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RESUMO 

 
 
 

A presente tese visa contribuir para o entendimento do teletrabalho 

abordando-o da perspectiva teórica do poder/saber. Trata-se de entender o 

teletrabalho como discurso que subjuga os indivíduos, mas que, ao mesmo 

tempo, constrói novos sujeitos e subjetividades. Para isso, explora-se como, 

através da análise de suas práticas discursivas, os teletrabalhadores fazem 

sentido da experiência do teletrabalho. Foram entrevistados 25 

teletrabalhadores residentes na cidade do Rio de Janeiro, todos mantendo 

vínculo empregatício com as empresas para as quais teletrabalham e 

desenvolvendo tarefas que podem ser caracterizadas como intensivas em 

conhecimento. 
 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

This thesis aims at fostering understanding of telework from the 

power/knowledge theoretical perspective. In this sense, telework is understood 

as a discourse that at one and the same time subjugates and builds 

subjectivities. To reach its objective, the author explores how teleworkers 

make sense out of their experience through the analysis of their discursive 

practices. Twenty-five teleworkers residing in Rio de Janeiro city were 

interviewed. All of the interviewees are teleworkers who hold stead job 

positions and perform knowledge- intensive tasks. 
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1. APRESENTAÇÃO

O teletrabalho constitui tema relativamente recente, tanto como prática quanto na literatura

administrativa, especialmente no Brasil. Já nos anos 70 surgiu como proposta, como possível

resposta à crise do petróleo, ao aumento dos problemas do trânsito nas grandes metrópoles e, ainda,

no cenário de maior afluxo das mulheres ao mercado de trabalho (ver Castells, 1999 e Riley,

Mandavilli e Heino, 2001). No entanto, é a partir dos anos 90 que o tema ganha força nos países do

chamado primeiro mundo, em virtude das crescentes sofisticação e massificação das tecnologias de

informática e telecomunicações.

Nos Estados Unidos, o interesse pelo teletrabalho cresceu significativamente depois de dois

grandes desastres naturais: o terremoto de 1994 em Los Angeles e o grande tufão que atingiu a

costa leste americana em 1996. Esses dois eventos serviram como teste para a legitimação do

teletrabalho, pois mostraram às empresas e à opinião pública a sua eficácia. A mensagem passada

foi que, graças ao teletrabalho, não houve perda significativa de produtividade, nem para as

empresas nem para as regiões atingidas, pois as pessoas puderam permanecer em casa trabalhando.

Outro fenômeno recente, o ataque ao World Trade Center, teve impacto semelhante nos textos

jornalísticos da literatura gerencial, contribuindo para reforçar os argumentos a favor do

teletrabalho. Assim, o teletrabalho se legitima mais uma vez como ferramenta adequada para

responder aos desafios atuais da produção.

Saudado como o “trabalho na era virtual”, o “trabalho da era da informação”, o “trabalho na

organização virtual”, o “local de trabalho da era da informação”, o teletrabalho tem sido tratado

quase como panacéia ou ovo de Colombo, como solução para problemas sociais, organizacionais e
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individuais bastante complexos e diversos.

No que se refere aos problemas sociais, a prática do teletrabalho aparece como capaz de

contribuir para: melhorar o fluxo do trânsito, diminuir a poluição e o número de acidentes, permitir

a inclusão de minorias no mercado de trabalho e a revitalização econômica de regiões fora dos

grandes eixos de produção. Depois de 11 de setembro de 2001, o argumento da segurança veio se

somar a essa pauta. Nesse âmbito, não se discutem desvantagens do teletrabalho; apenas algumas

críticas surgem quanto à sua eficácia.

Já no nível organizacional, a literatura aponta como vantagens do teletrabalho, entre outras:

corte de despesas com espaço no escritório, redução do absenteísmo, atração e retenção de talentos

e maior produtividade do trabalhador. As desvantagens apontadas para a empresa referem-se, de

maneira geral, à dificuldade de gerenciar os teletrabalhadores e a questões de custo de implantação

e manutenção do teletrabalho.

No que se refere ao indivíduo, as vantagens dizem respeito à possibilidade de melhor

equilíbrio entre vida familiar e trabalho, à economia de tempo com deslocamentos casa-escritório, à

flexibilidade de horários, à autonomia e à redução de gastos com transporte e vestuário. Há quem

defenda, inclusive, o potencial do teletrabalho em deslocar o trabalho de sua posição de eixo

estruturante da identidade, libertando as pessoas para relações sociais mais verdadeiras. As

desvantagens do teletrabalho para o indivíduo referem-se à questão do isolamento social e a

possíveis limitações ao desenvolvimento da carreira dos teletrabalhadores.

A despeito do discurso positivo, críticas às reais possibilidades de o teletrabalho ser resposta
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efetiva a problemas tão diversos e complexos começaram, recentemente, a aflorar.

A efervescência na produção sobre o tema revela seu caráter de discurso em formação.

Certamente, o teletrabalho constitui forma de organização do trabalho com características

qualitativamente diferentes das tradicionais. Ele faz desaparecer as fronteiras de espaço e de tempo

entre o trabalho e a casa, o trabalho e o não-trabalho, o trabalhador e o não-trabalhador. Ao mesmo

tempo, existe no contexto de processos sociais, econômicos e culturais mais amplos. Assim, o

discurso do teletrabalho vai ao encontro de outros discursos típicos das organizações e da literatura

administrativa de nossos dias, como flexibilização, competitividade e empowerment. No entanto,

não se pode afirmar que dessas transformações no processo de trabalho resultarão transformações

de sentido e novas maneiras de vivenciá-lo.

A literatura administrativa não tem explorado esse caminho teórico. As contribuições

críticas relevantes sobre o assunto ainda são escassas. O que predomina na literatura são os relatos

de sucesso e a ênfase no potencial do teletrabalho como estratégia de negócios. Em propostas mais

superficiais, a literatura desmancha-se em receitas do tipo “como fazer” para que a família não

interfira no trabalho, como se organizar para trabalhar em casa, além de outros pontos pouco

significativos. Como resumido por Lafferty e Whitehouse (2000), grande parte da literatura sobre o

teletrabalho tem sido, até o momento, “promocional”.

O teletrabalho apresenta-se, então, como terreno aberto para as teorias organizacionais,

especialmente para esforços que visem à construção do arcabouço teórico que sustente

contribuições críticas. Para essa construção, no entanto, é preciso adotar perspectivas teóricas e

metodológicas que não tenham compromisso imediato com a normatividade, a prescrição, a
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generalização.

O presente estudo busca contribuir para o entendimento do teletrabalho abordando-o da

perspectiva teórica do poder/saber. Em outras palavras, trata-se de entender o teletrabalho como

discurso que subjuga os indivíduos, mas que, ao mesmo tempo, constrói novos sujeitos e

subjetividades. Para isso, pretende-se explorar como, através de suas práticas discursivas, os

teletrabalhadores fazem sentido da experiência do teletrabalho. Isso implica dizer que a

preocupação e o foco de análise desta tese não são os aspectos gerenciais do teletrabalho, nem as

vantagens ou desvantagens da adoção do teletrabalho como decisão estratégica para as

organizações, mas que possibilidades de constituição de si (para os teletrabalhadores) o

discurso/prática do teletrabalho promove.

O esforço de investigar que possibilidades de constituição de si se abrem aos indivíduos, ao

participarem do regime dos discursos/práticas organizacionais, alinha-se às propostas que buscam

explorar como, no contexto atual, o controle organizacional é exercido através da fabricação e do

gerenciamento da subjetividade (Alvesson e Willmott, 2002; du Gay, Salaman e Rees, 1996;

Fournier, 1999; Knights e Willmott, 1989; Willmott, 1993; Townley, 1998).

Permanece em aberto se o teletrabalho será implantado em larga escala, em todos os países,

representando verdadeira revolução no modo de organização do trabalho. Ainda mais obscuro é

saber se realmente realizará o potencial libertador que alguns autores defendem, ou se mostrará sua

face mais escura, a do isolamento e da construção de indivíduos empobrecidos nas suas relações

sociais e consigo mesmos. É papel dos que se dedicam ao estudo das organizações entender o

teletrabalho e tentar agir na construção de seu discurso e de sua prática. Trata-se de inserir as teorias
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de organização nas linhas de força dos jogos de poder que constituem a “verdade”, como estratégia

de transformação de realidade.

Isto posto, a tese que ora se apresenta tem caráter exploratório e busca contribuir – de forma

que se sabe limitada e circunstancial – com o fazer contínuo em ciência. Melhor seria dizer que se

trata de uma pesquisa em construção, cujos maiores méritos talvez estejam na possibilidade de

trazer à atenção pontos relevantes para futuros estudos.
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2. TELETRABALHO

A idéia do teletrabalho entrou no debate administrativo pelas mãos do físico americano Jack

Nilles. Na década de 1970, nos Estados Unidos, Nilles dirigiu o primeiro projeto sobre o

teletrabalho, custeado pela National Science Foundation, e cunhou o termo telecommuting para se

referir à possibilidade de se eliminar o trajeto de casa ao trabalho, por meio de recursos das

tecnologias de comunicação e informação (information and communication technologies – ICTs).

Em 1976 foi publicado o livro resultante do projeto: The telecommunications-transportation

tradeoff: options for tomorrow.

Já em relação ao termo teletrabalho (teleworking) não parece haver consenso quanto a sua

origem. Riley et all. (op.cit.) atribuem também a Nilles sua cunhagem em 1973 (bem como o

próprio Nilles); já Gerstel (2000) afirma que o termo apareceu pela primeira vez na literatura no

Christian Science Monitor no início dos anos 80. Não existindo definição consensual para o termo

teletrabalho, temos hoje grande multiplicidade de designações para o mesmo assunto, como por

exemplo: e-workplace, home-based telework, new technology homework, trabalho compartilhado.

Depois de um período de produção relativamente pequena sobre teletrabalho na literatura

administrativa, observa-se a partir dos anos 90 crescente interesse pelo tema – refletindo a realidade

social, organizacional, as condições tecnológicas, as condições econômicas e os desafios próprios

da produção delineados a partir das duas últimas décadas do século XX. Assim, o discurso do

teletrabalho vai ao encontro de outros discursos típicos das teorias e práticas organizacionais e

sociais atuais: flexibilização, competição globalizada, trabalho intensivo em conhecimento,

autonomia e qualidade de vida, entre outros. O teletrabalho constitui, hoje, assunto bastante
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presente na literatura administrativa – embora o tratamento seja quase restrito às abordagens

gerenciais – mas prática ainda limitada a pequena parcela da força de trabalho, mesmo nos países

ditos desenvolvidos.

Um dos principais fatores que impedem a avaliação da adoção do teletrabalho é justamente o

fato de não haver terminologia clara e estabelecida definindo o que ele é. Na Europa, por exemplo,

um relatório da Comissão Européia de 1998 aponta o número de indivíduos envolvidos com o

teletrabalho entre 1,1 milhões e 4 milhões. O número mais baixo considera teletrabalhadores apenas

as pessoas que participam de programas corporativos formais de teletrabalho. O número de 4

milhões reflete uma definição bem mais abrangente do teletrabalho, incluindo autônomos que

trabalham em casa, pessoas contratadas para trabalhos de campo, pessoas que trabalham em casa

com a permissão do chefe, mas que não são parte de esquemas formais de teletrabalho das

organizações, e trabalhadores de call-centers. Para os Estados Unidos, as estatísticas do U.S.

Department of Labor estimam que 17 milhões de pessoas teletrabalharam em 1997, mas desses,

apenas 3,6 milhões eram empregados pagos formalmente para trabalharem em casa1.

No Brasil praticamente não há dados sobre o assunto, não existindo nenhuma estatística

oficial sobre a adoção do teletrabalho no país2. O que existe são pesquisas sobre perfil dos

1 Dados sobre o teletrabalho na Europa citados em Daniels, Lamond e Standen (2001). Dados sobre os EUA citados em
Van Horn e Storen (2000).
2 Nos censos oficiais sobre o trabalho no Brasil, não existe a categoria teletrabalho, ou teletrabalhadores. O critério
“local de estabelecimento do trabalho”, adotada na Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio - PNAD - IBGE, não
permite avaliar a adoção da prática no país. Esse critério refere-se ao “local de estabelecimento do empreendimento que
ocupava até 10 pessoas” e prevê as seguintes classificações: i) fazenda, sítio, granja, chácara, etc.; ii) loja, galpão,
escritório, oficina, etc.; iii) veículo; iv) no domicílio em que [a pessoa] morava; outro(s) domicílio(s) e v) outro. Sobre o
item iv, temos a seguinte definição: “para a pessoa que trabalhava no domicílio em que residia por não dispor de um
local destinado exclusivamente para o empreendimento. Inclui-se nesta condição a pessoa residente no domicílio onde
prestava serviço doméstico remunerado em dinheiro ou somente em benefício”.
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teletrabalhadores, mesmo assim nada em âmbito nacional, ainda3. No entanto, as estatísticas oficiais

quanto ao número de domicílios com microcomputador e internet no país dão idéia dos limites para

a adoção da prática nas condições atuais: segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

de 2002, o número de domicílios com computador e internet no País é de 4,91 milhões; 80% deles

estão concentrados em lares de famílias cuja renda é superior a 5 salários mínimos4.

A dificuldade em se definir o teletrabalho deve-se ao próprio perfil multifacetado do

fenômeno e à multiplicidade de situações que a prática envolve. A definição de Gray, Hodson e

Gordon em Teleworking Explained (cit. em Daniels, Lamond, e Standen, 2001, p.1153) ilustra bem

a dificuldade em se definir o teletrabalho e as várias dimensões que o conceito abarca:

“o teletrabalho (…) envolve trabalhar remotamente em relação ao empregador, ou

em relação a um local de trabalho tradicional, por uma parte significativa do tempo.

O teletrabalho pode ser período integral ou parcial. O trabalho muitas vezes

envolve o processamento eletrônico de informações, e sempre envolve uso de

telecomunicações”5.

