acredito que, quando você é freelancer, quer 

essa flexibilidade de dizer um dia vou, um dia não vou. Mas quando você paga o mês inteiro 

se sente um pouco obrigado a ir e a rotina não me agrada”. Por essa razão, neste 

estabelecimento não há pacotes por mês como na maioria dos coworkings, mas sim pacotes 

de horas. “Nosso objetivo é a flexibilidade”, conta Carol. 
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Fig. 35: Captura da página principal do site do Coco Coffice: “O primeiro Coffice de Barcelona 

para trabalhadores nômades” (tradução nossa). 

 

Também chama atenção o fato de o Coco se posicionar como um coworking para 

nômades digitais, mesmo sabendo que o público que frequenta os coworkings de Barcelona 

é heterogêneo. “Há dois anos e meio sabíamos que havia muitos freelancers, sabíamos que 

Barcelona atraía nômades digitais, mas pensávamos mais nas pessoas que vivem aqui e não 

queriam alugar um escritório porque era caro e não precisavam ir todo os dias”. No entanto, 

Carol e Axel se deram conta de que o fenômeno dos trabalhadores móveis ganhava potência 

em Barcelona e que o negócio poderia ser proveitoso. 

  

Há pessoas daqui [de Barcelona], mas o mais forte é gente de fora. Não 
sou muito de analisar números, mas te diria que 60, 70% são pessoas de 
fora e 30% daqui, mais ou menos. Gente que vem, compra um pacote de 
umas horas ou de dias e vem de vez em quando ou quando têm necessidade 
de fazer uma chamada por Skype, usar a sala de reuniões […].  Agora 
estamos em março e notamos que já estão chegando. Meses como 
dezembro, janeiro, fevereiro são mais tranquilos porque, suponho, estão 
em outros destinos com mais sol ou com suas famílias para o natal.   
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 O ambiente dos coworkings também é algo que chama atenção, já que a maioria visa 

proporcionar a seus frequentadores ambientes tranquilos, mas com algum tipo de 

personalidade. “As pessoas que podem escolher onde trabalhar vão escolher um lugar onde 

se sintam bem, que seja confortável e que as inspire um pouco”, afirma Carol. A ideia de 

um lugar “inspirador” é uma constante em discursos dos responsáveis por tais espaços e 

também dos frequentadores. Como afirma Simon, “estar em um lugar que seja um pouco 

diferente, um pouco interessante, é muito importante.”  

  

Fig. 36: Fotos tiradas em visitas ao Coco Coffice, entre outubro de 2018 e maio de 2019 

 

Alguns autores também analisam o fenômeno do coworking a partir da estética do 

local de trabalho. Meel e Von (2001) compreendem os espaços laborais como fruto do 

espírito da época, já que sinalizam interpretações sobre o trabalho que são temporal e 

culturalmente localizadas. Em consonância com essa perspectiva, Davis et al. (2016) 

ressaltam a relevância simbólica do design desses ambientes na representação da identidade 

e dos valores de uma organização. No caso dos coworking mais especificamente, alguns 

autores defendem que os espaços tenderiam a se organiar segundo o modelo “pós-fordista” 
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(MEEL & VON, 2001; BIZZARRI, 2014), procurando se diferenciar dos escritórios 

tradicionais, dos ambientes corporativos clássicos e das organizações burocráticas 

(WATERS-LYNCH; POTTS, 2017). Em suma, o conceito e a estética desses espaços 

poderiam ser sintetizados na premissa de “um escritório com estilo Google para pessoas que 

não trabalham no Google” (WATERS-LYNCH et al., 2017). 

 

 

Fig. 37: Mapa dos espaços de coworking visitados durante a pesquisa de campo. 

 

Durante a pesquisa de campo, visitei 20 coworkings e outros espaços que assim 

funcionavam em algumas ocasiões específicas (como cafés e áreas coletivas de hotéis).93 Em 

um deles, o Cahoot Coworking, conheci Mônica, designer de São Paulo. Ela me conta que é 

a primeira vez que trabalha enquanto viaja e que, após um mês em Barcelona, se prepara 

para ir à Itália. Diz também que passou todo o tempo que esteve em Barcelona frequentando 

esse espaço. No início, estava trabalhando no hostel onde se hospedara, mas logo essa 

 
93 Os espaços observados ao longo dos 8 meses de pesquisa foram: The Foundery, OneCoWork Catedral, 
MAUI Beach Coworking, CREC Eixample, Depot Lab - Bruc, Depot Lab - Gràcia, Aurea Coworking, Cahoot 
Coworking, Sowo Coworking, COR23, La Vaca Coworking, Spaces 22 Arroba, CoMusicWork, Coco Coffice, 
MOB Bailén, Jungle Coworking, Cal Tip, CoworkIdea, Felisa Coworking e Talent Garden, além do 
ImaginCafé, Lexington Bar, Fab Café, Café Cosmo e dos hotéis Pol & Grace, Margot House, Renaissance 
Hotel e ICON BCN. 
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escolha se tornou um incômodo, já que o mesmo não dispunha da estrutura necessária. Por 

isso, quando encontrou o Cahoot Coworking, tratou de reserva-lo por um mês inteiro e, desde 

então, veio todos os dias.   

 

Fig. 38: Post no grupo Barcelona Digital Nomads no Facebook 

 

Durante a entrevista com Simon - que aconteceu no Fab café, anexo ao Mob Bailén, 

e regularmente frequentado por ele -, o empresário listou alguns atributos que auxiliam na 

escolha de um coworking entre as tantas opções disponíveis em Barcelona. “Este aqui não 

é o que tem a decoração mais legal, mas tem muitas pessoas interessantes. Alguns têm 

muitos eventos, outros são como clubes, depende do que as pessoas precisam”. Já Paul 

enumera alguns aspectos que considera importantes e o que mais gosta em seu espaço 

preferido, o ImaginCafé (Fig. 39). 
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O novo lugar que encontrei e amo é o ImaginCafe, na Praça Catalunha. 
Tem um ótimo Wi-fi, a comida não é cara, é bem iluminado, tem uma 
quantidade excelente de tomadas, tem uma variedade de opções para se 
sentar: mesas grandes, mesas para quatro, mesas para dois, lugares 
individuais, uma escadaria com almofadas para se sentar, sofás, enfim. É 
super conveniente e eu gosto muito. 

 

 

Fig. 39: Imagin Café 

 

Em comum, todos os espaços de coworking cobram pela utilização do espaço, seja 

mensalmente ou por diária e horas (exceto o ImaginCafé, que é gratuito e aberto ao público), 

e oferecem amenidades aos frequentadores, como acesso a máquinas de café. Contudo, todos 

buscam se diferenciar de alguma forma. Uns focam em um tema (como o CoMusicWork, 

voltado para músicos e que possui um estúdio para ensaios, ou o Jungle Coworking, 

destinado a fotógrafos, que conta com um estúdio de fotografia). Outros apostam em 

ambientes lúdicos (como o La Vaca Coworking, que conta com um bar e mesa de sinuca no 

subsolo) e oferecem atividades como yoga e até aulas de stand up paddle (como o MAUI 

Beach Coworking). Muitos deles também apostam em atividades em grupo para promover 

o networking entre os frequentadores, como workshops e até brunchs, como no Sowo 
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Coworking (Fig. 40). É muito comum que os responsáveis por esses espaços atribuam a 

necessidade de promover tais eventos à busca por community building, ou seja, por construir 

uma comunidade. 

 

Fig. 40: Post no Instagram do Sowo Coworking mostrando um dos seus brunchs. 