Outras definições de teletrabalho encontradas na literatura buscam delimitar mais o termo,

mas deixam claros os diferentes entendimentos sobre o assunto, como se segue:

“Trabalhar em casa, longe do local de trabalho do empregador, usando recursos da

3 Ver Mello e Sakuda (s.d.). O Grupo de Excelência em Teletrabalho, que desenvolve suas atividades no CRA de São
Paulo, concluiu recentemente pesquisa sobre o teletrabalho junto às maiores organizações do País, mas os resultados
ainda não foram disponibilizados.
4 Além da questão do acesso às ICTs (preço e qualidade), alguns autores destacam a falta de legislação específica
regulando o teletrabalho como entrave a sua adoção no Brasil (ver Pinel, 1998). No entanto, a situação é a mesma em
vários países. Nos Estados Unidos, apenas alguns estados têm lei específica do teletrabalho e na Europa, apenas a
Irlanda e a Itália.
5 “teleworking (...) entail(s) working remotely from an employer, or from a traditional place of work, for a significant
proportion of work time. Teleworking may be on either a full-time or part-time basis. The work often involves
electronic processing of information, and always involves using telecommunications”.
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tecnologia de informação, tais como a internet, computadores ou telefones”.6 (Van

Horn e Storen, 2000, p.3)

“A modalidade de trabalho que se realiza em casa baseando-se, de maneira geral,

no uso de tecnologias de informação e implicando no processamento eletrônico da

informação através de serviços de telecomunicação para manter em contacto o

empregador e o empregado”.7 (Álamo, 2001, p.1)

“O uso de tecnologias de comunicação e de computação para trabalhar longe de um

local central”.8 (Lafferty e Whitehouse, 2000, p.236)

“O trabalho desenvolvido em qualquer horário, local fixo ou móvel, utilizando

recursos telemáticos”. (Pinel, 1998)

“Forma de trabalho efetuada em lugar distante do escritório central e/ou do centro

de produção, que permita a sua separação física e que implique no uso de uma nova

tecnologia que facilite a comunicação”. (Organização Internacional do Trabalho –

cit. em Pinel, 1998)

“Uma forma de organização do trabalho onde ele é mediado por computadores e

telecomunicação, de modo a ser realizado fora da organização central”. (Soares,

1995, p.69)

Já Qvortup, citado por Castells em A sociedade em rede (1999) faz distinção entre três

categorias de teletrabalhadores: 1) Substituidores, os que substituem o serviço efetuado em

ambiente de trabalho tradicional pelo serviço em casa. 2) Autônomos, trabalhando on-line de suas

casas e 3) Complementadores, que trazem para casa trabalho complementar do escritório

6 “Working at home, away from an employer´s place of business, using information technology appliances, such as the
Internet, computers, or telephones”.
7 “La modalidad de trabajo que se realiza desde casa basándose, por norma general, en el uso de las tecnologías de la
información e implicando el procesamiento electrónico de la información a través de servicios de telecomunicación para
mantener en contacto al empleador con el empleado”
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convencional; em alguns casos, esse trabalho complementar toma a maior parte da carga de

trabalho, como acontece com os professores universitários, por exemplo.

As definições apresentadas assinalam os pontos em comum e alguns dos pontos críticos em

que não há consenso sobre o termo teletrabalho.

A primeira questão que se apresenta refere-se à tecnologia empregada no teletrabalho.

Naturalmente, o trabalho em casa ou fora do escritório não é novidade. Antes da Revolução

Industrial trabalhava-se em casa. O trabalho realizado em domicílio, por encomendas, é bastante

comum entre artesãos, por exemplo. No entanto, as formas tradicionais de trabalho à distância

diferenciam-se bastante do fenômeno a que assistimos hoje nas organizações.

O teletrabalho, viabilizado pelas ICTs que permitem a virtualização de espaço e de tempo,

não é apenas nova forma de organizar o trabalho. Ele transforma o trabalho de “um lugar para ir”

em uma atividade que pode ser feita a qualquer hora e em qualquer lugar (Kurland e Bailey, 2000).

Mais do que isso, ele impacta o próprio significado de organização. Se os indivíduos podem

trabalhar em qualquer lugar e a qualquer momento, não é mais tão fácil delinear as próprias

organizações no espaço e no tempo; elas esticam suas fronteiras no espaço porque os

teletrabalhadores estão em lugares diferentes dos ocupados pelos demais trabalhadores; elas se

esticam no tempo, porque o trabalho não está mais restrito aos horários convencionais do escritório

(Brocklehurst, 2001). As fronteiras trabalho/casa (ou qualquer outro lugar onde o teletrabalhador

possa conectar-se e trabalhar) desaparecem, bem como a noção de horário de trabalho e seus

limites. A organização pode funcionar 24 horas, sete dias por semana, com teletrabalhadores on-line

de qualquer lugar do planeta.

8 “The use of computer and communications technologies to work away from a central location”.
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Juntas, as inovações tecnológicas e as novas estratégias gerenciais criam oportunidades de

transferir partes do processo produtivo para esferas culturalmente diferentes – inclusive para a

esfera da “casa” (Tietze, 2002). Esse tipo de movimento permite que a organização contemporânea

se torne mecanismo de controle sociocultural de grande alcance e penetração, altamente disperso,

dinâmico, descentrado, “impossível de ser detectado ou combatido” (Reed, 1999, p.80). Reed

aponta que esse novo contexto gera novas questões para a análise organizacional, nova

problemática voltada para o entendimento do papel das organizações na construção da democracia,

do envolvimento social, da participação e da justiça.

Entendendo que os impactos das ICTs trazem o potencial de modificar qualitativamente o

contexto das organizações e do trabalho, vários autores propõem que se faça clara distinção entre

teletrabalho e trabalho à distância (ver Baffour e Betsy, 2000; Pinel, 1998 e Trope, 1999). Assim, o

trabalho à distância – ou trabalho remoto – seria aquele realizado longe do escritório convencional

ou do centro de produção, mas sem que haja necessidade de utilização de recursos das ICTs para

sua implementação. Já o teletrabalho pressupõe o uso de tecnologias de telecomunicação e/ou de

informática para sua realização. Nesta pesquisa adota-se essa distinção conceitual entre teletrabalho

e trabalho à distância, ou seja, entende-se que teletrabalho envolve o uso de ICTs.

Outro ponto em aberto na conceituação do teletrabalho é quanto ao local de realização das

tarefas. Embora o próprio termo pressuponha que o trabalho será realizado fora dos escritórios

convencionais, existem vários locais possíveis para sua realização. Isso configura uma

multiplicidade de situações e, conseqüentemente, diferentes impactos nos envolvidos. Pode-se

pensar em diferentes formas de organização do teletrabalho, dependendo do local onde ele é
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realizado. Os arranjos mais comuns são:

♦ Home-office – é o teletrabalho realizado no domicílio do teletrabalhador; o espaço

de trabalho na empresa é mudado para um escritório na residência do trabalhador.

♦ Teletrabalho móvel – o trabalho é realizado por pessoas que estão constantemente se

movimentando, seja em viagens, visitando ou trabalhando nas instalações de clientes;

os teletrabalhadores móveis usam celulares, laptops, palmtops, por exemplo, para a

realização de suas tarefas; o escritório passa a ser qualquer lugar onde o

teletrabalhador esteja: o carro, o avião, o trem ou o escritório do cliente.

♦ Escritórios satélites – escritórios pertencentes à própria empresa, geralmente em áreas

fora do centro, em locais de aluguel mais barato e de acesso mais fácil para os

empregados.

♦ Telecentros – escritórios equipados com os recursos tecnológicos necessários ao

teletrabalho, onde diversas empresas ou pessoas podem alugar espaço pelo tempo

necessário (um dia, uma semana ou o período de um projeto).

♦ Telecottages – proposta originária dos países escandinavos, é uma iniciativa típica

das comunidades para atrair empregos, atualizar a mão-de-obra e criar

competitividade para a economia local, especialmente na Europa. Os telecottages

funcionam como locais onde é oferecido treinamento e disponibilizada infra-estrutura

e tecnologia para moradores e empresas da comunidade, e em praticamente todos os

casos recebem ou receberam subsídios governamentais.

Outro ponto sobre o qual não existe consenso é quanto ao tempo mínimo que uma pessoa

deve teletrabalhar para que seja considerada teletrabalhador de fato, e não um telecommuter

eventual. A European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, agência

da União Européia, sugere o mínimo de 20% do tempo de trabalho fora do escritório ou do local

tradicional de trabalho para que se caracterize o teletrabalho, embora nem todas as pesquisas e

estudos sigam essa recomendação.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


16

Outra dimensão relevante do teletrabalho é que ele não se restringe ao trabalho intensivo em

conhecimento, como normalmente os textos da literatura enfatizam. Várias tarefas podem ser

realizadas – e o são – por meio de teletrabalho. Do ponto de vista gerencial, identificar os

trabalhos/tarefas passíveis de serem desempenhados por meio de teletrabalho resume-se,

praticamente, à questão de identificar se os mesmos exigem contato face a face e se seus

inputs/outputs podem ser disponibilizados por meio de ICTs (ver, por exemplo, Nilles, 1997;

Gerstel, 2000). Tendo isso em vista, o teletrabalho está adequado tanto para tarefas altamente

rotineiras e repetitivas, cujos produtos são facilmente mensuráveis e pouco espaço existe para a

criatividade, como digitação e entrada de dados, quanto para trabalhos altamente criativos e

intensivos em conhecimento, cujos produtos são em grande parte subjetivos, como o trabalho

científico.

Para Gerstel (2000), embora o teletrabalho possa e seja utilizado em largo espectro de

trabalhos/tarefas, as duas situações acima apontadas sugeririam uma bifurcação no status e na classe

dos teletrabalhadores. Essa polarização repetiria padrões sociais, ficando o teletrabalho intensivo

em conhecimento, característico dos altos escalões organizacionais ou das tarefas altamente

criativas, dominado pelo padrão do indivíduo branco-homem, enquanto os não-brancos e as

mulheres se concentrariam no teletrabalho menos especializado e, naturalmente, de pior

remuneração. No entanto, em que pese o fato – esperado – de esse padrão se confirmar9, os estudos

mostram mais do que a polarização pura e simples, mas uma estratificação por fatores de renda,

9 A pesquisa de Soares (1995) sobre teletrabalho em grandes CPDs no Brasil encontra essa divisão. Os cargos de
analista de sistemas são ocupados predominantemente por homens, enquanto as mulheres predominam nos cargos de
digitação. Tremblay (2002), em pesquisa realizada sobre o teletrabalho no contexto canadense, também encontra
diferenciação entre o tipo de tarefas realizadas por homens e mulheres. As teletrabalhadoras estão mais concentradas no
trabalho de contabilidade, tradução e secretariado. Já os teletrabalhadores concentram-se na elaboração de páginas na
web, CAD e desenvolvimento e teste de softwares.
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gênero, etnia, escolaridade, acesso a infra-estrutura e localização geográfica. Daí o debate das

políticas públicas americanas relativas ao teletrabalho enfatizar questões da infra-estrutura de

telecomunicações, do acesso às ICTs pela população rural, de programas de incentivo fiscal para

empresas que queiram atualizar-se tecnologicamente ou que empreguem indivíduos em áreas rurais,

e outros temas que fogem um pouco ao discurso tradicionalmente dividido pelos eixos de gênero e

de etnia10.

Na Europa, as políticas de incentivo ao teletrabalho estão ligadas principalmente à questão

da democratização do acesso e da atualização tecnológica, tendo em vista a inclusão econômica das

populações de áreas rurais. Com esse fim, uma iniciativa típica tem sido o subsídio de telecottages,

que oferecem serviços e infra-estrutura de ICTs para as economias locais. Pouquíssimos desses

telecottages, no entanto, foram capazes de se tornar financeiramente independentes dos subsídios

governamentais. As razões para isso podem ser atribuídas não só às limitações econômicas das

áreas onde os telecottages estão instalados, mas também ao fato de que a crescente sofisticação e

massificação das ICTs para uso pessoal ou doméstico acaba por tirar os clientes potenciais desses

(tele)centros de serviço (ver Korte, 1999).

No Brasil não há iniciativas públicas voltadas especificamente para o desenvolvimento do

teletrabalho. No entanto, há políticas para a universalização do acesso às ICTs e do conhecimento

das ferramentas de informática, visando superar a chamada exclusão digital. Nesse sentido,

destacam-se o Fundo de Universalização do Sistema de Telefonia (FUST), os programas dos

governos federal, estaduais e municipais de atualização tecnológica das escolas, bem como o

esforço para ampliar a oferta de aulas de utilização de microcomputadores e da internet.

10 Ver, por exemplo, os temas e artigos do simpósio Telework and the New Workplace of the 21st Century, promovido
pelo U.S. Department of Labor e disponível em www.dol.gov/asp/telework/toc.htm .
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O teletrabalho permite, ainda, várias modalidades contratuais. O teletrabalhador pode ser um

indivíduo com vínculo empregatício que realiza teletrabalho em período integral ou em tempo

parcial, pode ser um trabalhador com contrato por tempo determinado, pode ser trabalhador

autônomo. Essa dimensão é de fundamental importância porque configura contextos bastante

diversos para os envolvidos, tanto trabalhadores quanto organizações, com impactos diretos sobre a

vivência do teletrabalho. No caso do Brasil, a diferença entre ser empregado e autônomo é bastante

significativa no que diz respeito a seguridade social, benefícios e direitos trabalhistas, por exemplo.

Numa tentativa de sistematizar as propostas da literatura e propor uma tipologia do

teletrabalho, Daniels et all. (2001) propõem que ele seja examinado levando-se em conta cinco

variáveis:

1) localização – a quantidade de tempo gasta em diferentes locais de trabalho (casa,

telecentro, telecottage, teletrabalho móvel).

2) uso de ICTs – a variedade de ICTs utilizada em termos de hardware

(computadores/laptops, fax, telefone, telefone celular, etc) e de software (e-mail,

groupware, etc).

3) intensidade do conhecimento – o quanto de conhecimento as tarefas exigem para serem

desempenhadas.

4) contato intra-organizacional – freqüência e variedade do contato intra-organizacional.

5) contato extra-organizacional – freqüência e variedade do contato extra-organizacional.

Para os autores, a presença das duas primeiras variáveis é condição necessária e suficiente

para que se caracterize o teletrabalho, ou seja, pelo menos alguma parcela do tempo de trabalho

deve ser despendida fora do ambiente tradicional de trabalho, e pelo menos alguma parte das tarefas
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deve utilizar ICTs para serem desempenhadas. Já as demais variáveis consistiriam os elementos

que, combinados em diferentes graus aos dois primeiros, caracterizariam as situações particulares

de adoção do teletrabalho.

Embora seja uma tentativa de modelagem com pretensão de criar “uma plataforma para

predizer futuros níveis de teletrabalho” e de dar conta inclusive de características nacionais, a

análise do teletrabalho proposta pelos autores chama a atenção para questões relevantes. Ao definir-

se como teletrabalhadores aqueles que trabalham pelo menos 20% (ou 30% ou 50%) do tempo fora

do escritório tradicional, pode-se acabar tratando da mesma forma quem trabalha 20% e quem

trabalha 100% do tempo longe do escritório. Estas duas situações certamente configuram cenários

qualitativamente diferentes para os envolvidos. Por seu turno, o tipo específico de ICT utilizada no

teletrabalho pode não ser de especial interesse para determinado estudo, mas é importante que ela

seja utilizada, porque é o uso de ICTs que diferencia o teletrabalho do trabalho remoto tradicional,

ao virtualizar o tempo e o espaço na experiência do trabalho. Em que pese o fato de o modelo não

incluir, por exemplo, a questão da modalidade contratual do teletrabalho, é interessante notar que a

percepção das diferentes modalidades e contextos do teletrabalho esteja a serviço de uma pretensão

de generalização, controle e predição.