 

Para Capdevila (2014), não é suficiente descrever coworkings como espaços de 

trabalho compartilhados: o que os diferencia de meros escritórios seria um suposto foco na 

dinâmica de comunidade. A seguir, nos aprofundaremos um pouco mais nesse conceito, 

tomando como exemplo os encontros de coworking que acontecem em Barcelona. 

 

4.2.2 Barcelona Coworking Days: sociabilidades dos nômades digitais em Barcelona 

 

 Embora tenha desenvolvido a maior parte da pesquisa de campo em espaços de 

coworking de Barcelona, esta também se deu em cafés, sendo o principal deles o Lexington 

Bar94, onde um grupo de trabalhadores remoto se reunia regularmente, toda quarta e sexta-

 
94 Alguns meses após a finalização da pesquisa de campo, fui informada que o Lexington deixaria de abrigar 
as sessões de coworking e o grupo teria encontrado outro espaço semelhante para seguir com suas atividades. 



170 
 

feiras. Entre os frequentadores havia tanto pessoas que estavam em uma passagem mais 

rápida por Barcelona e haviam encontrado o grupo através do site meetup.com,95 quanto 

frequentadores já assíduos. Dentre esses últimos estava Paul, programador norte-americano, 

na faixa dos 50 anos de idade. 

 

Acho o programa do Lexington excelente. Trabalhamos de forma solitária 
por duas ou três horas e, em seguida, almoçamos juntos. Conhecer pessoas 
novas, reencontrar pessoas de reuniões passadas e depois voltar ao trabalho 
à tarde. Então a mistura de trabalho solitário e em companhia realmente 
funciona bem para mim (Paul, 50, EUA). 

 

 Para Spinuzzi (2012), o coworking seria uma solução para o isolamento que acontece 

como consequência do teletrabalho e da condução de atividades laborais a partir de 

smartphones e laptops. A possibilidade de trabalhar de qualquer lugar, sem escritório fixo, 

levaria, segundo ele, a uma dificuldade em construir relações de confiança e colaboração, o 

que faz com que muitas pessoas busquem redes e associações, seja virtualmente ou 

pessoalmente. Outro ponto abordado por Spinuzzi (2012) é a dificuldade que trabalhadores 

remotos encontram em separar atividades de trabalho da vida pessoal. Nesse sentido, buscar 

um espaço fora de casa para trabalhar pode funcionar. Encontramos a afirmação dessa ideia 

na fala de Paul, ao descrever o motivo pelo qual frequenta espaços de coworking: 

 

A ideia de coworking me atrai porque sou mais produtivo quando as 
pessoas ao meu redor estão trabalhando. Quando há pessoas em volta 
trabalhando, [isso] me faz sentir que eu devia ser produtivo e fazer coisas. 
Então é uma boa maneira de aumentar minha produtividade (Paul, 50, 
EUA). 

 

 O Coworking Days, organizado por Simon Lewis, parece corroborar com a visão de 

Spinuzzi (2012). O grupo tem como mote “meet up, work socially, be productive” - em 

tradução livre: “encontre pessoas, trabalhe socialmente e seja produtivo” - e visa promover 

encontros semanais de freelancers, trabalhadores remotos e nômades digitais em diversos 

 
95 Disponível em: <https://www.meetup.com/Barcelona-Freelancers-Meetup/>. 
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espaços de coworking e, eventualmente, cafés. Apesar de ter “filiais” em outras cidades, 

como Cidade do Cabo e Lisboa, o Barcelona Coworking Days é o mais ativo, até por contar 

com a presença de Simon, que é o principal articulador. 

 

 

Fig. 41: Página do Coworking Days 

 

 Simon começou o Coworking Days em Atenas, Grécia, quando sentiu necessidade 

de ter contato com outras pessoas. Para isso, o empresário fez uso da sua habilidade com 

mídias sociais. Como não havia coworkings na cidade, os encontros aconteciam em cafés. 

Segundo ele, seus amigos ao redor do mundo se interessaram pela iniciativa e sugeriram 

expandir para outros lugares. Junto com Simon, Bianca é uma das organizadoras do 

Barcelona Coworking Days e também do grupo que se reúne no Lexington Bar, descrito no 

início desta seção. Bianca, italiana de 27 anos que trabalha com marketing no setor 

gastronômico, comenta sobre os encontros: “Simon começou o Coworking Days em Atenas 

e, quando nos conhecemos em Barcelona, começamos a organizar os encontros aqui 

também. Gosto de criar conexão entre as pessoas. Então a ideia é basicamente trabalhar 

em um ambiente legal e fazer networking”. 

 A página do Coworking Days contém as comunidades (termo usado por eles) ao 

redor do mundo, afirmando que as “comunidades de coworking consistem em freelancers, 

nômades digitais, startups e empreendedores que querem se encontrar em vários locais 
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diferentes regularmente para trabalhar juntos socialmente, compartilhar ideias e colaborar 

em projetos”. Traz ainda uma descrição do que é o coworking, que enfatiza o aspecto da 

sociabilidade: 

 

Coworking é um estilo de trabalho que envolve um ambiente de trabalho 
compartilhado, geralmente um escritório ou cafeteria. Normalmente atrai 
profissionais que trabalham em casa, freelancers e nômades digitais ou 
pessoas que viajam com frequência e acabam trabalhando sozinhos. 
Coworking também é uma reunião social de um grupo de pessoas que 
trabalham independentemente, mas que compartilham valores e estão 
interessados na sinergia que pode acontecer ao trabalhar com pessoas que 
valorizam trabalhar próximo a outras96. 

 

Ainda de acordo com Simon, os encontros nascem de uma necessidade comum a 

todos os trabalhadores nos dias atuais: “mais e mais pessoas passam o tempo em seus 

computadores, às vezes sozinhos ou em equipes que trabalham em fusos horários diferentes 

e não estão fisicamente juntas. Então as pessoas precisam fazer parte de uma comunidade”. 

Esse sentimento também esteve presente na fala de Mandy: “como nômade, porque você 

nunca está em um lugar por muito tempo, você não tem a oportunidade de se integrar 

completamente em um lugar. Tem que reaprender tudo, se acostumar com um novo espaço 

e encontrar uma comunidade, sabe?”. 

Como apontado por Braga (2011), os indivíduos se agregam a partir de interesses e 

necessidades e o fato de se sentirem sociados provoca satisfação em seus membros; a 

formação daquela sociedade como tal é, em si, um valor. O puro processo de sociação, a 

forma desse processo, é, assim, um valor estético socialmente apreciado. Dessa forma, 

embora estejam impossibilitados de manter a convivência por longos períodos de tempo, a 

sensação de fazer parte dessas comunidades contextuais confere um sentimento de 

pertencimento. Chamou a atenção durante a pesquisa o uso do termo comunidade ao se 

referir aos participantes dos encontros - e o fato de muitos deles serem transientes não parece 

interferir. Como podemos perceber na fala de Paul: 

 

Às vezes mantenho contato com pessoas que conheci aqui. E às vezes as 
pessoas vêm só por uma semana ou duas e, por alguma razão, eu me conecto 

 
96 Disponível em: <https://www.facebook.com/CWDAYS/> 
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com elas e nos tornamos amigos no Facebook ou Linkedin, se for algo mais 
profissional. Então a mistura de amigos mais estáveis e conhecidos casuais 
que são mais transientes é divertida. Você conhece alguém e aprende algo 
com essa pessoa, compartilha algo e vai em frente. São relações diferentes  
com pessoas diferentes (Paul, 50, EUA). 