Isso posto, entende-se que o teletrabalho é um mosaico de combinações de tarefas de

diferentes tipos e intensidade de conhecimento, modalidades de contrato, locais de trabalho e

tecnologias empregadas. Em universo como esse é difícil fazer generalizações. Mais do que isso, as

tentativas de criar modelos ou grandes narrativas teóricas que cheguem a conclusões com

pretensões generalizáveis sobre os impactos do teletrabalho podem se mostrar simplistas e

tornarem-se não confiáveis. Isso porque perdem de vista que as diversas situações de trabalho
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configuram diferentes ordens interacionais na organização, ordens essas que produzem e

reproduzem socialmente as organizações e as relações de poder que elas geram (Reed, 1999). Essas

ordens interacionais traduzem-se em diferentes espaços de poder e de autonomia para os indivíduos,

espaços esses fundamentados no nível micro das reservas localizadas de conhecimento, das rotinas

práticas e dos mecanismos técnicos mobilizados pelos diversos atores sociais em suas interações e

discursos do dia-a-dia (Reed, 1999, p. 77).

Quando mais não seja, qualquer pretensão de generalização e de predição perde de vista a

própria dinâmica das atuais práticas e processos sociais, culturais e técnicos por meio dos quais a

ordenação organizacional se conforma (Reed, 1999). Como destacado por Reed, as tecnologias

avançadas e a interação dinâmica entre tecnologia e cultura a que assistimos na atualidade “vêm

abrindo novos focos de conflito e circuitos de controle, que tornaram ainda mais difícil a realização

de previsões sobre tendências de longo prazo nas estruturas de poder” (Reed, 1999, p.87).

Neste quadro maior, o teletrabalho pode ser visto como ferramenta e produto da

reestruturação global do capital, do trabalho e dos mercados, em direção à fluidez da acumulação

flexível (Harvey, 1993; Sennett, 1999). Para entendermos criticamente o teletrabalho dentro desse

cenário que reconfigura as práticas e discursos organizacionais, é preciso fugir das abordagens

típicas da literatura gerencial sobre o teletrabalho. É preciso fugir do determinismo tecnológico que

transparece nos textos sobre o assunto e propor abordagens teóricas que iluminem que

“O teletrabalho pode não ser tanto um capítulo na história da tecnologia, quanto um

capítulo na história das ideologias e estratégias gerenciais visando o controle e o

uso eficiente do trabalho.”11 Gerstel (2000, p.117)

11 “Telework may not be so much a chapter in the history of technology as a chapter in the history of management
ideologies and management strategies for the cost-effective use and control of labor”.
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No cenário da acumulação flexível, onde o referido capítulo se desenrola, entra em cena um

elemento fundamental, sobre o qual todas as atenções se dirigem: a subjetividade.

Como reconhecem diversos autores (Willmott, 1993; du Gay, Salaman e Rees, 1996;

Fournier, 1999; Townley, 1998), no contexto da acumulação flexível a subjetividade “autônoma”

do indivíduo produtivo tornou-se recurso econômico fundamental. Com a tecnologia substituindo

boa parcela das tarefas repetitivas e rotineiras, do trabalhador se espera contribuição “a mais”: seu

envolvimento, sua capacidade de convencimento, sua simpatia para cativar o cliente, sua iniciativa,

sua capacidade de solucionar problemas imprevistos, seu bom senso, seu conhecimento, até sua

aparência. Para a manifestação dessas características pessoais é preciso dar oportunidade para o

indivíduo se expressar, ou seja, é preciso dar a ele autonomia. Os discursos gerenciais voltam-se,

então, para transformar a “autonomia” em aliada do sucesso econômico, agindo capilarmente para

transformar as identidades e o sentido do trabalho.

No entanto, nada garante que o indivíduo vá exercer sua autonomia em prol da organização;

é preciso canalizá-la para os interesses produtivos. O objetivo, aqui, não é a supervisão cerrada

exterminadora dos impulsos criativos. Trata-se, sim, de controlar à distância, visando monitorar o

espaço de arbítrio criado pela flexibilização das práticas de trabalho (Fournier, 1999).

Nesse intuito, a subjetividade torna-se, então, o ponto crítico para todas as estratégias de

controle organizacional. Assim, paralelamente a todas as iniciativas de gerenciamento “soft”, a toda

a estetização e emocionalização do trabalho que caracterizam os discursos/práticas gerenciais da

acumulação flexível, todo um aparato é construído visando formatar as subjetividades, e tendo
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como fim a fabricação dos indivíduos “certos” para o desempenho dos papéis organizacionais

(Alvesson e Willmott, 2002; Chan, 2000; Fournier, 1999; Willmott, 1993). Entre esses discursos

floresce o do teletrabalho.

Neste estudo o teletrabalho será abordado como um discurso/prática, mergulhado na lógica

estratégica da acumulação flexível. Busca-se entender o duplo registro sujeição-subjetivação de sua

dinâmica, como detalhado nos capítulos que se seguem. Assim, adotar um conceito estrito de

teletrabalho não é de importância crucial para a análise. Dessa forma, e tendo em vista que se deve

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

estudo se concentrará nos teletrabalhadores que mantêm vínculo empregatício e estão em regime de

home-office, desempenhando tarefas consideradas intensivas em conhecimento. Isso não significa

dizer que os teletrabalhadores nunca vão à empresa, mas que eles, formalmente, tiveram seu espaço

de escritório transferido para suas casas. As idas à empresa podem ser feitas em bases regulares,

para participar de reuniões e encontros ou para utilizar infra-estrutura.

Cabe agora explorar o que tem sido produzido como discurso sobre o teletrabalho na

literatura administrativa.

2.1. O Teletrabalho e o Teletrabalhador na Literatura Administrativa

De maneira geral, o teletrabalho tem sido tratado na literatura administrativa de forma

positiva e desprovida de crítica. Como já mencionado, sobre o tema predominam os textos de

perspectiva gerencial, com relatos de sucesso, ênfase no potencial do teletrabalho como estratégia

de negócios e propostas para a gestão adequada ao novo contexto. Alguns estudos chegam a vê-lo
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com o potencial libertário de criar relações sociais mais autênticas e de deslocar o trabalho como

eixo central de vida (ver, por exemplo, Trope, 1999). Infelizmente, esse tipo de defesa

aparentemente se sustenta em premissas simplistas sobre as mudanças sociais e culturais correntes e

sobre a interação organizações-poder-sujeito.

As abordagens gerenciais ao teletrabalho dividem-se entre tratá-lo ora como estratégia de

negócios, ora – em visão mais limitada – como benefício a ser integrado ao sistema de

reconhecimento e recompensa da organização. O teletrabalho passeia entre estratégia para redução

de custos, para competitividade organizacional no mundo globalizado e ferramenta adequada para

gestão de trabalhadores de conhecimento.

Como normalmente acontece nesse tipo de abordagem, pouco ou nunca se questiona a

legitimidade, os impactos humanos e sociais a longo prazo ou mesmo a ética dessa prática. Assim,

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

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

“desafio” de encontrar as soluções gerenciais adequadas ao novo contexto. Em outras palavras,

essas abordagens restringem-se ao nível asséptico de identificar pontos positivos e negativos, ou

custos e benefícios do teletrabalho (ver Apgar, 1998; Cascio, 2000; Davenport e Pearlson, 1998;

Gainey, Kelley e Hill, 1999; Nilles, 1997; Pearlson e Saunders, 2000, Trope, 1999); potencializar os

ganhos e minimizar o impacto das desvantagens é a arte da “boa gestão”.

As vantagens do teletrabalho assinaladas na literatura concentram-se nos seguintes pontos:

a) para a empresa

♦ aumento da produtividade do empregado;
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♦ redução do absenteísmo;

♦ redução de despesas com espaço no escritório;

♦ ferramenta para atrair e reter talentos;

♦ possibilidade de não interromper o trabalho em caso de más condições climáticas ou

de catástrofes;

♦ flexibilidade do teletrabalho permite o funcionamento da empresa 24 horas, sete dias

na semana.

b) para o empregado

♦ mais tempo para a família;

♦ flexibilidade de horários;

♦ autonomia;

♦ fuga do trânsito;

♦ menos interrupções durante o trabalho;

♦ redução de despesas com transporte e vestuário.

Já as desvantagens podem ser assim resumidas:

a) para a empresa

♦ dificuldades para controlar e motivar o trabalhador distante do escritório;

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

leal à empresa;

♦ custos de implantação (equipamentos, treinamento, desenvolvimento de métodos de

gestão);

♦ custos de manutenção dos equipamentos;

♦ manter a transmissão de informações/conhecimento por parte dos teletrabalhadores.

b) para o empregado

♦ isolamento social;

♦ menos chances para desenvolvimento profissional e promoções, por não estar
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próximo nem aos chefes, nem aos pares;

♦ mistura das esferas do trabalho e da família;

♦ mais tempo trabalhando;

♦ representação coletiva enfraquecida.

Nesse quadro, até críticas mais óbvias, como a transferência de custos da parte das

organizações para o teletrabalhador, são tratadas de maneira instrumental: referem-se a uma questão

de acerto de contas no fim do mês. No entanto, raramente mencionam-se os altíssimos custos

escondidos, impossíveis de mensurar, tais como: o quanto custa mudar um estilo de vida? O quanto

custa disciplinar a família para “não ver” o teletrabalhador na sua presença? Qual o custo da super-

exposição do teletrabalhador aos seus entes mais queridos? (Costa e Campos, 2003). Como assinala

Tietze (2002) os processos sociais que o teletrabalho envolve, tais como a reestruturação das

relações trabalho-casa-família, e as escolhas morais que implicam são pouco entendidos e pouco

pesquisados pela análise organizacional.

Da mesma maneira, para mostrar que o teletrabalho é uma solução ganha-ganha, a literatura

gerencial não teme adicionar elementos do discurso mais amplo de vantagens para a sociedade que

a adoção da prática pode potencialmente trazer. Tem-se, então, que a literatura administrativa

voltada para o teletrabalho sofre grande influência de autores oriundos de outros campos de

investigação, notadamente da sociologia.

Nessa esfera, os argumentos tecidos em favor do teletrabalho englobam, geralmente,

aspectos técnicos, voltados para solução de problemas econômicos e urbanos – tais como a redução

da poluição, do tráfego, forma de gerar emprego para segmentos da população marginalizados do

mercado de trabalho, revitalização e diversificação econômica para as regiões rurais. Alguns autores
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apresentam os benefícios do teletrabalho como uma espécie de transformação positiva para a

sociedade como um todo, uma transformação de todos para um mundo melhor:

“Graças ao teletrabalho, é provável que o trabalhador hoje tirado de casa possa

integrar-se ao quarteirão onde está o seu edifício, no edifício em que se situa seu

apartamento. A participação doméstica, administrativa e política terá tudo a ganhar.

A vida social na empresa, sendo menos continuada e menos forçada,

provavelmente passará a ser menos conflituada e mais agradável.” (de Masi12,

1999, 265).

Nesse tipo de defesa do teletrabalho, se a prática ainda não é adotada na proporção e

dimensão prevista nas quimeras dos seus gurus e arautos, a culpa é das pessoas presas ao passado e

às velhas práticas organizacionais – pelo medo do novo, pelas amarras da cultura, pelo apego ao

poder, pelos tabus, pelo masoquismo e, mesmo, pela erotização do espaço do trabalho:

“Para explicar a escassa sorte do teletrabalho existe, pois, um tabu a infringir – o da

empresa como sistema erótico (...).

No inconsciente coletivo do mundo sexual empregatício, o teletrabalho não parece

uma boa maneira de substituir as oportunidades eróticas oferecidas pela empresa

em que se trabalha ou pelo bairro onde se mora, mas sim uma possível e temida

reclusão naquele fechado universo constituído pelos relacionamentos conjugais,

que o trabalho no escritório permite evitar e variegar.

Isso é mais válido ainda para as mulheres que, chegadas só recentemente às tarefas

de escritório, consideram o trabalho fora de casa como uma conquista e uma

liberação do embrutecimento, da solidão, do estresse, da falta de remuneração e de

carreira, além da melancolia da rotina sexual.” (de Masi, 1999, p.274)

12 Domenico de Masi, além de professor da Universidade de Roma, preside a Società Italiana del Telelavoro – entidade
sem fins lucrativos que planeja e realiza projetos e serviços de consultoria para empresas interessadas em implantar o
teletrabalho, oferece treinamento, organiza conferências, realiza pesquisas e estudos sobre flexibilização do emprego e
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Em que pese a retórica machista e conservadora utilizada pelo autor, cabe questionar se o

teletrabalho pode representar (e se é mesmo desejável que represente) a volta dos valores da família,

da fidelidade, da felicidade conjugal e da vida centrada em torno da comunidade em que se vive.

Em contrapartida, é preciso também questionar que espaços de exercício de liberdade para o

indivíduo a proposta do teletrabalho realmente permite, que tipo de cidadão as organizações

trabalham para construir ao adotá-lo e que custos emocionais a prática impõe.

Pode-se alegar que se o teletrabalho é voluntário, é um acordo legítimo entre o indivíduo e a

organização. No entanto, deve-se ter em mente que as condições de negociação ficam deterioradas

em situação de mercado de trabalho limitado, de baixa qualificação do trabalhador ou de imposição

da prática por parte das empresas.

Como já assinalado, o discurso do teletrabalho (como os demais discursos gerenciais

correntes) age para mobilizar a subjetividade do indivíduo. Agindo sobre os indivíduos,

interpelando-os e fazendo-os introjetar alguns de seus aspectos, o discurso do teletrabalho busca

criar os (sujeitos) teletrabalhadores. Assim, o discurso sobre a prática do teletrabalho não vem

descasado do discurso sobre o indivíduo, o teletrabalhador. É preciso então explorar o tratamento

que a literatura dá ao teletrabalhador: quem é o teletrabalhador no discurso gerencial do

teletrabalho.

Como já assinalado, o teletrabalho apresenta ampla gama de situações contratuais, locais de

realização do trabalho, tipo e complexidade de tarefas e qualificação dos profissionais. Entretanto,

no que tange à produção de discursos sobre o teletrabalho pode-se perceber a seguinte bifurcação:

novas tecnologias e coleta, prepara e distribui informação científica, técnica e organizacional sobre o teletrabalho (ver o
site www.societaitalianatelelavoro.it).
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os poucos estudos que focam nos teletrabalhadores de baixa qualificação e a abundante produção de

discursos gerenciais (tanto acadêmicos quanto jornalísticos e “promocionais”) voltados para os

teletrabalhadores de alta qualificação profissional e alta remuneração. Assim, embora algumas

pesquisas que se concentram nos teletrabalhadores de baixos salários e baixa qualificação retratem

realidades de (tele)trabalho duras e degradantes (estresse, marginalização, vigilância eletrônica –

ver Felstead e Jewson, 2000), os discursos gerenciais dominantes sobre o assunto simplesmente

desconsideram as evidências vindas desses estudos e voltam-se para a casta superior dos knowledge

workers.

O interesse da literatura administrativa em estudar os teletrabalhadores que desempenham

tarefas intensivas em conhecimento, afinados com as novas tendências organizacionais, e o

conseqüente desinteresse em estudar os teletrabalhadores dos escalões mais baixos da organização,

que desempenham tarefas rotineiras e sem glamour, deve ser entendido, naturalmente, como

estratégia de poder. Afinal, como destaca Burrell (1999, p.441),

“a dificuldade real para a análise organizacional (...) ainda é como convencer o

influente de que estamos encaminhando um explanadum de vital importância – do

ponto de vista dele. (...) estar atento ao influente é uma questão crucial da qual

nossas riquezas política e econômica dependem”.

Esse estereótipo de teletrabalhador, no entanto, não é totalmente distante da realidade. Pelo

menos nos Estados Unidos, o teletrabalhador típico é homem, branco, entre 34 e 55 anos e tem mais

instrução e renda que os demais trabalhadores13. Esse cenário pode vir a transformar-se, pois à

medida que a prática se difunde, passa-se da situação inicial de teletrabalho voluntário, uma

13 Ver Van Horn e Storen (2000). Pesquisa Work Trends, realizada em 1999 pela Universidade de Connecticut,
definindo teletrabalho como “working from home or a location other then your job´s main location”.
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opção/benefício para alguns poucos candidatos, e entra-se em outra de teletrabalho compulsório,

traduzida nos programas corporativos de implementação da prática. Para o caso do Brasil, embora

não haja estatísticas, transparece das poucas informações disponíveis que o teletrabalho ainda está

limitado ao pessoal de maior qualificação – pelo menos entre os teletrabalhadores com vínculo

empregatício. No entanto, isso não significa que o teletrabalho tenha sido uma opção/benefício; ao

contrário, a implantação da prática pelas empresas parece ser uma decisão visando principalmente o

corte de custos14. Quanto aos autônomos ou terceirizados não é possível fazer inferências.

Como não poderia deixar de ser em um discurso voltado diretamente para a audiência seleta

dos knowledge workers, na literatura gerencial o teletrabalhador não é “qualquer um”. Os

indivíduos adequados ao teletrabalho são aqueles seguros, independentes, confiáveis, auto-

motivados, capazes de gerir seu tempo e determinar prioridades de maneira adequada – uma vez

que o teletrabalho implica nova situação familiar, isolamento do ambiente da empresa e perda de

sinais externos de status.

Nesse sentido, então, a retórica do discurso do teletrabalho não se afasta da dos discursos

gerenciais dominantes, que visam o controle à distância e a capitalização das habilidades “soft” dos

indivíduos via formatação da subjetividade. No caso do teletrabalho, tendo em vista que o

trabalhador está expressamente à distância, algumas dimensões precisam ser destacadas. Na

passagem abaixo, Trope (1999, p.78) buscou sintetizar o que a literatura prescreve como

características ideais do teletrabalhador. Ao fazê-lo, apresenta uma síntese bastante ilustrativa do

14 Em relação ao perfil dos teletrabalhadores, ver, por exemplo, os sites www.brasilteletrabalho.com.br e
www.sobratt.com.br. As informações disponibilizadas, no entanto, baseiam-se em pesquisas realizadas via internet,
com participação voluntária, ou não indicam a fonte dos dados. Já em relação à decisão de adoção do teletrabalho por
motivo de corte de custos, são informações passadas por teletrabalhadores de diversas organizações, tanto nas
entrevistas formais para esta tese quanto fora do âmbito da mesma. No entanto, reconhece-se que não é possível
generalizar essas informações.
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discurso sobre o teletrabalhador na literatura gerencial:

“Em função d[os] impactos psicológicos a que o teletrabalhador é submetido, este

precisa possuir certas características, não tão fundamentais para o trabalhador

tradicional, mas que passam a ser imprescindíveis em seu caso: capacidade de

suportar a solidão, ótima capacidade de autonomia, bom senso de responsabilidade

diante das missões que possuem prazo definido, boa organização pessoal, um bom

ambiente familiar e disciplina pessoal para utilizar de forma correta seu horário

flexível de trabalho, visto que sua família e amigos estão mais perto”.

Essa caracterização do teletrabalhador como responsável, auto-motivado, maduro, confiante,

organizado e capaz de trabalhar sem supervisão direta pode ser encontrada, com pequenas

variações, também em Baffour e Betsey, (2000); Cascio (2000); Watad e DiSanzo (2000) e Nilles

(1997). Baffour e Betsey (op.cit., p.126) acrescentam ainda outras habilidades de que os

teletrabalhadores necessitam e das quais trabalhadores convencionais fazendo o mesmo trabalho

podem prescindir:

♦ “conhecer tecnologias de comunicação e de computadores;

♦ ter a habilidade de falar claramente através de mensagens eficazes; e

♦ ser um bom ouvinte, capaz de decodificar mensagens eficazmente de forma

que os receptores possam atribuir os sentidos certos às mensagens enviadas

pelos teletrabalhadores e vice versa”15.

Os teletrabalhadores são apresentados como indivíduos que possuem características

especiais e habilidades diferenciadas. Pode-se dizer que são apresentados como uma elite; é, sem

dúvida, estimulante para o indivíduo ter de si esse entendimento.

15 “being computer and communications technology literate; having the ability to speak clearly by encoding messages
sent out effectively; and being a good listener who can decode messages effectively so that receivers can attach the right
meanings to messages teleworkers send, and vice versa”.
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As características necessárias ao teletrabalhador estão consubstanciadas e consolidadas

como ferramenta de gestão nos critérios de seleção para o teletrabalho propostos por Gauthier e

Dorin (1996), apresentados na tabela 1:

Tab.1: CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA OS CANDIDATOS AO TELETRABALHO

CARACTERÍSTICAS
PESSOAIS

ATITUDES E APTIDÕES AO
TELETRABALHO

AMBIENTE PESSOAL

♦ Flexível
♦ Confiável
♦ Capacidade de

adaptação
♦ Autodisciplinado
♦ Confiante
♦ Bom senso
♦ Independente

♦ Capaz de trabalhar sem supervisão e
sem pressão hierárquica

♦ Boa aptidão para a comunicação
♦ Bem organizado
♦ Boa gestão do tempo
♦ Eficácia para solucionar problemas
♦ Autonomia
♦ Saber trabalhar em equipe
♦ Experiência no trabalho
♦ Vários anos de experiência na

organização

♦ Espaço na residência
para o escritório

♦ Cuidados
convenientes para as
crianças e pessoas
idosas

♦ Possuir amigos fora
do trabalho

♦ Família solidária
♦ Desejo e razão para

iniciar o teletrabalho

Fonte: GAUTHIER e DORIN, 1996, traduzido por TROPE, 1999.

O discurso do teletrabalho é, basicamente, autodisciplinador. Os louros de pertencer à casta

especial dos teletrabalhadores só podem ser colhidos pela adesão a um projeto que exige mais do

que características específicas: é preciso introjetar/ter as atitudes desejadas. Além disso, somente

introjetar/ter as atitudes não é suficiente: é preciso que o indivíduo comprove que é digno de

confiança (ter experiência no trabalho, ter vários anos de experiência na organização). Por fim, é

preciso que o teletrabalho seja um projeto de vida, porque envolverá não só o teletrabalhador, mas

toda a sua família.

Interessante notar também que a retórica utilizada faz referência a aspectos que não
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guardam, necessariamente, relação direta com a prática do teletrabalho. Por que dar destaque à

aptidão para trabalhar em equipe se, em princípio, o indivíduo trabalha isolado? Isso poderia soar

como repetição impensada de outros discursos gerenciais correntes. Na verdade, essa espécie de ato

falho revela que os discursos “nunca estão imunes uns aos outros” (Holmer-Nadesan, 1996, p.45):

os discursos constroem-se uns aos outros e sobre os outros. Não existe discurso “puro”, criador de

sentidos totalmente novos e capaz de esgotar, sozinho, os significados possíveis. Em qualquer

discurso sempre se trairão elementos de outros que buscam fazer/dar sentido a problemas que

também, na verdade, nunca são completamente estanques. Seria esperado, então, que os discursos

gerenciais – incluído aí o do teletrabalho – se misturem, se confundam, se reforcem, pois

trabalham (juntos) por objetivos comuns.

O que mais se destaca no discurso do teletrabalho, no entanto, é a peculiaridade de seu

caráter invasivo, revelado nos critérios para seleção apresentados acima. Embora se possa dizer que

os discursos gerenciais correntes todos sejam, mais ou menos, autodisciplinadores, o discurso do

teletrabalho tem a particularidade de (precisar) se referir formalmente à vida familiar do indivíduo.

Não só o candidato ao teletrabalho deve ser confiável e comprometido; sua família também deve sê-

lo (família “solidária”). Assim, além das dimensões tradicionais de avaliação e monitoramento,

como as características pessoais e as aptidões específicas em relação ao (tele)trabalho, o discurso

torna logicamente aceitável a observação de aspectos normalmente considerados para além do

âmbito organizacional, na esfera da intimidade do indivíduo: vida familiar, condições da residência,

círculos de amizade. O candidato ao teletrabalho abre a porta (pode-se dizer, quase literalmente)

para a organização entrar em espaços antes a ela vedados. A organização fica legitimada para colher

informação, gerar conhecimento, ditar os padrões adequados de comportamento, acompanhar e

eventualmente vigiar a vida familiar do teletrabalhador. Em outras palavras, abre-se espaço para a
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lógica organizacional disciplinar o espaço da casa.

Essa intrusão não se dá, necessariamente, pelo caminho mais óbvio e duro da vigilância

eletrônica, mas disfarçada muitas vezes em “políticas de bem-estar”, como por exemplo: visitas à

casa do teletrabalhador para verificar se o ambiente de trabalho não oferece riscos de acidentes, ou a

proibição da visita de clientes e reuniões de trabalho na casa do teletrabalhador. Pode se dar,

também, pela via do apoio profissional no “esclarecimento” dos padrões e comportamentos

adequados no que se refere aos cuidados com crianças e idosos e à ocupação adequada das áreas da

casa, por exemplo. Não obstante, em alguns casos as políticas organizacionais podem visar

expressamente o controle das atividades dos teletrabalhadores no espaço da casa. Como sustentam

Manoochery e Pinkerton (2003, p.14),

“Para os empregadores particularmente preocupados que os empregados possam

por as obrigações de família antes de seus deveres de trabalho, políticas

[organizacionais] podem especificamente proibir os empregados de serem os

principais responsáveis por cuidados a membros da família durante as horas de

trabalho”.16

O trecho abaixo, retirado do site da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividade -

SOBRATT17, ilustra como o discurso gerencial do teletrabalho busca disciplinar o teletrabalhador

na relação com sua família, sugerindo o padrão de comportamento apropriado:

P: “Meu cônjuge estará em casa quando estou em teletrabalho - é uma boa idéia?”

R: “Depende do que acontece entre você e seu cônjuge. Em alguns

16 “For employers who are particularly concerned that employees may put family obligations before their job duties,
policies can also specifically exclude employees from being the primary caregiver while on work hours”. Um exemplo
de adoção desse tipo de política é o Utah State Office of Education.
17 Tanto a SOBRATT quanto a Brasil Entrepeneur Consultores Associados, citada abaixo na tese, são organizações
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relacionamentos, ter mais tempo juntos é ótimo; em outros, não. Além disso,

depende da qualidade da relação e da definição dos limites e papéis entre as partes

quando você está em teletrabalho. Se seu cônjuge espera que você estará disponível

para jogar tênis, fazer compras ou realizar as tarefas domésticas porque você está

em casa, isto poderia ser um problema.

Em muitos relacionamentos, o teletrabalho é um benefício concreto porque dá

ao casal apenas um pouco mais de tempo juntos do que normalmente é possível nos

lares atribulados de hoje. Pode ser alguma coisa tão simples como tomar o café da

manhã, almoçar juntos, poder fazer um lanche à tarde e sair para dar uma volta – ou

dar um intervalo e fazer coisas juntos.

É melhor para o casal avaliar o que provavelmente acontecerá quando ambos

passam mais tempo em casa. Como com tudo que se tem discutido sobre

teletrabalho, o tempo investido em planejamento no início pode evitar muitos

problemas mais tarde”18.

Ainda em texto disponível no mesmo site, a questão da autodisciplina é referida

explicitamente, ao mesmo tempo em que se caracteriza a casa como um local de tentações a serem

evitadas, em nome do bom desempenho laboral. Em que pese o caráter quase cômico do texto,

trata-se de retórica que beira o moralismo:

P: “Continuo ouvindo falar de pessoas que engordam muito quando trabalham em

casa - isto é realmente verdade?”

R: “Acontece, mas não é necessariamente comum. Uma alternativa para ajudar os

funcionários a se considerarem aptos para o teletrabalho é estimulá-los a pensar

sobre sua própria auto-disciplina e hábitos e decidir por eles mesmos se as idas

freqüentes à geladeira poderiam ser um problema. Esta questão da auto-disciplina

também envolve outras tentações domésticas - que variam desde aquelas que a

maioria das pessoas deseja limitar ou evitar (por exemplo, fumar, beber) àquelas

dirigidas por um conselheiro do CRA de São Paulo, com atuação na academia e publicações sobre o teletrabalho.
18 Disponível em www.sobratt.com/pag25.htm.
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que não prejudicam, mas ainda podem ser problemas se feitas com excesso (por

exemplo, a televisão, o equipamento de ginástica, os hobbies). O maior risco é

utilizar qualquer uma dessas coisas como fugas, quando esta sendo difícil realizar o

trabalho. Importante: não foi ainda provado que atacar um pacote de biscoitos

aumentará a motivação de qualquer pessoa”19.