 
Lee et al (2019) utilizam o conceito de Oldenburg (apud LEE et al, 2019) de terceiro 

lugar (third place). Esse autor caracteriza três espaços onde se dá a vida social do indivíduo, 

sendo o primeiro a casa, o segundo o trabalho e o terceiro o ambiente social onde irão 

interagir com outras pessoas. Para os autores, essa caracterização é útil já que as 

preocupações dos nômades digitais ao escolherem para onde irão se enquadram nessas três 

características: onde viver, onde trabalhar e onde encontrar outras pessoas. Bares, cafés e 

centros de recreação são considerados como terceiros lugares, que oferecem oportunidades 

para as pessoas sentirem que pertencem a uma comunidade. No entanto, trabalhadores 

nômades reconfiguram esses espaços e os ajustam ao seu ambiente de trabalho, 

especialmente quando começam a invadir os cafés e outros locais sociais, algo que Büscher 

(2014) chama de “uma erosão do terceiro lugar”. 

 
Fig. 42: Registro do Barcelona Coworking Days no Spaces 22@, no dia 28 de março de 2019 

 

Como dito antes, muitos desses encontros, os coworking days, acontecem não só em 

espaços de coworking mas também em cafés como o Lexington e o Fab Café e até mesmo 
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em lobbys de hotéis, como o Renaissance Hotel e o ICON BCN, espaços que se 

enquadrariam na definição de “terceiro lugar”. Contudo, mesmo os coworking, em muitos 

momentos, buscam se aproximar de um espaço de sociabilidade e se afastar da ideia de um 

local de trabalho rígido, promovendo encontros e atividades para que os frequentadores 

possam interagir. 

 

 

Fig. 43: Registros do Barcelona Coworking Days no Talent Garden no dia 30 de janeiro de 2019 

 

Outro conceito que Lee et al (2019) utilizam é o de infraestrutura social, de 

Klinenberg (apud LEE et al, 2019). A infraestrutura social, argumenta este autor, pode fazer 

a diferença entre uma comunidade próspera e sociável, na qual os membros se apoiam, e 

outra onde a interação e o apoio mútuo são implicitamente desencorajados. A infraestrutura 



175 
 

social nos ajuda a pensar de maneira mais generosa sobre o que os nômades digitais buscam 

em um local. Não se trata apenas de lugares onde a rotina, o trabalho e a socialização podem 

acontecer, mas onde esses modos de vida podem se fundir, flutuar, ser apropriados e 

adaptados às necessidades. 

Assim, seria possível afirmar que, mesmo sem um sentido de lugar fixo, nômades 

digitais e trabalhadores location independent buscam formas de fixar-se e estabelecer laços, 

ainda que momentâneos – o que lhes oferece um sentido de identidade de grupo (mesmo 

para aqueles que não se definem especificamente como nômades digitais). Na próxima 

seção, nos aprofundaremos nos aspectos mais subjetivos relacionados ao estilo de vida em 

questão, observados em nossos participantes. 

 

 

4.3 Férias sem fim ou o fim das férias? Controvérsias do estilo de vida nômade digital 

 
Na verdade, eu não me lembro da última vez que tirei férias. É só vida 
normal, de certa forma. Mas passei dois verões na Grécia, sentado em um 
café ou na sombra trabalhando enquanto as pessoas estavam na praia. 
(Simon, 45, Reino Unido). 

 

Até aqui, abordamos questões relacionadas aos nômades digitais enquanto grupo, 

tais como suas sociabilidades e a produção de sentido em torno de suas práticas. Contudo, 

convém ressaltar que esta tese está calcada desde o início no princípio weberiano de buscar 

o entendimento do social a partir da compreensão dos comportamentos humanos e das ações 

dos indivíduos, o chamado “individualismo metodológico” (SANTOS, 1999, p. 107) Tal 

perspectiva “pressupõe que a unidade de análise para a compreensão da complexidade social 

é a ação dos indivíduos em sua interação com o meio”. (SANTOS, 1999, p. 107) Para Weber 

(1987), os sujeitos atribuem sentido às suas ações, e classifica como ação social toda conduta 

humana intencional, à qual seus agentes vinculam um sentido subjetivo. 

Sendo assim, para finalmente explorar alguns desdobramentos deste estilo para os 

indivíduos, partiremos de algumas dificuldades e desafios apontados pelos participantes. 

Apesar de a maioria das visões sobre o nomadismo digital ressaltar seus aspectos positivos 
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e suas vantagens em relação a outros arranjos laborais, é importante considerar as possíveis 

consequências para os indivíduos. 

Thompson (2019a, p.28) analisa que, enquanto a cobertura midiática sobre o 

fenômeno enfatiza aspectos ligados à flexibilidade e a uma suposta liberdade, é necessária 

uma visão crítica do contexto neoliberal que leva ao que a autora considera “menos uma 

vida de sonho empoderadora e mais uma estratégia de enfrentamento econômico”. A autora 

considera que, sob muitos aspectos, o nomadismo digital se torna uma espécie de fuga ou 

alternativa à precariedade laboral que as novas gerações encontram ao entrar no mercado de 

trabalho atual, notadamente no âmbito da gig economy. 

Durante a pesquisa de campo em Barcelona, uma questão frequentemente vinha à 

tona: quais os prós e contras do estilo de vida nômade digital? Acredito que com esse 

questionamento simples foi possível acessar questões menos visíveis à primeira vista e que 

afetam o dia a dia e as subjetividades dos entrevistados. O objetivo desta seção final é 

discutir questões que se sobressaem nas falas dos participantes e suas implicações para os 

indivíduos, confrontando aspectos considerados positivos com aqueles vistos como 

negativos – e compreendendo como ambos se relacionam. Não pretende-se, contudo, esgotar 

a discussão, apenas ressaltar os aspectos que mais chamaram atenção durante a pesquisa de 

campo e, a partir da experiência dos próprios informantes, indagar sobre possíveis 

desdobramentos. 

 

 

4.3.1 O paradoxo da produtividade: work-life balance versus disciplina 

 
Às vezes, quando tenho uma reunião ou tarefas a fazer, eu sento e organizo 
tudo com uma taça de vinho em um bar porque sei que posso relaxar a 
cabeça e fazer o que preciso fazer. Porque com meu estilo de vida eu posso 
ir para a praia durante o dia, posso fazer uma caminhada, posso fazer outras 
atividades e trabalhar em ser produtivo em vez de só ficar esperando as 
horas passarem. Se eu quiser ficar olhando as horas passarem eu arrumo 
um emprego (Simon, 45, Reino Unido). 

 

 Como vimos anteriormente neste capítulo, Barcelona é uma cidade que possui muitos 

atrativos, como uma vida cultural rica e amplas opções de lazer e atividades ao ar livre. Uma 



177 
 

de suas principais vantagens para o estilo de vida nômade digital parece ser a conjugação 

desses atributos, que atrai turistas todos os anos, bem como as opções de espaços de trabalho 

e comunidades orientadas para tais atividades, que despertam o interesse de profissionais 

location independent em geral. Em teoria, é a possibilidade da combinação perfeita entre 

trabalho e lazer que proporciona o sonhado “work-life balance”,97 o que faz de Barcelona o 

destino ideal para os participantes desta pesquisa. 

 O ideal do equilíbrio entre trabalho e “não trabalho” marca forte presença nos 

discursos sobre a atratividade do estilo de em questão. Contudo, tal combinação também se 

torna problemática à medida que se torna cada vez mais difícil distinguir fronteiras claras 

entre os momentos laborais e os de lazer ou descanso. Em muitos casos, a tentativa de 

transformar o ambiente ou o dia a dia profissional em algo menos penoso e distante da 

atmosfera corporativa de que esses profissionais tanto desejam se afastar, acaba criando 

rotinas onde o trabalho está em todo lugar, mas de formas mais sutis. 

 No entanto, a busca pelo bem-estar proporcionado pelo suposto equilíbrio entre essas 

esferas é constante e, muitas vezes, determinante. Alex, italiano de 32 anos que atua 

remotamente para uma empresa de marketing de Milão, afirmou ter recusado uma proposta 

de trabalho unicamente baseado no quanto o projeto afetaria tal equilíbrio. 

 

Em um certo ponto é preciso escolher. Recebi uma proposta de trabalho há 
algumas semanas. Pensei muito, adiei a resposta, disse que iria pensar, 
mas, no fim, eu disse não. Porque tiraria muito do meu tempo livre. Eu não 
poderia estar aqui conversando e não poderia jogar vôlei antes do almoço, 
como fiz hoje cedo. E acho que, nesse estágio da minha vida, carreira é 
importante, mas liberdade é mais (Alex, 32, Itália). 
 
 

Como podemos notar na fala de Alex (e de muitos outros), a palavra liberdade 

adquire diversos significados nesse imaginário, sendo um deles ligado à possibilidade de 

obter mais tempo livre ou mais proporcionalidade entre o tempo dedicado às atividades de 

 
97 O termo work-life balance, que pode ser traduzido como equilíbrio entre vida profissional e pessoal, é de 
origem recente, usado pela primeira vez no Reino Unido e nos EUA no final das décadas de 1970 e 1980, 
respectivamente. É comumente usado para descrever o equilíbrio que um indivíduo que trabalha precisa entre 
o tempo alocado para o trabalho e outros aspectos da vida. Outras áreas da vida além da vida profissional 
podem incluir interesses pessoais, familiares e atividades sociais ou de lazer. Está bastante presente no discurso 
dos nômades digitais. 
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trabalho e lazer. Assim, apesar da ênfase em uma suposta liberdade, a rotina dos nômades 

digitais é detalhadamente planejada a fim de possibilitar esse equilíbrio. 

Esse aspecto é identificado, por exemplo, na fala de Fara, que se tornou nômade com 

o marido: 

Tentamos ter uma rotina, mas não temos mais despertador. Geralmente 
acordamos e começamos a trabalhar às 9, 10 horas da manhã. Depois 
fazemos uma pausa de algumas horas, fazemos um almoço longo e saímos 
para explorar a área. Às vezes vamos ao mercado, outras vezes almoçamos 
em um café. Dependendo dos nossos planos, voltamos ao trabalho até o 
jantar e então temos o final da noite juntos. (Fara, 45, EUA). 

 

Contudo, para alcançar tal ideal de equilíbrio na prática, muitos nômades digitais 

afirmam que é necessário também disciplina – sobretudo no momento em que se faz 

necessário resistir aos atrativos que os levaram a Barcelona em primeiro lugar para poder se 

dedicar às atividades laborais. Essa habilidade é aqui tratada como a capacidade de cumprir 

horários (estabelecidos pelo próprio indivíduo), estabelecer metas e desenvolver a 

capacidade de gerenciamento de tempo para aumentar a produtividade – o que, 

supostamente, daria ao indivíduo mais liberdade para desfrutar os momentos de lazer e 

descanso. A ideia é contraditória, mas amplamente aceita. O desafio da auto organização se 

expressa na fala de Mandy, musicista norte-americana: 

 

Eu não sou a pessoa mais estruturada do mundo então é difícil para mim 
administrar minha carga de trabalho. E é difícil manter o foco e ser 
organizada porque sou uma pessoa muito flexível. É definitivamente um 
dos desafios, ter certeza de que vou terminar o trabalho no tempo certo. 
Sinto que cabe a mim ter certeza disso. Na verdade, eu também amo isso, 
mas é difícil se você não é uma pessoa muito organizada e a maioria dos 
nômades são pessoas espontâneas, muito flexíveis e menos estruturadas 
(Mandy, 33, EUA). 
 

Cook (2020) chama atenção para o que chama de “armadilha da liberdade”. Para o 

autor, “a idéia nômade digital de liberdade é frequentemente uma noção generalizada e 

subjetiva de liberdade que imagina um estilo de vida e um futuro em que as tensões entre 

trabalho e lazer desaparecem” (COOK, 2020, p.1, tradução nossa).98 Em sua pesquisa, o 

 
98 “The digital nomad idea of freedom is often a generalised and subjective notion of freedom that imagines a 
lifestyle and future where the tensions between work and leisure melt away.” (COOK, 2020, p.1) 
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autor também descobriu que, na verdade, o estilo de vida em questão requer altos níveis de 

“práticas disciplinares”, a fim de manter trabalho e lazer em esferas separadas. Sugere ainda 

que os nômades digitais geralmente ignoram o papel dessa dita “disciplina” no início e não 

prevêem como o trabalho em locais de lazer e turismo pode tornar problemático o 

gerenciamento do equilíbrio entre trabalho e “não trabalho”. Tal afirmação encontra eco na 

fala da redatora publicitária Sarah e da programadora Marie: 

 

Você simplesmente trabalha! É difícil porque quando você está na cidade, 
quer ver a cidade. É FoMO [Fear of missing out, medo de ficar de fora]! 
Você tem que estar OK com o fato de que não pode tratar todos os dias 
como férias, mesmo que você esteja em outro lugar ainda precisa trabalhar. 
Essa é a parte difícil. (Sara, 33, Canadá). 

Você pode, talvez, ir a um museu…, mas você não vai todos os dias. Não 
é tipo, ‘OK, 5pm, vou sair por 3 horas’. Eu não tenho dias de descanso. 
(Marie, 29, Canadá). 
 

A liberdade profissional almejada pelos nômades digitais e impulsionada pelo desejo 

de criar uma vida fora das estruturas impostas externamente acaba sendo altamente 

dependente da capacidade do indivíduo de “selecionar e estruturar tarefas relacionadas ao 

trabalho de maneira autoimposta” (REICHENBERGER, 2018, p.8–9, tradução nossa).99 

Müller (2016) também sugere que, apesar da preocupação com as viagens, esses 

profissionais frequentemente privilegiam as tarefas profissionais em detrimento do lazer – e 

a “produtividade do trabalho é uma característica importante no estilo de vida dos nômades 

digitais” (MÜLLER, 2016, p.345, tradução nossa).100 

Assim, tal renúncia aos momentos de lazer e experiências que, à primeira vista, 

seriam o próprio propósito das viagens, é vista como algo necessário, um efeito colateral da 

escolha de vida independente. Por se tratarem de trabalhadores autônomos e empreendedores 

digitais que dependem, muitas vezes, diretamente da quantidade de trabalho que podem 

 
 
99 “to select and structure work-related tasks in a self-imposed manner… driven by the desire to create a 
more flexible and tailored life outside of externally imposed structures (e.g. specific working times, restricted 
free time, geographical dependence)” (REICHENBERGER, 2018, p 8–9). 
 
100 “labour productivity is an important feature in the lifestyle of digital nomads” (MÜLLER, 2016, p. 345). 
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realizar ou dos resultados de seus negócios, a busca por formas de “ser produtivo” é uma 

constante. Nash et al (2018, p.213-14, tradução nossa) também destacam que a produtividade 

é “uma questão crítica” para os nômades digitais e que a disciplina e o controle sobre o uso 

do tempo estão intimamente ligados a tentativas de “equilibrar suas viagens e produtividade 

profissional”. 