No texto acima, o discurso do teletrabalho ecoa outro discurso emergente nas organizações:

o do bem-estar (wellness). O discurso do bem-estar busca fazer com que a pessoa adote uma postura

“saudável” diante da vida, e sua retórica se articula em torno do valor de se estar sempre bem,

emocional e fisicamente (em forma, equilibrado, evitar bebida, cigarro, etc). Assim, embora as

organizações possam subsidiar esse projeto “pessoal” com iniciativas do tipo construir academias

de ginástica nas organizações ou serviços de apoio psicológico, cabe em última instância aos

indivíduos ter (ou não) a disciplina corporal, a estrutura psicológica correta, a vida social

equilibrada. A culpa por se tornar um workaholic, estar acima do peso ou emocionalmente

desequilibrado não é dos ambientes de trabalho competitivos, da pressão por resultados, da invasão

do tempo de lazer pelo trabalho: cabe ao indivíduo saber impor os limites, saber balancear as

demandas conflitantes de trabalho e família e tomar as demais iniciativas que se façam necessárias

para manter seu bem-estar físico e psicológico. Para o caso do teletrabalho, pode-se dizer que esse

tipo de discurso assume caráter especialmente cruel, uma vez que os limites físicos do espaço do

trabalho e do espaço da casa (espaço de descanso, lazer e afeto) desaparecem. Da mesma forma, o

horário de trabalho torna-se algo muito menos tangível e difícil de controlar. Em alguns casos pode

ser quase impossível impor uma rotina, como é o caso, por exemplo, de teletrabalhadores que

participam de equipes com membros em diversos países cujos fusos horários podem simplesmente

não coincidir.

19 Disponível em www.sobratt.com/pag25.htm.
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A proposta de auto-avaliação para o teletrabalho reproduzida na tabela 2 abaixo também

ecoa aspectos do discurso do bem-estar. No entanto, não faz referência à questão familiar:

Tab.2: AUTO-AVALIAÇÃO PARA O TELETRABALHO

VOCÊ ESTÁ PREPARADO PARA O TELETRABALHO?

Confira, respondendo as questões abaixo

1. O seu chefe demonstra que confia em você plenamente

2. Você é reconhecido na empresa como sendo uma pessoa que
cumpre os prazos e é eficiente?

3. Você é capaz de automotivar-se, não necessitando, portanto,
alguém que lhe diga o que fazer?

4. Você se considera uma pessoa bem organizada?

5. Você se sente bem com o trabalho que faz?

6. Você normalmente se dá bem com seus colegas?

7. Você é flexível no que diz respeito aos projetos prioritários?

8. Se, por acaso, exista alguém que você pessoalmente não se dá
bem, o teletrabalho melhorará este relacionamento?

9. Você é capaz de trabalhar sozinho boa parte do tempo?

10. Você é capaz de comunicar claramente suas idéias a seus
colegas de trabalho?

11. Você poderia evitar se tornar workaholic?

Sim/ Não

Sim/ Não

Sim/ Não

Sim/ Não

Sim/ Não

Sim/ Não

Sim/ Não

Sim/ Não

Sim/ Não

Sim/ Não

Sim/ Não
Fonte: Adaptado de Brasil Entrepreneur Consultores Associados, disponível em

www.geranegocio.com.br/teletrabalho/paginas/publicacoes/psq_aav.htm

A seqüência de perguntas do questionário de auto-avaliação faz parecer que a decisão de

teletrabalhar é apenas uma decisão de cunho individual, objetivo e prático – e, mais do que isso, é

como se as decisões práticas não envolvessem escolhas valorativas e a renegociação de relações

sociais.

Como argumenta Tietze (2002), o teletrabalho exige que as famílias lidem com a questão de

como querem viver. Essa questão “prática” é perpassada por uma ordem moral que a decisão ou
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imposição de teletrabalhar força a negociar e alterar. É preciso que as famílias desenvolvam

estratégias de acomodação (coping strategies) visando o redesenho das fronteiras (culturais,

psicológicas) em torno da “casa” e do “trabalho”, numa situação em que os dois espaços se

misturam. Ou seja, referem-se a como os teletrabalhadores e suas famílias fazem sentido e

transformam sua convivência a partir da nova situação de trabalho. Não é do interesse dos discursos

gerenciais dominantes sobre o teletrabalho, no entanto, o destaque desse “custo do processo”. Esses

discursos seguem sua retórica a um tempo otimista e fatalista quanto às mudanças em curso e no

enaltecimento dos teletrabalhadores e seus gerentes como figuras de proa na nova ordem. Como

anuncia Cascio (2000, p.89),

“A nova realidade dos negócios, juntamente com as demandas da parte dos

trabalhadores por mais flexibilidade e empowerment, sugere que os locais de

trabalho virtuais vieram para ficar (…). Somente o uso de novas tecnologias e

ferramentas permite vantagem competitiva. Perceber e aproveitar a vantagem

competitiva exige gestão efetiva juntamente como novas maneiras de fazer

negócio. As organizações em que os arranjos de trabalho virtuais prosperarem

serão mais achatadas do que são hoje. Os trabalhadores do conhecimento dentro

desses ambientes terão mais autonomia e responsabilidade do que nas organizações

tradicionais, mas as linhas de autoridade, os papéis e responsabilidades ainda

precisarão ser definidos claramente. Novas formas de comunicação e interação

entre trabalhadores em ambientes virtuais terão que ser desenvolvidos e

implementados, mas os contatos face-a-face permanecerão ingredientes

fundamentais dos locais de trabalho de sucesso. Será dada grande ênfase ao

estabelecimento e manutenção das ferramentas técnicas consideradas o sangue dos

trabalhadores nos ambientes virtuais. Para operarem efetivamente nesses

ambientes, trabalhadores e gerentes precisarão de treinamento contínuo nas novas

ferramentas e nos novos processos.”20.

20 “New business realities, coupled with demands by workers for more flexibility and empowerment, suggest that
virtual workplaces are here to stay. The challenges of managing a virtual workplace will escalate in scope. The use of
new technology and tools only enables competitive advantage. Realizing competitive advantage requires effective
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Outra figura que merece especial atenção no discurso do teletrabalho é o gerente dos

teletrabalhadores, o telegerente. Sendo o teletrabalhador figura tão especial, é de se esperar que o

telegerente tenha também características incomuns, condizentes com seu papel de gerenciar tal

força de trabalho, e ainda mais remotamente. Assim,

“A gerência à distância envolve maiores cuidados do que a gerência tradicional,

principalmente no que diz respeito a um planejamento cuidadoso e ao

desenvolvimento de padrões de comunicação. Estes gerentes também devem tornar

suas instruções as mais claras possíveis e tentar antecipar o maior número possível

de problemas a fim de evitar contatos adicionais em caso de dificuldades do

teletrabalhador. (...) Mais do que nunca torna-se necessário transformar o gerente

de um controlador em um animador. Seu estilo de gestão deve estar mais próximo

da administração de resultados do que os métodos e meios que foram utilizados

para a obtenção dos objetivos desejados.” (Trope, 1999, p.51).

Ainda que essa caracterização não seja muito diferente do atualmente prescrito para o

gerente que se pretenda um líder, ou um coach, do telegerente ainda mais é exigido. Como Baffour

e Betsey (2000) e Cascio (2000) destacam, a falta dos atributos dos contextos sociais tradicionais,

característica do teletrabalho, tornam ainda mais necessárias as qualidades do bom gerente. Baffour

e Betsey (2000, p.128) enriquecem o discurso, destacando características especiais que o telegerente

deve ter:

management coupled with new ways of doing business. Organizations in which virtual-work arrangements thrive will
be flatter than they are today. Knowledge workers within these environments will have more autonomy and
responsibility than in traditional organizations, yet lines of authority, roles, and responsibilities will still need to be
defined clearly. New ways of communicating and interacting among workers in virtual environments will need to be
developed and implemented, yet face-to-face communications will remain essential ingredients of successful
workplaces. Heavy emphasis will be placed on establishing and maintaining the technical tools that are the lifeblood of
workers in virtual environments. Workers as well as managers will need continual training in both new tools and new
processes to operate effectively in these environments.
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“Dos gerentes de teletrabalhadores deve-se esperar que conheçam os pontos fortes,

os talentos e os pontos fracos dos seus subordinados diretos e vê-los atuando

literalmente com os olhos da mente. Além disso, [os telegerentes] têm que

substituir evidências visuais por ações simples, mas significativas, tais como o

tempo que cada subordinado leva para responder e-mails ou retornar ligações do

supervisor. Assim, a avaliação dos subordinados pode ser mais objetiva, uma vez

que não inclui fatores subjetivos como carisma e charme”21.

É digno de nota que, apesar de toda a representação de atualidade, o discurso/prática do

teletrabalho repete promessas do “velho” ideal burocrático: igualdade, objetividade, racionalidade.

Recentemente, críticas relevantes sobre o assunto começaram a surgir. Alguns estudos

teóricos e pesquisas empíricas começam a questionar a realização do proclamados benefícios do

teletrabalho, levantam críticas quantos aos impactos da adoção do teletrabalho sobre os envolvidos

e quanto a questões de controle pela vigilância eletrônica, como será visto na seção seguinte. Essas

críticas, no entanto, ainda são poucas. É preciso avançar em entender o teletrabalho dentro da lógica

de atuação das organizações. Entre outras coisas, é preciso questioná-lo na sua dimensão de poder,

de construção de subjetividades, na sua articulação com questões de controle corporativo, na

ramificação dos mecanismos de controle para além do âmbito das organizações, e no tipo de ordem

social as organizações favorecem ao promover o teletrabalho.

2.2. Ataques à Cidadela

Como apontado acima, as críticas ao teletrabalho começam a surgir na literatura

21 “Managers of teleworkers may be expected to know the strengths, talents, and weaknesses of their direct reports and
to see them performing literally with their mind´s eyes. Furthermore, they may have to replace visual cues by simple but
telling actions such as the time it takes for a direct report to reply to emails sent, or for her to return phone calls made to
her by the supervisor. Thus, evaluation of subordinates may be more objective since it does not include subjective
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administrativa, questionando alguns dos pontos básicos de sua defesa. Concentram-se,

principalmente, nos seguintes aspectos: aumento da produtividade, equilíbrio trabalho/família,

autonomia e flexibilidade de horários. Essas críticas, no entanto, dirigem-se basicamente à eficácia

do teletrabalho em realizar suas promessas na prática. O efeito desses ataques não deve ser

subestimado, pois, naturalmente, o teletrabalho pode cair em descrédito caso as expectativas criadas

não sejam atendidas ou os resultados obtidos não compensem seus custos. Nesta seção são

destacadas algumas das principais questões levantadas na literatura.

Como não poderia deixar de ser, um dos pilares de sustentação do discurso do teletrabalho é

o benefício do aumento de produtividade que ele permitiria. Essa expectativa baseia-se na suposição

de que o teletrabalhador pode concentrar-se melhor nas tarefas a serem realizadas, uma vez que

sofre menos interrupções durante o trabalho (cafezinho, reuniões), bem como nos pressupostos da

satisfação pessoal advinda da redução do conflito trabalho vs tempo para a família e da maior

autonomia e flexibilidade de horários que o teletrabalho confere.

Essa hipótese é apoiada por várias pesquisas que relatam, tipicamente, um aumento de

produtividade entre 20% a 35% (ver Doherty, Andrey e Johson, 2000). Alguns autores, no entanto,

questionam a validade dessas estimativas (Doherty, Andrey e Johson, 2000; Westfall, 1998),

apontando que as evidências muitas vezes vêm de informações fornecidas pelas organizações, sem

indicação da metodologia utilizada ou baseada em depoimentos dos próprios trabalhadores e seus

gerentes. Apontam ainda que muitos dos relatos de aumento de produtividade vêm das indústrias de

telecomunicações e de computadores, diretamente interessadas em reportar números favoráveis ao

teletrabalho. Pesquisas indicam também que os teletrabalhadores tendem a trabalhar muitas horas22,

factors such as charisma and charm”.
22 Ver Doherty, et all. (2000) e Lovelace (2000). Ver também as pesquisas Telework America, disponível no site
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e o aumento da produtividade talvez seja pequeno, levando em conta as horas trabalhadas. Além

disso, como destacam Manoochery e Pinkerton (2003), a implantação de um programa de

teletrabalho muitas vezes exige que a organização melhore a sua infra-estrutura de ICTs e repense

algumas processos. Só isso já tende a provocar impacto positivo na produtividade. Pode-se ainda

especular que, como muitas vezes os teletrabalhadores optam por teletrabalhar, eles se sintam

valorizados pela empresa com esse benefício, o que pode ser um fator motivador a mais no aumento

da produtividade dos indivíduos. Em seu conjunto, essas críticas sustentam que o propalado

aumento de produtividade permitido pelo teletrabalho ainda é hipótese a ser confirmada.

Outro eixo fundamental de sustentação do discurso do teletrabalho é o pressuposto de que

ele ajuda a balancear as demandas de trabalho e a atenção à família. Ao permitir que os indivíduos

estejam em casa por mais tempo e trabalhem nos horários mais convenientes, o teletrabalho

permitiria vida familiar mais equilibrada. Com isso, os pais se sentiriam melhor em relação ao

trabalho e tanto pais quanto filhos perceberiam menos conflito entre trabalho e vida familiar.

Galinsky e Kim (2000) relatam pesquisa realizada em âmbito nacional nos Estados Unidos, para

avaliar a validade desses pressupostos23. Foram entrevistados membros das famílias (pais, mães e

filhos) em que pelo menos um dos responsáveis teletrabalham e famílias cujos responsáveis não

teletrabalham, buscando identificar diferenças nas percepções da qualidade do relacionamento

trabalho-vida familiar.

As principais diferenças apontadas pelos resultados da pesquisa referiram-se à percepção da

invasão do trabalho na vida das famílias. As mães que teletrabalham percebem maior impacto

www.telecommute.org e ECATT-Electronic Commerce and Telework Trends, disponível no site www.empirica.com.
Algumas empresas, como a AT&T, admitem que os teletrabalhadores trabalham mais horas que os trabalhadores no
escritório.
23 Pesquisa Ask the Children, realizada em 1999/2000.
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(negativo) da invasão do trabalho na família, comparadas às mães que não teletrabalham, mas os

filhos não percebem diferença. Já a percepção dos pais que teletrabalham em relação a essa questão

não difere da percepção dos pais que não teletrabalham. No entanto, os filhos de pais que

teletrabalham percebem maior impacto negativo do que os filhos de pais que não teletrabalham.

Outros resultados, como sobre a quantidade e qualidade do tempo que os pais e mães

passam com os filhos e a percepção da qualidade do relacionamento entre os membros da família,

praticamente não variaram entre as famílias cujos responsáveis teletrabalham e aquelas cujos

responsáveis não teletrabalham. Essas conclusões indicam que simplesmente trabalhar em casa não

garante a diminuição do conflito entre vida familiar e trabalho. De nada adianta estar em casa se o

trabalho exige muito tempo, é causador de estresse e propicia contínua pressão sobre o trabalhador.

Como Galinsky e Kim (2000, p.254) resumem, “é o trabalho em si o responsável por boa parte do

conflito trabalho-família”.

A flexibilidade de horários também é contestada pela conclusão unânime de que o

teletrabalhador trabalha muitas horas a mais que o regular. Trabalhar nos horários mais

convenientes parece ter se transformado em trabalhar todas as horas. As evidências das muitas

horas extras feitas pelos teletrabalhadores transformam também em mito, pelo menos nas condições

atuais, o aumento do tempo livre para o teletrabalhador.

A literatura gerencial admite que um dos perigos possíveis do teletrabalho é o indivíduo

virar um workaholic (ver, por exemplo, Kurland e Bailey, 1999). No entanto, isso é tratado como

uma questão de o teletrabalhador ter que “aprender a desligar” e os chefes e pares aprenderem a

respeitar limites. Acontece que, como apontado acima, o discurso sobre o teletrabalho é
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autodisciplinador. Combinado com outros discursos de lealdade à empresa e cultura organizacional,

os elementos de autonomia e responsabilidade tendem a transformar-se em sentimento de obrigação

e estresse (ver Everaere, 2001). Em outras palavras, todo o cenário tecido pelo discurso do

teletrabalho e pelo demais discursos gerenciais típicos dos nossos dias atua para que esses limites

não sejam respeitados – nem pela organização, nem pelos teletrabalhadores. No caso do Brasil, a

realidade de um mercado de trabalho restrito leva a especular sobre as possibilidades reais de esse

respeito aos limites acontecer, ainda mais em cargos gerenciais.

O questionamento da autonomia permitida ao teletrabalhador tem sido também tratado pelas

abordagens voltadas às questões de controle e o potencial de invasão de privacidade permitido pelas

ICTs. Embora nem sempre voltados especificamente para o teletrabalho, esses estudos destacam

pontos fundamentais sobre vigilância eletrônica que, naturalmente, são potencializados para o caso

dos teletrabalhadores (ver, entre outros, Isaac e Kalika, 2001; Lyon, 1994).

Do exposto acima, tem-se que as evidências da prática do teletrabalho sugerem que o

aumento da produtividade é discutível, a melhoria percebida no ambiente familiar pouco

significativa, a flexibilidade e o tempo livre não mais que mitos e a autonomia questionável.

Além das evidências interrogantes da eficácia do teletrabalho em cumprir o leque de

promessas anunciadas, alguns estudos começam a surgir na literatura administrativa, com

compromisso de reflexão teórica na análise. Esses estudos, embora pouco numerosos, levantam

questões importantes relativas aos impactos da adoção da prática sobre os teletrabalhadores e suas

famílias, sobre a reestruturação das identidades, sobre a adoção do teletrabalho como ferramenta de

controle. Além disso, como já apontado, os estudos que se concentram sobre a realidade de
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teletrabalho entre indivíduos com pouca qualificação profissional retratam realidades bastante duras

– e se essa é a realidade do teletrabalho pouco qualificado nos países do chamado primeiro mundo,

pode-se ponderar sobre o que deve ser o mesmo tipo de teletrabalho no caso do Brasil.

Um trabalho crítico bastante relevante, de especial interesse por se referir à realidade

brasileira, é o de Soares (1995). Ele expõe como, na organização estudada, a alta gerência valeu-se

dos discursos da competência, da racionalidade e da administração “moderna”, consubstanciadas no

teletrabalho, para solucionar problemas ocorrentes no setor de digitação (inúmeras greves, alto

absenteísmo, problemas de saúde, etc). Implantado sobre uma organização de trabalho taylorista

com o intuito de “dividir para reinar”, o teletrabalho só fez agravar uma situação de trabalho já

degradada (aumento de ansiedade, sofrimento, insatisfação). No entanto, o intuito de controle

parece ter sido atingido: a partir do momento da implantação do teletrabalho até o momento da

pesquisa realizada pelo autor não houve nenhuma greve na organização estudada.

Já Tietze (2002) explora o impacto do teletrabalho na vida familiar do teletrabalhador. O

estudo destaca as estratégias de acomodação desenvolvidas pelo teletrabalhador e os demais

membros da família para renegociar seus papéis familiares e sociais na nova situação de trabalho.

São destacados os conflitos inevitáveis e as escolhas morais que essas estratégias envolvem, já que

o teletrabalho representa a fusão de dois mundos culturalmente distintos: casa e trabalho.

Outro trabalho de grande relevância é o de Brocklehurst (2001), um dos raros estudos sobre

o teletrabalho com esforço teórico de análise organizacional diferenciado. Baseado em estudo de

caso, busca explorar os efeitos da reestruturação do espaço e do tempo e da mudança no poder

estrutural sobre a constituição da identidade de um grupo de teletrabalhadores.
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O estudo apontou que no novo contexto de trabalho os indivíduos dirigiram suas energias

para reconstituir suas identidades de trabalhadores, identidades que fizessem sentido para si

próprios e para os outros. Qualquer ganho potencial de poder estrutural com a adoção do

teletrabalho (houve diminuição do controle direto) não foi aproveitado. Nessa busca de

reconstrução de identidades, os envolvidos não conseguiram cortar certos vínculos, mantiveram

certos padrões de comportamento, repetiram certos rituais. Liberados da rotina de tempo do dia-a-

dia do escritório, os teletrabalhadores trataram de recriar a mesma rotina em casa.

Pode-se especular que seria previsível que pessoas cujas carreiras foram estruturadas dentro

da organização na forma tradicional de trabalho e que experimentam o teletrabalho pela primeira

vez se sintam perdidas e tenham dificuldades em reconstruir suas identidades de trabalhadores. No

entanto, as evidências do estudo sugerem uma questão mais ampla. Ao afirmar que “faltou aos

teletrabalhadores um discurso que explicasse a si mesmos (e a outros) quem eles eram”24

(Brocklehurst, 2001, p.461), o autor chama a atenção para a ligação entre poder, controle

organizacional e constituição das subjetividades (dos teletrabalhadores, no caso).

Essa ligação, que pode ser explorada pela abordagem do poder/saber (Foucault, 1997, 1999,

1999a), trabalha em registro duplo: por um lado a constituição dos teletrabalhadores como sujeitos,

por outro o assujeitamento dos mesmos aos discursos organizacionais, e a conseqüente facilitação

do controle organizacional. Explorar criticamente o discurso do teletrabalho em seu significado

gerencial e social passa por examinar essa dinâmica.

24 “the homeworkers lacked a discourse to explain to themselves (and others) who they were”.
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3. CONTROLE NA ORGANIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA: FORMATANDO

SUBJETIVIDADES

No campo da análise organizacional, o desenvolvimento de estudos voltados para a

interação entre poder e subjetividade foi impulsionado pelas contribuições teóricas de Foucault,

como reconhecem autores como du Gay, Salaman e Rees (1996) Knights e Willmott (1989),

Fleming e Spicer, (2003) e Townley (1998).

Na perspectiva teórica de Foucault o poder não é um privilégio, algo que se possui, que pode

ser adquirido, transferido ou delegado. O poder deve ser entendido como uma rede de relações, de

mecanismos e dispositivos de que todos participam (Burrell, 1988; Chan, 2000; Clegg, 1989;

Foucault, 1997, 1999a, 1999b, 2001). O poder é algo que “se exerce a partir de inúmeros pontos e

em meio a relações desiguais e móveis” (Foucault, 2001, p.90)25.

Nessa perspectiva teórica o poder não constitui, ainda, proibição imposta pelos poderosos

sobre os que não têm poder, nem tem como força fundamental a repressão. Como afirma Foucault

(1999b, p.8)

“Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa a não ser dizer não

você acredita que seria obedecido? O que faz com que o poder se mantenha e que

seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas

25 Para Clegg (1989) os estudos de poder podem ser alinhados em duas grandes correntes, originadas respectivamente
nos trabalhos de Hobbes e de Maquiavel. A abordagem jurídica de Hobbes “pressupõe o indivíduo como sujeito de
direitos naturais ou de poderes primitivos e busca dar conta da gênese ideal do Estado; enfim, faz da lei a manifestação
fundamental do poder” (Foucault, 1997, p.71). O poder é visto como algo que pertence a estruturas ou agentes, exercido
por uns em detrimento de outros (soma zero) e que se manifesta episodicamente - geralmente como proibição ou
coerção (Clegg, 1989). Já os estudos de poder alinhados à proposta de Maquiavel abordam-no como estratégia e têm
preocupações mais interpretativas dos movimentos e contramovimentos desse jogo. Nessa abordagem, à qual Clegg
vincula Foucault, o poder é fluido, se exerce num campo de forças do qual todos participam, dando sentido a suas
ações, exercendo e sofrendo os efeitos do poder, tecendo a rede da dinâmica social.
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que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz

discurso. Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o

corpo social muito mais do que uma instância negativa que tem por função

reprimir”.

Ao invés de agir proibitivamente, o poder opera produtivamente – e uma de suas forças

principais é a promoção da subjetividade (Chan, 2000). O poder, pela produção de discursos que os

indivíduos internalizam e que moldam suas disposições psíquicas, cria sujeitos e subjetividades. Ou

seja, tornar-se um sujeito significa também tornar-se sujeito a – assujeitar-se – discursos do

poder/saber. Como resume Chan (2000, p.1064)

“o poder cria novos sujeitos e novas subjetividades através do processo dual de

subjugação e subjetivação”.26

Reforçando a mesma idéia, o autor afirma que esse processo de

“assujeitamento (l´assujetissement) envolve tornar a subjetividade não só amena ao

que se possa fazer aos sujeitos (subjugação), como fazê-los dispostos a fazer coisas

a si mesmos (subjetivação)” Chan (2000, p.1069).27

Os efeitos do poder, então, não devem ser descritos apenas em termos negativos, mas

principalmente pelo seu caráter produtivo: o poder produz sujeitos, produz domínios de objetos,

produz realidade (Foucault, 1999a). A própria noção de indivíduo, entidade essencial, senhor de

direitos “naturais”, é um produto do poder/saber: “o poder é produtor de individualidades. O

indivíduo é uma produção do poder e do saber” (Machado, 1999, p.XIX).

26 “Power creates new subjects and new subjectivities through the dual process of subjugation and subjectivation”.
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Da mesma forma que o indivíduo não é concebido como uma identidade essencial, uma

entidade auto-evidente compreendendo dimensões como personalidade, atitudes e motivações

(Townley, 1998), também a subjetividade não é, então, vista como a expressão de algo “interno” ao

indivíduo, um espaço “não-colonizado” ou uma propriedade do indivíduo que cabe a ele escolher

desenvolver e expressar. Essa abordagem rejeita a visão essencialista da natureza humana, e a

subjetividade passa a ser entendida como produto de processos de assujeitamento: “como produto

de mecanismos disciplinares, técnicas de vigilância e estratégias de poder-conhecimento” (Knights

e Willmott, 1989, p.554)28. A subjetividade – ou melhor, o sentido de subjetividade, ou auto-

consciência – é entendida como produto do envolvimento do indivíduo em relações de poder por

meio das quais concepções de identidade são geradas (Knights e Willmott, 1989). Poder e

subjetividade são, ao mesmo tempo, condição e conseqüência um do outro.

Como a racionalidade fundamental do poder é governar por meio da liberdade e não da

coerção, o poder atua visando disciplinar pela constituição de sujeitos livres (free-willed subjects)

(Fournier, 1999). O poder envolve, então, um conjunto de técnicas e práticas através das quais os

governados são constituídos como sujeitos autônomos e encorajados a exercer sua liberdade de

maneira apropriada. Em outras palavras, o governo dos indivíduos funciona por meio da

estruturação e constituição do domínio de possibilidades para a subjetividade e para a ação – ou

seja, o governo funciona pela “conduta da conduta”. O objetivo é constituir indivíduos com a

responsabilidade e o interesse por conduzir suas vidas de maneira apropriada (Fournier, 1999).

Assim, à medida que as identidades se moldam, e os investimentos nessa construção

27 “Subjection (l´assujetissement) involves rendering subjectivity amenable to having something done to the subjects
(subjugation), and having subjects do things to themselves (subjectivation)”.
28 “Rejecting the essencialist view of human nature, subjectivity is understood as a product of disciplinary mechanisms,
techniques of surveillance and power/knowledge strategies”.
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simbólica e existencial vão aumentando, os indivíduos se assujeitam “num processo disciplinar

cujos ‘prêmios’ são, muitas vezes, condicionados à manutenção das definições e distribuições

preexistentes dos recursos valorizados” (Knights e Willmott, 1989, p.543)29. Em outras palavras,

quem e o que somos (nossa identidade social) é confirmado e sustentado pela participação em

práticas que refletem e reproduzem relações de poder/conhecimento (Knights e Willmott, 1989). O

assujeitamento revela-se, então, como uma técnica que produz subjetividades autodisciplinadas, no

sentido de que os próprios subjugados tornam-se sujeitos ativos e interessados na sustentação das

relações de poder que os subjugam.

Em realidade, os efeitos do poder são experimentados pelos indivíduos de maneira ambígua:

positivamente e negativamente; como emancipadores e ameaçadores das identidades constituídas

(Knights e Willmott, 1989). Assim, se por um lado o efeito de individualização investe os sujeitos

com o sentido de liberdade e independência e encoraja-os a lutar pelo seu próprio bem-estar

material e mental, por outro esse mesmo efeito separa os indivíduos e os torna inseguros quanto aos

padrões e às possibilidades de reconhecimento social sustentável. No contexto da pós-modernidade

(Bauman, 1998) – extinta a sensação de segurança advinda dos padrões regulares, das expectativas

conhecidas e do respeito mútuo característicos da vida em comunidade – os indivíduos encontram-

se em luta constante pelo reconhecimento social escasso que emana, principalmente, de práticas

sociais que se estruturam em contextos institucionais – como, por exemplo, nas organizações.

(Knights e Willmott, 1989).

Como antes apontado, o duplo registro do assujeitamento acontece pela produção de

discursos/práticas que tentam mobilizar as disposições psíquicas dos indivíduos. O poder apresenta-

29 “(…) a disciplinary process whose ‘rewards’ are often conditional upon maintaining existing definitions and
distributions of valued resources”.
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se como um domínio de relações estratégicas atravessado por discursos vários e conflitantes que

lutam pelos corações e mentes. Nele, os indivíduos ou grupos tentam mobilizar recursos técnicos e

simbólicos estratégicos para se legitimarem socialmente, tendo como questão central “a conduta do

outro ou dos outros” (Foucault, 1997, p.110).