Contudo, tal aspecto raramente é problematizado pelos participantes. Ao contrário, é 

visto muitas vezes como um aspecto neutro ou até mesmo positivo, já que eles parecem obter 

satisfação, por exemplo, ao sentirem que tiveram um dia produtivo. Como aponta Cook 

(2020, p.6, tradução nossa101), “a autodisciplina é praticada e discutida regularmente por 

nômades digitais que a conceituam habitualmente como uma expressão da autodeterminação 

e da liberdade individuais”. Assim, a capacidade de realizar tarefas e de completar projetos 

da forma mais eficiente possível é bastante valorizada. 

O próprio conceito de autodisciplina também é altamente relevante para os discursos 

sobre o neoliberalismo, em particular a idéia de que o ônus da disciplina e da 

responsabilidade pessoal está migrando (e deve migrar) da instituição ou do Estado para o 

indivíduo. Ao falar sobre esse sistema econômico, David Harvey (2007) aponta que uma 

lógica de responsabilidade pessoal substitui as proteções sociais (pensões, cuidados de 

saúde, proteções contra lesões), que anteriormente eram uma obrigação dos empregadores 

ou do Estado. Esse aspecto se faz notar em falas como a de Fara, que afirma que, ao conduzir 

um trabalho autônomo, “você é seu próprio gerente, o recrutador, o Recursos Humanos, você 

é tudo.” Tal noção também se nota em diversos trechos dos depoimentos, como no destaque 

da entrevista de Simon a seguir: 

 
 

Você tem que gerenciar isso. Você precisa conscientemente entrar em 
algum tipo de rotina para gerenciar seu tempo. Ou você pode simplesmente 
acordar de manhã, ligar o computador e perder horas do seu dia. Eu já fiz 
isso e realmente, realmente tento não fazê-lo (Simon, 45, Reino Unido). 

 
Além do aspecto de autodisciplina, a constante evocação do termo “produtividade” 

também traz à tona outro aspecto: o desempenho. Como aponta Han (2015, p.23), a 

 
101 “Self-discipline is regularly practised and discussed by digital nomads who habitually conceptualise it as 
an expression of individual self-determination and freedom” (COOK, 2020, p. 6). 
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sociedade do século XXI não é mais a disciplinar de Foucault, mas a “do desempenho”, e 

seus habitantes são “sujeitos de produção” (idem). Para o autor, há modificações psíquicas 

importantes entre esses dois momentos históricos. De certa maneira, o que os participantes 

expressam é uma busca por se afastar das instituições disciplinares, com delimitações 

rígidas, mas incorrem em uma consequente aproximação da sociedade do desempenho. 

Para Han (2015), a sociedade do desempenho é marcada por um caráter de 

positividade. “No lugar de proibição, mandamento ou lei, entram projeto, iniciativa e 

motivação.” (p. 24) Aponta, ainda, o desejo presente no inconsciente social de maximizar a 

produção e chama atenção para o que chama de “animal laborans” (p. 28), que explora a si 

mesmo deliberadamente, sem qualquer coação estranha. 

 

O sujeito de desempenho está livre da instância externa de domínio que o 
obriga a trabalhar ou que poderia explorá-lo. É senhor e soberano de si 
mesmo. Assim, não está submisso a ninguém ou está submisso apenas a si 
mesmo. É nisso que ele se distingue do sujeito da obediência. A queda  da 
instância dominadora não leva à liberdade. Ao contrário, faz com que 
liberdade e coação coincidam. Assim, o sujeito de desempenho se entrega 
à liberdade coercitiva ou à livre coerção de maximizar o desempenho. 
HAN, 2015, p. 30) 

 
 Mesmo com todas as questões apontadas, todos os participantes são unânimes em 

afirmar que o novo estilo de vida trouxe menos stress e mais qualidade de vida - em especial 

aqueles que passaram mais tempo no ambiente corporativo. Fara relata que, em sua rotina 

anterior, costumava ter problemas para dormir e fazia uso de medicamentos para insônia. 

“Agora que estamos na estrada não me sinto mais estressada. Não acordo no meio da noite 

pensando ‘meu deus, preciso fazer isso ou aquilo’. Hoje durmo muito melhor.” Sarah tem 

uma visão parecida, mesmo tendo passado muito pouco tempo em um emprego convencional 

que muitos poderiam ver como estressante, além de também ser consciente dos desafios de 

sua rotina de trabalho: “Eu super tive uma crise enquanto trabalhava outro dia. É a vida. Eu 

não voltaria atrás na minha decisão.” 
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4.3.2 A insustentável leveza do nomadismo: liberdade versus vínculos 

 

 
Há alguns anos tive uma conversa com um amigo. Eu não estava feliz então 
ele me disse: você precisa escolher. Você quer ter uma carreira, quer ter 
liberdade ou quer ter dinheiro? Obviamente todo mundo quer os três, mas 
você não pode começar com os três. Escolha um, o que for mais importante 
para você, e vai atrás disso. E naquele estágio da minha vida o mais 
importante era liberdade. Então eu escolhi ter liberdade em vez de ter uma 
carreira. (Simon, 45, Reino Unido) 

Uma coisa que aprendi é que evitar sofrimento é um fator motivador muito 
maior do que buscar prazer. Acho que o que aconteceu foi que eu senti a 
dor antecipada de nunca ter tentado alcançar o estilo de vida que eu 
sonhava. Ter esse arrependimento depois foi muito mais forte do que o 
medo de abandonar minha carreira, vender todas as minhas coisas e dar 
esse salto. (Jasper, 41, Holanda) 

 

Como vimos ao longo desta tese, o imaginário nômade digital está completamente 

povoado por idealizações ligadas a uma noção de liberdade. As definições variam, mas 

muitas vezes se referem à possibilidade de seguir um roteiro próprio, sem interferências 

externas, o que exige uma boa dose de autonomia. Isso implica, muitas vezes, em uma série 

de escolhas e sacrifícios, considerados pelos sujeitos da pesquisa como “males necessários”, 

tais como estar desconectado de um ambiente com colegas de trabalho e pessoas com 

objetivos comuns, distanciamento da família e amigos, necessidade de constante mudança e 

adaptação, entre outros. Por definição, nômades digitais se movem constantemente e, apesar 

de isso ser visto como a própria manifestação de um ideal de liberdade, também carrega 

custos pessoais. 

Como apontam Cohen e Gossling (2015), a hipermobilidade tem se tornado um 

símbolo de status social e glamourizada no mundo contemporâneo, onde os custos pessoais 

e sociais da viagem constante são silenciados. Para Sara, a constante mudança de cidade ou 

de país pode ser exaustiva. “Cada pessoa viaja de forma diferente. Algumas fazem um país 

atrás do outro. Conheço alguém que já visitou 40 países. Isso parece exaustivo. Sou uma 

slow traveler, gosto de ficar semanas, meses em um lugar.” A estratégia de permanecer mais 

tempo em um lugar, típica dos nômades digitais (e um dos pontos utilizados por eles para se 

distinguir da categoria de turistas), pode ser uma forma de minimizar tal incômodo. Por outro 

lado, até os inconvenientes parecem fazer parte do imaginário do viajante, de certa forma. 
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A etimologia da palavra travel (viagem, em inglês) deriva da palavra travail, que 

significa trabalho em francês, o que leva alguns autores a encarar a viagem do ponto de vista 

de uma tarefa árdua. Jones (2013), em seu artigo Turning travel into travail, analisa como 

alguns relatos de viagem buscam enfatizar “o trabalho duro do ato de viajar”. Tal visão está 

alinhada à visão de Daniel Boorstin (1961) em The Lost Art of Travel, que diz que o viajante 

que busca por experiências precisa trabalhar (ou seja, se esforçar), enquanto o turista, que 

procura apenas por prazer, espera que as experiências aconteçam com ele, de forma passiva.   

Falas como a de Marie evidenciam como até os momentos considerados livres e 

típicos das atividades de viagens, por vezes parecem um pouco penosos. 

 

Você quer ter alguns dias para não fazer nada, porque estar sempre on é 
exaustivo. Você está viajando há três dias, há três meses, e você pensa “Eu 
preciso não me mover”. Você não pode estar sempre trabalhando ou 
fazendo turismo, você precisa de um tempo off. (Marie, 29, Canadá). 

 

 Já Joan, programador catalão que trabalha remotamente para uma empresa em 

Londres, nos fornece outros exemplos de aspectos práticos do estilo de vida nômade digital. 

Ele conta que se preparou por alguns meses para pedir demissão de seu emprego para poder 

viajar. Porém, o desligamento não foi necessário - o próprio chefe propôs que ele continuasse 

na empresa, de forma remota. Para Joan, esse movimento lhe possibilitou ter mais 

flexibilidade (apesar de seguir os horários de expediente da empresa) e, ao mesmo tempo, 

mais estabilidade já que não precisaria mais mudar de emprego sempre que desejasse mudar 

de cidade ou de país. 

 

Sou uma pessoa inquieta fico entediado com facilidade. Por isso troquei 
muito de emprego porque depois de um ano eu já estava cansado, era a 
mesma coisa. Agora que sou nómade digital é muito mais fácil. Estou há 
mais de dois anos no mesmo trabalho, posso trabalhar de onde quiser. Se 
eu não quiser ficar em Barcelona mais de dois meses, vou para outro lugar. 
Parece que não, mas tenho uma vida mais estável agora. Se quero ir embora 
um mês, eu vou, o trabalho me permite ser flexível. É uma grande 
vantagem. (Joan, 30, Espanha) 
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 No entanto, a percepção sobre as constantes mudanças varia entre os participantes. 

O que para Joan é uma comodidade (poder mudar de cidade sempre que quiser, mas não de 

forma permanente), para outros pode se tornar um incômodo. Isso porque as viagens 

constantes requerem uma série de adaptações. 

 

É difícil literalmente planejar cada momento de cada dia. Quando você 
chega em uma cidade tem que descobrir como pegar o ônibus, o trem, 
descobrir como fazer as coisas, comprar um chip de celular em cada país. 
É exaustiva a quantidade de detalhes o tempo todo. Dormir em uma cama 
diferente o tempo todo. Você nunca está completamente confortável e tem 
que estar OK com não estar completamente confortável. Eu achava que 
viver só com uma mala seria difícil, mas essa é a parte mais fácil. (Sarah, 
33, Canadá) 

É muito menos estressante, apesar de ter que estar sempre se readaptando. 
Tipo, onde fica o mercado, que tipos de ingredientes estão disponíveis, se 
a água é potável. Isso pode ser estressante, mas estamos no controle das 
nossas vidas e temos liberdade para isso. (Fara, 45, Estados Unidos) 

De certa forma, é realmente um estilo de vida dos sonhos. Porque ter essa 
liberdade, ser capaz de explorar e ver lugares diferentes é o sonho de muita 
gente. Nesse sentido, tenho exatamente o que eu queria. Mas ao mesmo 
tempo é muito mais difícil, sabe? Cada lugar que você vai, carregar todas 
as suas coisas e começar de novo. Aprender sobre o lugar, a cultura, a 
língua. Como nômade, porque você nunca fica em um lugar por muito 
tempo, você não tem a oportunidade de imergir, você se sente como um 
estranho às vezes. É mais desafiador do que as pessoas pensam. (Mandy, 
33, Estados Unidos) 

 

Apesar de lidar bem com as mudanças constantes, Joan aponta como um aspecto 

negativo a falta de contato com colegas de trabalho e nota uma sensação de solidão. “É um 

pouco lonely (sic). Trabalhar sozinho, em um lugar onde você não conhece ninguém, não 

pode falar com ninguém... Oito horas trabalhando e só falar com o garçom para pedir um 

café”. De fato, alguns participantes parecem concordar que há desafios em estabelecer 

relações duradouras quando se está em constante movimento. Marie reforça que a questão 

dos vínculos  sociais é provavelmente o maior desafio. “A pior parte é quando você se 

conecta com alguém e depois tem que ir embora. A boa notícia é que você sempre pode 

voltar.” 

Sara relata experiência parecida: “vários dos meus amigos, que conheci em 

Budapeste, na verdade, não eram de lá. Então eu tinha amigos por duas semanas e depois 
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a maioria foi embora e eu fiquei sozinha. É uma limitação, mas em compensação tenho 

amigos em várias partes do mundo.” Outros nômades digitais também consideram que a 

possibilidade de se relacionar com pessoas de diversos países , resultante das amizades feitas 

durante as viagens, uma vantagem e enfatizam a importância das tecnologias de 

comunicação (principalmente das plataformas de redes sociais online) para a manutenção de 

tais vínculos. 

O Facebook me permite ver que um amigo veio a Barcelona e eu não sabia, 
um antigo colega de trabalho. Então, de repente, aparece uma foto no meu 
feed. “Você está em Barcelona! Eu estou em Barcelona!” Acho muito legal 
como o Facebook permite a conexão em tempo real. Isso é muito 
importante para os nômades. (Fara, 45, Estados Unidos) 

Outro tema que, por vezes, surge é o contato com a família. Embora a maioria se 

esforce para não estar totalmente ausente da vida de suas famílias (quase sempre voltando 

para casa para passar o natal, por exemplo), o distanciamento é apontado por vários outros 

participantes, como Mandy. 

Uma das coisas mais difíceis é perder contato com amigos e família. 
Porque você não está por perto, você perde muitas coisas: aniversários, 
casamentos, perdi o casamento do meu melhor amigo. Parece loucura e 
perguntam: “por que você não pega um avião e vai pra casa?”, mas é muito 
mais difícil do que as pessoas pensam. Às vezes você não pode, é caro. 
Então você perde muita coisa, as pessoas esquecem que você… elas se 
acostumam com você nunca estar por perto. Então elas nem sempre 
pensam em você e você precisa se esforçar para manter suas relações. Isso 
é bem difícil. (Mandy, 33, Estados Unidos) 

 

 Contudo, também há aqueles que vejam nisso uma vantagem, como Jasper: 

Sendo nômade digital você tem uma desculpa para tudo. Alguém te 
convida para um casamento. Que melhor desculpa do que “eu adoraria ir, 
mas estou a 6 mil quilômetros de distância. Desculpe.” As pessoas não 
esperam nada de você quando você está viajando, você tem a liberdade de 
literalmente ir onde você quer, fazer o que você quer. Você acorda de 
manhã e… é como dizem, “o mundo é minha casa”. Ter essa sensação de 
liberdade é muito bom. (Jasper, 41, Holanda) 

 Jasper também afirma não ver a solidão como um problema em seu estilo de vida: 

Um dos medos que eu tinha quando comecei a viajar foi: “eu vou me sentir 
sozinho?” Eu nunca tinha viajado sozinho antes então eu tinha um pouco 
de medo disso. Mas aprendi que quando você viaja sozinho você 
naturalmente conhece mais pessoas. A maioria das pessoas vê que você 
está sozinho e ficam mais inclinadas a falar com voc. Você naturalmente 
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se aproxima de outras pessoas que também estão viajando sozinhas. 
(Jasper, 41, Holanda) 

 

Não chega a ser surpresa que em um estilo de vida tão marcado por uma busca por 

liberdade e autonomia a questão de estabelecer vínculos mais duradouros (seja afetivos, seja 

profissionais) suscite alguma discussão. Segundo a perspectiva simmeliana, no âmbito da 

modernidade, marcada pela radicalização da individualização, formas de sociabilidade mais 

profundas, que sugerem mútua dependência, passam a ser vistas com desconfiança. O autor 

pontua ainda que “os problemas mais profundos da vida moderna brotam da pretensão do 

indivíduo de preservar a autonomia e a peculiaridade de sua existência frente às 

superioridades da sociedade” (SIMMEL, 2005, p.577). Em consonância com esta 

perspectiva, DaMatta (200, s/p) afirma que 

a modernidade não fala apenas daquilo que é novo ou atual (como pensam 
alguns jornalistas e muitos cientistas políticos), mas diz respeito à 
institucionalização do indivíduo como valor englobante, um valor 
postulado como sendo maior (e mais inclusivo) do que a sociedade da qual 
ele é parte. 