Nesse campo, as organizações surgem como portadoras de conhecimentos sociais e técnicos

que produzem e reproduzem modelos particulares de relacionamento social, recursos que os

diversos atores organizacionais disputam (Reed, 1999). Essa leitura convida ao entendimento das

organizações como práticas sociais estratégicas institucionalizadas (Reed, 1999) ou, como elaboram

Cooper e Burrell (1988, p.105),

“as organizações são máquinas sociais que produzem discursos elaborados de

informação/conhecimento, nas quais os sujeitos humanos são uma parte necessária

do fluxo material sobre os quais os discursos se inscrevem”.30

Assim, os discursos e práticas organizacionais correspondentes agem micropoliticamente,

para transformar as identidades e o sentido do trabalho. Essa transformação visa fabricar os tipos

“certos” de indivíduos, aqueles com as atitudes e as predisposições necessárias para desempenhar os

papéis exigidos pela organização (du Gay, Salaman e Rees, 1996; Fournier, 1999, Alvesson e

Willmott, 2002).

Assim, se a organização burocrática encorajava a aderência estrita a normas e

procedimentos, e a abnegação de entusiasmos morais pessoais, os discursos organizacionais da

30 “Organizations are social machines which produce elaborate discourses of information/knowledge in which human
subjects are a necessary part of the material flow on which the discourses are inscribed”.
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acumulação flexível, tais como o da excelência e o do profissionalismo, reforçam a importância de

atitudes “proativas”, “orientadas ao mercado” e “empreendedoras” (du Gay, Salaman e Rees, 1996).

No cenário da acumulação flexível, a “turbulência” e a “competição globalizada”

pressionam e legitimam mudanças organizacionais e a adoção de práticas mais flexíveis de trabalho.

As organizações são instadas a mobilizar o potencial de inovação dos empregados, relaxando os

mecanismos de controle burocráticos e ampliando espaços de autonomia. No entanto, essa margem

de autonomia cria um espaço de arbítrio (discretionary gap) que precisa ser regulado através de

novas tecnologias de controle. O apelo aos discursos que buscam controlar à distância, pela

construção de identidades e condutas “apropriadas” é uma das estratégias aplicadas para controlar a

margem crescente de indeterminação e flexibilidade no trabalho (Fournier, 1999).

As tecnologias de controle desenvolvidas para o contexto da flexibilização organizacional

(os novos softwares de controle) trabalham, então, pela responsabilização da autonomia, permitindo

ao mesmo tempo a constituição dos empregados como agentes investidos de poder e o delineamento

do espaço dentro do qual eles devem exercer sua autonomia (Townley, 1989). Em suma, como

reconhece Reed (1999), o contexto da acumulação flexível não foi capaz de dispensar o uso de

técnicas autodisciplinares de controle. Na realidade, o controle sobre o processo de trabalho apóia-

se, em grande parte, justamente na autodisciplina. Como argumentam du Gay, Salaman e Rees

(1996, p.278) “um componente crucial da governança da organização contemporânea é o modo

como ela depende de os indivíduos assumirem o status de [serem] sujeitos de sua própria existência,

dos modos pelos quais eles inventam a si mesmos como certos tipos de pessoas”31. Ou seja, o

controle do processo de trabalho não mais regulado pela supervisão direta dos atos dos
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profissionais, mas governado à distância pela regulação da pessoa do profissional; pelo

delineamento dos modos apropriados de ser e de conduzir a si mesmo.

Mais especificamente, a governança da organização contemporânea se articula sobre o

discurso da “empresa” (du Gay, Salaman e Rees, 1996). Esse discurso se articula sobre um conjunto

de características tais como iniciativa, autoconfiança, e a habilidade de aceitar responsabilidade por

si e por seus próprios atos. Assim, o que define a governança empresarial é a generalização da

“forma empresarial” a todas as formas de conduta: da organização e dos próprios indivíduos.

Assim, enquanto os antigos departamentos se transformam em “unidades de negócio”, responsáveis

por seus próprios resultados e pela conduta de seu “negócio”, os indivíduos precisam adotar a

postura de “empreendedores de si”. Essa postura não se limita, na verdade, ao comportamento

adequado dentro do ambiente organizacional. Trata-se da formatação de um novo sujeito. A idéia é

que a própria vida do indivíduo seja vista como um empreendimento de si – algo que transcende o

vínculo circunstancial com a organização para a qual o indivíduo trabalha.

Como sustenta Willmott (1993), no processo de mobilização da subjetividade “autônoma”

dos indivíduos busca-se substituir formas extremas de controle direto por um certo “ethos

humanista liberal” capaz de criar certo grau de “autonomia responsável” que confira uma

individualidade automotivada aos trabalhadores. O processo de subjugação envolve a transformação

do trabalho numa questão de realização pessoal e identidade psíquica. Para Willmott (1993, p.536)

“esse tipo de poder/conhecimento 'pastoral' tem um apelo positivo, uma vez que

constitui e reforça o auto-entendimento dos empregados como adultos responsáveis

31 “A crucial component of contemporary organizational governance is therefore the way in wich it relies for its
effectivity upon individuals assuming the status of being the subjects of their own existance, upon the ways in which
they fashion themselves as certains sorts of person”.
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e autônomos”.32

Num mundo em que as identidades são fragmentadas, móveis, contraditórias e contingentes

esse tipo de discurso tem seu apelo aumentado. Da sedução dos discursos, bem como da realidade

da sua tradução em práticas organizacionais de sucesso depende o processo de controle

organizacional.

Assim, discursos típicos da gestão contemporânea, como o do “profissionalismo” (Fournier,

1999) e o da “competência” e do “empreendedorismo de si” (du Gay, Salaman e Rees, 1996) são

articulados em termos que alinham a conduta profissional e a competência ao desenvolvimento

pessoal. Ser profissional e competente é definido em termos de adotar uma certa relação consigo

mesmo, uma postura diante da vida. No entanto, o projeto de alinhamento da conduta profissional

ao desenvolvimento pessoal depende de um entendimento particular, por parte dos empregados, do

que seja desenvolvimento pessoal: é preciso que este seja entendido como flexibilidade, adaptação a

mudanças, abandono de hábitos arraigados, aquisição de novas habilidades, etc. Aceito isso,

delineia-se o espaço dentro do qual os indivíduos exercerão sua autonomia. Nesse caso, a conduta

profissional adequada não precisa ser imposta sobre os empregados, mas “oferecida” como um

caminho para desenvolverem e melhorarem a si mesmos como pessoas. Controle e autoridade

organizacional transmutam-se, assim, em desenvolvimento individual (Fournier, 1999).

Pode-se dizer, então, que os diferentes discursos/práticas gerenciais correntes, apesar de suas

diferentes versões ou preocupações específicas, referem-se ao mesmo objeto, partilham o mesmo

estilo e apóiam uma estratégia de definição de padrão institucional comum. Ou seja, esses discursos

32 “This kind of 'pastoral' power/knowledge has a positive appeal as it constitutes and reinforces employees´ self-
understanding as autonomous and responsible adults”.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


54

trabalham juntos para constituir uma formação discursiva (du Gay, Salaman e Rees, 1996).

É preciso destacar que os discursos gerenciais buscam colonizar a subjetividade dos

trabalhadores, e não criar as condições (pluralismo e o conseqüente conflito de valores) para

facilitar o processo social de luta emocional e intelectual pela autodeterminação (Willmott, 1993).

Naturalmente, o intento colonizador dos discursos gerenciais não está fadado,

necessariamente, ao sucesso. Em primeiro lugar, os indivíduos não podem ser reduzidos a meros

consumidores passivos das subjetividades arquitetadas pelos discursos gerenciais; em segundo

lugar, a organização não é, necessariamente, a fonte de identificação mais importante para os

indivíduos (Alvesson e Willmott, 2002).

Mais do que isso, entretanto, cabe ressaltar que os discursos gerenciais nem sempre

produzem o tipo de subjetividade ou a conduta profissional que sua retórica articula, justamente

porque os sentidos não são fixos; ao contrário, são construções abertas e altamente contestadas. No

processo de construção de sentidos, os significados nunca fluem de um discurso único, capaz de

exaurir os possíveis significados de qualquer termo/prática. Longe disso, o processo de construção

de sentidos se apresenta como um campo em que diversos discursos, muitas vezes contraditórios,

lutam por supremacia – e nessa luta se entrechocam, se combinam, de forma que os discursos nunca

são imunes uns aos outros. Em suma, os discursos articulam enunciados e práticas, mas não podem

ditar sua própria interpretação; interpretações são sempre possibilidades (Holmer-Nadesan, 1996).

Assim, se o processo de formação da identidade pode ser entendido como um processo de

construção de uma narrativa reflexiva de si, derivada da participação em discursos conflitantes e
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experiências diversas (Alvesson e Willmott, 200233) pode, então, ser entendido como um exercício

de poder social (Thomas e Linstead, 2002). A identidade está em fluxo, num processo permanente

de reconstituição, sempre que os indivíduos interagem, falam ou pensam por meio dos

discursos/práticas sociais.

São justamente a impossibilidade de fechamento e exaustão dos sentidos e a conseqüente

impossibilidade de se determinar identidades estáveis que marcam o espaço possível para a

contingência e para a escolha. É o caráter aberto, indeterminado, o deslizamento inevitável na

construção de sentidos que abre as possibilidades de invenção, de autonomia, de (re)criação. Ou

seja, as possibilidades de resistência se abrem sobre as maneiras como os indivíduos articulam os

discursos (sociais, culturais, organizacionais) e fazem sentido de suas experiências.

A diversidade e a variedade das possibilidades interpretativas que fazem os sentidos

constestáveis e maleáveis permitem, em última instância, afrouxar a própria lógica disciplinar dos

discursos. Como Fournier (1999, p.280) argumenta em relação ao discurso do profissionalismo, “a

natureza construída e contestável do profissionalismo o torna uma forma de governo

inevitavelmente imperfeita”34. E o que vale para o discurso do profissionalismo vale, também, para

qualquer discurso; a lógica disciplinar dos discursos será sempre uma forma “imperfeita” de

governo. Como nos lembra Foucault (2001, p.91-92) “lá onde há poder há resistência (...). Elas [as

relações de resistência] são o outro termo nas relações de poder; inscrevem-se nestas relações como

o interlocutor irredutível”. Assim, as investidas gerenciais de formatar subjetividades não

representam uma condenação, nem resultarão, sempre, na produção em série de determinado tipo de

indivíduo – em que pese essas iniciativas muitas vezes terem tido sucesso.

33 A concepção de identidade apresentada em Alvesson e Willmott (2002) segue Giddens.
34 “the constructed and contestable nature of professionalism makes it an inevitably imperfect form of government”.
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Assim, ao participarem do regime dos discursos/práticas organizacionais, que possibilidades

de constituição de si se abrem aos indivíduos? Para explorar esse tipo de questão é preciso examinar

as diversas maneiras com que os indivíduos constroem e reconstroem a si mesmos face aos

discursos/práticas gerenciais.

Segundo Holmer-Nadesan (1996), pode-se destacar, esquematicamente, três maneiras de os

indivíduos se posicionarem em relação aos discursos dominantes na organização: identificação,

contra-identificação e desidentificação35.

Conforme apresentado em Holmer-Nadesan (1996, p.58-59), a identificação acontece

quando o indivíduo aceita as identidades providas pelos discursos dominantes, definindo a si

mesmo e a suas relações com os outros em termos das posições de sujeito providas por esses

discursos. No contexto organizacional, a identificação relaciona-se ao grau em que o indivíduo

julga natural e adota as posições de sujeito providas pelas definições e avaliações que emanam dos

discursos gerenciais adotados na organização. A identificação leva à negação das contradições

presentes nos discursos gerenciais e, ao mesmo tempo, está implícito que os indivíduos negam a

possibilidade de conflito entre as posições de sujeito definidas pelos discursos organizacionais e

aquelas advindas de outros discursos sociais (mesmo quando esses discursos parecem

incompatíveis).

A contra-identificação, por seu turno, ocorre quando há rejeição dos papéis e atribuições

formais da identidade organizacional. A contra-identificação opera pela negação das designações

35 O esquema desenvolvido por Holmer-Nadesan (1996) baseia-se em Michel Pêcheux, bem como nas contribuições de
Chantal Mouffe e de Ernesto Laclau.
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formais do indivíduo na organização (expressões como, por exemplo “– Eu não sou apenas um

vendedor”). Como argumenta Holmer-Nadesan (1996), essa negação revela-se como uma forma de

cumplicidade, pois o discurso dominante é experimentado como privação, falta ou insuficiência,

mas os indivíduos não se identificam fortemente com posições de sujeito providas por discursos

alternativos.

No contexto organizacional, a contra-identificação é marcada pela grande sensibilidade, por

parte dos indivíduos, às contradições e antagonismos que ameaçam a coerência dos discursos

gerenciais. Assim, a contra-identificação leva ao reconhecimento dos interesses subjacentes aos

discursos gerenciais e esses interesses são vistos como indo contra, ou ameaçando, os interesses do

indivíduo. Além disso, uma vez sendo revelados os mal-acobertados interesses gerenciais, sua

legitimidade pode ser contestada. Essas tensões podem, então, catalisar a rejeição explícita de certas

dimensões das posições de sujeito providas pelos discursos gerenciais. No entanto, como destaca

Holmer-Nadesan, a resistência não encontra direção, porque nenhuma identidade alternativa

subverte abertamente a identidade organizacional.

Ainda segundo Holmer-Nadesan (1996), a desidentificação acontece quando os indivíduos

desprezam as definições gerenciais de organização, identidade e prática, e adotam designações

oriundas de discursos alternativos. Em outras palavras, as posições de sujeito providas por discursos

alternativos (não-gerenciais) moldam as interpretações do indivíduo em relação à organização e ao

seu papel dentro dela. A desidentificação não envolve a rejeição consciente dos discursos

gerenciais, mas sua substituição por outros como fontes provedoras de posições de sujeito. Na

medida em que o conflito entre os diversos discursos permanece não-tematizado, a coexistência

pacífica é possível.
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Nesse quadro, as possibilidades de resistência referem-se à capacidade dos indivíduos para

articular discursos alternativos capazes de subverter as posições privilegiadas nos sistemas

dominantes de valores e identidades sociais. No entanto, a interseção poder-subjetividade-

resistência não acontece de maneira predeterminada e esquemática. O poder opera tanto pela

identificação quanto pela desidentificação e mesmo pela contra-identificação (Fleming e Spicer,

2003; Holmer-Nadesan, 1996).