  Tais análises podem ser pensadas a partir da perspectiva de Dumont (1993), 

que propõe um percurso teórico acerca da noção de individualismo. O autor estabelece uma 

diferenciação entre os primeiros séculos do cristianismo e o advento do sujeito moderno, 

que marca a consolidação da perspectiva do indivíduo como um valor. Nota-se que, 

subjacente aos ideias de liberdade e autonomia, existe um forte senso de individualidade que 

pode explicar, em parte, o fato de a maioria dos nômades digitais viajarem (e, portanto, 

viverem) “em carreira solo”. 

Embora a percepção sobre solidão e vínculos afetivos não tenha um consenso entre 

os participantes da pesquisa, algo que a maioria dos entrevistados concorda é que 

relacionamentos amorosos são menos compatíveis com seu estilo de vida. Thompson (2019) 

realizou um estudo com 38 nômades digitais, a maioria mulheres, focado na vida afetiva dos 

sujeitos em constante movimento. A autora acredita que a rotina desses dos nômades digitais 

contribui para um sentimento de solidão e falta de conexão. 

Em minha pesquisa, dos 18 entrevistados, apenas cinco estavam em um 

relacionamento amoroso naquele momento (todos iniciados antes de se tornarem nômades 
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digitais), sendo dois participantes casados. Thompson nota que, “como os nômades digitais 

são muito focados na liberdade que sua vida e trabalho remotos oferecem, isso pode acabar 

sacrificando suas conexões sociais, especialmente o amor romântico.” (THOMPSON, 

2019b, p. 73, tradução nossa). Como afirma Adam, “é muito difícil. Minha ex e eu 

terminamos basicamente porque eu queria viajar. E depois, viajando tanto, é bem difícil 

conhecer alguém.” Para ele, a solução para esse impasse seria conhecer alguém com um 

estilo de vida parecido. “Acho que é o único jeito”, conclui. O mesmo podemos observar no 

depoimento de Simon: “já tive relacionamentos em que a outra pessoa viajava mais do que 

eu. Não deu certo, claro. Se você quer uma companheira, é melhor que seja uma 

companheira de viagem também”. 

Ao serem perguntados, todos os participantes demonstraram altos níveis de 

satisfação com o novo estilo de vida, mas também concordaram a respeito da durabilidade. 

Outro aspecto intrínseco à procura por uma home base são os planos para o futuro, inclusive 

em termos de arranjos familiares. Dois participantes demonstraram o desejo de se casar e ter 

filhos e, para isso, admitem a possibilidade de se estabelecer em algum lugar. Assim, 

encontrar o que chamam de home base (uma cidade que lhes ofereça todas as comodidades 

de seu estilo de vida, incluindo a possibilidade de continuar viajando constantemente) é uma 

preocupação presente em praticamente todos os depoimentos, mais ainda entre aqueles 

(poucos) que pensam em uma futura vida familiar. 

 

Para nós, estabelecer-nos seria ter uma home base na Europa. Eu não acho 
que voltaríamos para a vida que nós tínhamos, de estar sempre em um lugar 
e só viajar por algumas semanas por ano. Nós adoraríamos ter um lugar 
onde pudéssemos guardar nossos casacos de inverno, deixar coisas e ter 
um lugar para trabalhar com dois monitores e equipamentos. Isso seria 
legal. Vamos ver o que há no futuro. (Fara, 45, Estados Unidos) 

Eu adoraria fazer isso para sempre, sabe? Mas meus pais estão 
envelhecendo, eu quero ter filhos, eu preciso de uma home base para poder 
trabalhar da melhor forma. Porque trabalhar é maravilhoso, mas depende 
do que você faz. Eu sou musicista e não tenho todos os meus instrumentos 
aqui, não posso trazer tudo. Se eu estivesse em casa, poderia ter um estúdio 
com tudo que preciso. Então preciso pensar no aspecto prático disso. 
(Mandy, 33, Estados Unidos) 
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Devido a todos esses desafios, muito se especula sobre a sustentabilidade do  

nomadismo digital. Nenhum dos participantes demonstrou qualquer intenção em deixar de 

lado totalmente o estilo de vida nômade digital em um futuro próximo. Tampouco indicaram  

qualquer tipo de frustração, ainda que reconhecessem as eventuais dificuldades. Contudo, 

foi possível notar uma tendência a diminuir o ritmo das viagens gradativamente e a busca 

por estabelecer alguma base (quase sempre em um país diferente daquele de nascimento). 

Estudos mais prolongados ou que acompanhem nômades digitais que levam o estilo de vida 

há mais tempo são necessários para observar sua sustentabilidade e efeitos no médio e longo 

prazo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com inspiração em algumas contribuições do campo da antropologia, mas calcada 

nos estudos em comunicação social, esta tese propôs uma abordagem compreensiva das 

práticas diárias dos nômades digitais, bem como suas motivações, valores, e identificação 

como grupo. O objetivo foi compreender quem são esses sujeitos “(hiper)móveis” e o que 

seu estilo de vida nos revela sobre o mundo atual. Mais especificamente, esta tese buscou 

traçar um panorama do fenômeno, desde seu surgimento às suas configurações atuais, além 

de analisar as transformações sociais que o tornaram possível e suas possíveis implicações 

para os indivíduos (tanto a sociedade em geral, como os próprios nômades digitais em 

particular). 
A questão principal que norteou esta pesquisa foi: o que leva o grupo estudado a 

perceber e perseguir o estilo de vida nômade digital como um ideal? Se tornou claro ao longo 

da pesquisa que o nomadismo digital não se refere apenas aos desenvolvimentos 

tecnológicos, tampouco ao desejo por viagens puro e simples, mas a uma série de 

transformações sociotécnicas que redefinem valores e sociabilidades nos campos do trabalho 

e da mobilidade. Assim, ao longo desta tese, procurei descrever o fenômeno do nomadismo 

digital como um microcosmo a partir do qual podemos observar transformações mais amplas 

em curso na sociedade ocidental contemporânea. 

Desde o início da pesquisa, era evidente como o imaginário que se construía em torno 

da figura do nômade da era digital comunicava valores, crenças e ideais que não poderiam 

ser facilmente enquadrados em definições, demografias e métodos quantitativos tradicionais 

– embora o fenômeno pertença, sem dúvidas, a um universo das classes médias, de pessoas 

com acesso e letradas nos usos das tecnologias de informação e com alta mobilidade. Daí a 

necessidade de empreender uma pesquisa etnográfica e vários meses de observação 

participante a fim de mapear, decodificar e codificar novamente em linguagem acadêmica 

as diversas experiências nômades vividas pelos participantes. 

Tal abordagem é fruto de uma aproximação com a antropologia e a sociologia, duas 

disciplinas que prezam pela compreensão das práticas individuais e coletivas em relação 
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com seus contextos culturais mais amplos. Mais especificamente, este estudo partiu da 

convicção de que uma perspectiva weberiana compreensiva das ações dos indivíduos 

(nômades digitais) era necessária para o entendimento do fenômeno (nomadismo digital), e 

sua relação com a sociedade de maneira mais ampla – ou seja, o indivíduo e sua relação com 

o meio como unidade de análise para a compreensão da complexidade social. Por essa razão, 

buscou-se afastar perspectivas totalizantes acerca do fenômeno ou em relação às motivações 

dos participantes, privilegiando a observação em campo e o contato com as histórias de vida 

dos participantes. 

De maneira geral, esta tese foi guiada por um pressuposto: a percepção de que o 

nomadismo digital representa a exacerbação de processos e transformações que atinge 

diversos segmentos em maior ou menor grau. E ainda que o acesso aos meios econômicos, 

tecnológicos e intelectuais necessários para se tornar nômade digital seja limitado, as 

exigências e expectativas em relação aos trabalhadores do futuro (aqueles capazes de se 

adaptar e prosperar com pouco ou nenhum apoio das instituições, sendo seus próprios chefes 

e gestores de si mesmos) certamente não se limitam ao grupo aqui estudado. Daí a 

importância do estudo de um segmento que, sem dúvida, conta com diversos privilégios, 

mesmo sabendo que não é um estilo de vida a que todos possam almejar – mas que é fruto 

de transformações que o ultrapassam. 
Por outro lado, isso tampouco deve representar um juízo prévio de valor, tendo em 

vista que o estilo de vida nômade digital não é desprovido de conflitos internos e custos 

pessoais. Exercer a empatia, necessária ao estudo etnográfico, sem abandonar o olhar crítico 

(mas não julgador) representou um dos maiores desafios desta tese. Soma-se a isso, a 

implicação pessoal da pesquisadora com o universo estudado e o fato de que a jornada desta 

tese e de seus participantes se confunde, em diversos aspectos, às minhas próprias 

aspirações. Por essas razões, buscou-se o recurso das histórias de vida e um olhar para os 

valores que mantêm sua coesão, bem como seus pontos de conflito. 
A partir das narrativas dos nômades digitais foi possível concluir que os estilos de 

vida não estão ligados apenas ao consumo, mas também a práticas cotidianas relacionadas 

ao universo do trabalho, da mobilidade e suas sociabilidades. Não que o consumo também 

não esteja presente – bens e serviços endereçados a esse tipo de público são cada vez mais 

presentes –, mas o estilo de vida nômade digital se constrói, principalmente, em um projeto 
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de vida calcado em um ideal de liberdade que transforma a relação com o trabalho e com as 

viagens, culminando em uma estetização da vida cotidiana e em uma mobilidade em 

potência. É fundamental frisar que o valor liberdade possui um significado específico no 

grupo estudado – enquanto sujeitos modernos inseridos em um contexto social e cultural 

específico – e não corresponde, de forma alguma, a uma definição universal de liberdade. 

Concluiu-se que o que permeia o ideal de liberdade no discurso do nomadismo digital 

são, entre outros fatores, os imaginários da mobilidade e, principalmente, sua potencialidade. 

Tal potencialidade se expressa, sobretudo, em textos e imagens que povoam as redes sociais, 

fazendo com que o estilo de vida nômade digital passe a fazer parte do horizonte de 

possibilidades dos indivíduos que têm acesso a tais conteúdos e aos meios de perseguir tal 

ideal. Por sua vez, inspirados pela possibilidade de construir uma rotina em consonância com 

valores amplamente difundidos nos dias atuais – como autonomia, individualidade, 

experiências únicas e busca pelo bem-estar –, os novos nômades (ou aspirantes) dão início a 

um ciclo. Nesse processo, cujas etapas foram observadas de perto durante a pesquisa de 

campo, está inserida a noção de projeto. A busca pelo estilo de vida nômade faz parte, então, 

de um processo de construção pessoal, hiper individualizado. 

 Apesar da opção por uma abordagem compreensiva, que privilegia o ponto de vista 

e construções de sentido dos próprios agentes, esta tese não ignora os constrangimentos e 

limitações aos quais os indivíduos (nômades e não nômades) estão sujeitos. Contudo, foi 

possível perceber a partir da observação e da escuta das histórias de vida que aquilo que pode 

representar, à primeira vista, formas de precarização das relações de trabalho e corrosão dos 

vínculos (por exemplo, de trabalho ou moradia), pode ser encarado como um tipo de 

libertação e percebido como melhora de qualidade de vida.       

Durante o trabalho de campo descobrimos, ainda, que viagens constantes não são 

necessariamente a norma entre os nômades digitais. Muitas vezes, o que mais os atrai para 

esse estilo de vida é a possibilidade de ir a qualquer lugar que eles quiserem, a qualquer 

momento que quiserem – ou até mesmo a não ir a lugar nenhum, se quiserem. Portanto, a 

viagem aparece como uma potencialidade, sempre no horizonte, e não como uma realidade 

constante, sendo a ideia central a liberdade de viajar. Este foi, provavelmente, o achado mais 

importante desta pesquisa, apontando para uma potência de movimento que é particular e 

cara aos indivíduos estudados. 
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 Por essa razão, não poderia deixar de registrar que os estágios finais da escrita desta 

tese se deram durante a pandemia de Covid-19, cujos impactos na vida dos cidadãos ao redor 

do mundo e dos nômades digitais em particular não pode ser ignorado. Obviamente não faz 

parte do escopo desta pesquisa investigar as implicações das restrições às viagens para os 

profissionais móveis. Mesmo assim, alguns aspectos são dignos de nota como o fato de que 

muitos nômades digitais que participaram desta pesquisa se viram forçados a enfrentar 

questões de mobilidade que eles talvez não houvessem encarado antes: alguns tiveram de 

decidir entre voltar aos seus países de origem, buscar outro local ou permanecer onde 

estavam, sem saber quanto tempo a situação poderia durar. Poderia esse fato representar a 

anulação da essência do nomadismo, já que o mover-se deixa de ser questão de escolha? 

 Como vimos ao longo desta tese, não se trata apenas de mover-se, mas de poder fazê-

lo (ou seja, possuir os meios necessários de fato ou em potência, física ou digitalmente), 

poder planejá-lo e, no limite, poder imaginá-lo. Como, para os nômades digitais, a 

mobilidade é um horizonte cultural, podemos afirmar que ela sempre se desenha no futuro, 

mesmo que no presente não seja possível se mover ou viajar. Desta forma, podemos concluir 

que os sentidos da mobilidade, bem como os significados das viagens, do trabalho e do estilo 

de vida móvel para os nômades digitais devem ser compreendidos a partir de suas 

experiências subjetivas, seus valores e contextos socioculturais. 

Encontramos eco no pensamento de Castells (1999b), que considera que ainda é cedo 

para efetivamente prever os impactos das transformações descritas ao longo desta tese. 

Como afirma o sociólogo, “mover-se fisicamente enquanto se mantém a conexão em rede 

com tudo o que fazemos é um novo campo da aventura humana, sobre a qual sabemos 

pouco” (CASTELLS, 1999b, p.87). Espera-se, assim, que esta tese tenha contribuído para 

um olhar compreensivo acerca das práticas dos nômades digitais e dos estilos de vida 

contemporâneos, bem como apontar caminhos para investigações futuras. 
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