Por exemplo, Willmott (1993) sugere que, apesar de todos os esforços de gerenciamento

“cultural”, há sempre a possibilidade de os trabalhadores desenvolverem relação puramente

instrumental com a organização, concordando em atender às suas exigências sem internalizar seus

valores ou sua cultura. O gerenciamento da identidade, então, pode ter o efeito contrário de fazer

crescer o cinismo e a resistência entre os trabalhadores. No entanto, esse cinismo pode ser fator de

reprodução das práticas de poder, uma vez que os indivíduos criam para si uma impressão de

autonomia, mas seguem praticando os rituais corporativos. A desidentificação e a conseqüente

sensação de distanciamento podem permitir, até mesmo, melhor desempenho nos papéis

organizacionais. Como Fleming e Spicer (2003) destacam, a desidentificação pode estabelecer um

“espaço para respirar” que faz com que as pessoas se sintam aliviadas das “demandas subjetivas da

organização” – e isso, ironicamente, permite que elas se comportem como membros eficientes da

organização (Fleming e Spicer 2003, p.167).

É preciso então entender como certos efeitos de identificação, desidentificação e contra-

identificação interagem com outros, alavancando ou limitando possíveis formas de resistência e

espaços de autonomia (Fleming e Spicer, 2003; Fournier, 1999; Holmer-Nadesan, 1996; Willmott,
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1993). No entanto, algo parece incontestável:

“Na falta de contra-discursos que interpretem os mecanismos de regulação como

bobagens ou modismos intrusivos, no entanto, pode-se antecipar não apenas

concordância instrumental, mas também identificação crescente e em série com os

valores corporativos, embora esta ‘adesão’ seja condicional a sua compatibilidade

com outras fontes de formação e afirmação de identidade.” (Alvesson e Willmott,

2002, p.622)36

Tendo isso em vista, voltamo-nos para o teletrabalho. Que possibilidades de constituição de

si o discurso/prática do teletrabalho promove?

Embora o discurso do teletrabalho compartilhe elementos importantes com outros discursos

gerenciais correntes, sua prática envolve o elemento peculiar de afastamento físico do local de

trabalho. Assim, além de articular uma retórica autodisciplinar de autonomia e liberdade

responsáveis, o discurso/prática tenta conciliar situações e sentimentos contraditórios: afastamento

físico e vínculo com a organização, proximidade física e indisponibilidade para a família,

autonomia com invasão dos espaços íntimos, vida privada e trabalho, transferindo ao responsável e

maduro teletrabalhador (e a sua responsável e madura família) o “desafio” (os custos, o estresse) de

gerenciar esses paradoxos.

Essa transferência da gestão de recursos humanos para a família do indivíduo, bem como

dos custos de manutenção de espaço físico e outros itens diversos é o lado ruim mais transparente

do teletrabalho, de fácil crítica, mas também de solução gerencial mais simples. No entanto, as

36 “In the absence of counter-discourses that interpret the mechanisms of regulation as intrusive 'bullshit' or hype,
however, we can anticipate not only instrumental compliance but also increased, serial identification with corporate
values, albeit that such 'buy-in' is conditional upon their compatibility with other sources of identity formation and
affirmation”.
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teorias organizacionais não podem limitar-se a isso, mas propor perspectivas capazes de gerar

desafios ao conhecimento estabelecido e, simultaneamente, abrir novas possibilidades de ação nas

organizações (Gergen, 1994).

É preciso reconhecer que casa e trabalho são mundos culturalmente diferentes. “Trabalho” e

“casa” são espaços sociais construídos sobre discursos diferentes, envolvendo pessoas, normas,

valores, noções de tempo, práticas e condutas distintas (Tietze, 2002). Como defende Roberto da

Matta (1987; 2001), a esfera pessoal e a esfera pública – incluindo o trabalho – são espaços de

significação diferenciada, com seus códigos, comportamentos e condutas particulares: casa e rua.

Os dois mundos, o da casa e o da rua, “são mais que meros espaços geográficos. São modos de ler,

explicar e falar do mundo” (da Matta, 2001, p.29); tratam-se, ambos, de espaços morais.

Na sociedade brasileira, essa divisão entre o espaço da casa e o espaço da rua é tanto mais

significativa quanto reveladora da nossa herança de sociedade hierarquizada, pouco democrática e

escravista, e também de nossos traços culturais de formalismo, de acomodação de conflitos, de

cordialidade. Misturar os espaços da casa e do trabalho, então, não é possível sem criar conflitos,

pois

“(...) a casa demarca um espaço definitivamente amoroso onde a harmonia deve

reinar sobre a confusão, a competição e a desordem. Em casa, sabemos todos –

como bons brasileiros que somos –, não devemos comprar, vender ou trocar. O

comércio está excluído da casa como o Diabo se exclui do bom Deus” (da Matta,

2001, p.27).

Em que pese os mundos do trabalho e da casa serem espaços separados em qualquer cultura

(pelo menos ocidental), não se pode desprezar a importância, o peso das características culturais
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brasileiras na vivência de formas de trabalho surgidas em contextos outros. Some-se a isso

circunstâncias mais “concretas”, como a realidade das condições de habitação, a qualidade e o custo

de acesso às ICTs e a pouca ou muito cara oferta de serviços voltados ao cuidado de crianças e

idosos.

É interessante notar que o movimento que o teletrabalho representa, de deslocamento do

indivíduo dos escritórios para casa, é o oposto do processo ocorrido no século XIX, quando as

fábricas substituíram a casa como local de trabalho. Foi justamente nessa época que a vigilância

estabeleceu-se como forma de disciplina e que o trabalhador foi constituído como sujeito, distinto

do não-trabalhador (Brocklehurst, 2001; Foucault, 1999). Para Brocklehurst (2001) o teletrabalho se

situa, então, entre dois discursos sobre o trabalho: o discurso descendente do trabalho em local

público, com horários fixos, masculino, carreira para toda a vida e um outro discurso, ainda por ser

articulado. Esse movimento reverso, do local público para a casa, baseado em tecnologia, o que

criará? Que subjetividades promove? O que é/será o teletrabalhador como sujeito?

É importante destacar que o fim da prática do enclausuramento representada pelo

teletrabalho é um elemento importante de diferenciação do poder disciplinar conforme descrito por

Foucault. Da mesma forma, as práticas da hierarquização e da distribuição dos indivíduos nos

espaço e no tempo (ver Brito et all., 2001; Foucault, 1999) também perdem sua importância no

contexto da organização pós-moderna fluida e virtualizada no espaço e no tempo.

Por outro lado, no caso específico do teletrabalho, temos uma situação ambígua. Ele pode

ser visto, ao mesmo tempo, como movimento significativo dentro da lógica disciplinar, pois

“O que é próprio das disciplinas, é que elas tentam definir (...) uma tática de poder
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que responde a três critérios: tornar o exercício do poder o menos custoso possível

(economicamente, pela parca despesa que acarreta; politicamente, por sua

discrição, sua fraca exteriorização, sua relativa invisibilidade, o pouco de

resistência que suscita); fazer com que os efeitos desse poder social sejam levados

a seu máximo de intensidade e estendidos tão longe quanto possível, sem fracasso,

nem lacuna; ligar enfim esse crescimento ‘econômico’ do poder e o rendimento dos

aparelhos no interior dos quais se exerce (sejam os aparelhos pedagógicos,

militares, industriais, médicos), em suma fazer crescer ao mesmo tempo a

docilidade e a utilidade de todos os elementos do sistema”. (Foucault, 1999a,

p.179-180)

Dentro dessa lógica, o teletrabalho pode ser avaliado como iniciativa de sucesso. Ele

representa, sem dúvida, uma transferência de custos da empresa para o teletrabalhador; ao mesmo

tempo é a conquista de um espaço antes a ela vedado. Essa extensão dos tentáculos da organização

refere-se não somente à transferência do processo produtivo e seus respectivos custos, mas também

à apropriação do tempo, do conhecimento, das habilidades e das disposições de indivíduos que não

trabalham para a organização: a família do teletrabalhador (Costa e Campos, 2003). Assim, para

tornar o teletrabalho viável ou suportável, são os membros da família os responsáveis por ações que

antes ou não eram necessárias, ou ficavam sob a responsabilidade de outros empregados da

organização: solucionar problemas com equipamentos, motivar o teletrabalhador quando este não

está produzindo da maneira exigida, eventualmente receber clientes que vão à casa/escritório do

teletrabalhador, etc. Em suma, sob a bandeira da cooperação e da solidariedade familiar, o

teletrabalho faz com que não-empregados trabalhem para a organização (Costa e Campos, 2003).

Isso deixa claro que os recursos simbólicos, técnicos e os discursos que a organização

produz e mobiliza não estão restritos a suas próprias fronteiras. É preciso ter em mente, então, que o

produto do cruzamento organizações - poder/saber - sujeitos tem implicações para além do âmbito
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das organizações.

O tempo da pós-modernidade, da acumulação flexível é também o da fragmentação das

identidades e do declínio da vida pública (Hall, 2001; Sennett, 1974; Sennett, 1999). Ao isolar o

teletrabalhador no seu círculo familiar ou de amizades mais íntimas, previamente estabelecidas, que

possibilidades de participação e envolvimento social significativo o teletrabalho promove? Ao

mesmo tempo, ao afastar o teletrabalhador do espaço organizacional, quais possibilidades de

participação organizacional significativa essa prática promove?

Esse tipo de questionamento alia-se à problemática que Reed (1999) chama de

“participação”. Para esse autor, o contexto de fragmentação das identidades sociopolíticas e

culturais característicos da pós-modernidade requer que a análise organizacional aborde os

princípios e práticas organizativas que surgem tendo em vista questões de relacionamento entre

indivíduo, organização e comunidade.

Aos que defendem sem hesitar que o teletrabalho representa uma possibilidade de ruptura do

trabalho como eixo centralizante da identidade, da vida, cabe contrapor não só a realidade do

aumento das horas trabalhadas, da invasão do espaço íntimo. Há de também questionar o que se

perde com a perda do espaço de interação pública que representa trabalhar. Ir ao trabalho, conviver

com pessoas, sair para o almoço e voltar para casa não é só rotina, mas atos com significado social.

O confinamento na própria casa e nos próprios problemas não nos pode empobrecer como pessoas?

Como Birman (2000) e Ortega (2000) lembram, a possibilidade de exercício de liberdade

capaz de constituir a própria existência só é possível na relação com o outro. A formação da
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identidade é um exercício no mundo. É preciso, então, lutar contra o isolamento e as perdas que isto

nos inflige. Isso não quer dizer que os ganhos potenciais do teletrabalho não sejam relevantes e

mesmo desejáveis na realidade atual. Precisamos sim de formas mais criativas e flexíveis de

trabalho, mas também de sujeitos enriquecidos. Tanto quanto o argumento ecológico, de que

precisamos aprender a viver com o nosso meio ambiente, precisamos viver com os nossos iguais. E

isso só se constrói na interação.

Não significa com isso defender a manutenção do trabalho organizacional no centro da vida,

nem defender a sociabilidade e a política como necessariamente presas às grandes instituições

disciplinadoras, pois como lembra Ortega (2000, p.23)

“(...) existem múltiplas possibilidades de ação, múltiplos espaços públicos que

podem ser criados e redefinidos constantemente, sem precisar de suporte

institucional, sempre que os indivíduos se liguem através do discurso e da ação:

agir é começar, experimentar, criar algo novo, o espaço público como espaço entre

os homens pode surgir em qualquer lugar, não existe um locus privilegiado”.

Para realização dessas possibilidades, cabe lembrar o papel que desempenham as mesmas

tecnologias que viabilizam o teletrabalho: as ICTs (talvez a mais impactante delas, no sentido de

abrir possibilidades de criação de espaços públicos como espaços de interação entre os homens –

ainda que virtuais – seja a internet). Assim, deve-se lembrar que os teletrabalhadores estão, também,

postos de frente para um mar de possibilidades de socialização e de ação apenas parcialmente

explorado.
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4. OBJETIVOS E METODOLOGIA

4.1. Objetivos: uma Carta de Intenções

Entende-se que a idéia de um capítulo ou seção de objetivos, numa tese, deve dar a conhecer

as linhas guias da pesquisa que se apresenta. É preciso ter em mente, no entanto, que os próprios

objetivos da investigação se reconstroem, à medida que ela se desenrola e o diálogo com o

referencial teórico e com os entrevistados se tece. Assim, é preciso destacar que os pontos aqui

apresentados não foram todos concebidos previamente nem isoladamente, mas são produtos da

construção (conjunta) que é o fazer pesquisa.

Feita essa ressalva, a presente tese busca contribuir para o entendimento do teletrabalho

partindo da perspectiva do poder/saber. Trata-se de entender o teletrabalho como discurso que

subjuga os indivíduos, mas que ao mesmo tempo constrói novos sujeitos e subjetividades. A

proposta é lançar luz sobre a seguinte questão: no processo dual de assujeitamento ao discurso do

teletrabalho, o que é exigido e o que é constituído? Refletir sobre os discursos organizacionais como

estratégias do poder/saber que se articulam dentro da nossa realidade é refletir sobre a natureza do

nosso presente.

Isto posto, o objetivo geral deste estudo está assim proposto:

Contribuir para o entendimento do processo de assujeitamento do indivíduo ao

discurso do teletrabalho.
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Assim, ao se buscar explorar o duplo registro do processo de assujeitamento ao

discurso/prática do teletrabalho (subordinação e subjetivação), busca-se ao mesmo tempo perscrutar

que possibilidades de constituição de si se abrem aos teletrabalhadores. Da mesma forma, busca-se

especular se das mudanças no processo de trabalho decorrentes do teletrabalho emergem

transformações de sentido e novas maneiras de vivenciá-lo. Cabe ainda acrescentar que esta tese

pretende dar sua contribuição – limitada e circunstancial – para a transformação da base

epistemológica que sustenta o entendimento das práticas organizacionais.

Em última instância, o produto desta pesquisa busca contribuir para encaminhar possíveis

respostas à seguinte pergunta: Quem é o teletrabalhador como sujeito?

Entende-se, naturalmente, que a pergunta: quem é o teletrabalhador como sujeito não

admite resposta única, cabe ao longo prazo e não se esgota na experiência dos indivíduos – sejam

eles teletrabalhadores ou não. Acredita-se também, como sustentam Spink e Medrado (2000) que a

pergunta quem somos? é sempre aberta e tem respostas mutáveis: quem somos, nossa identidade,

está em permanente fluxo, em permanente estado de vir a ser, cada vez que interagimos, falando ou

pensando, através dos discursos. Isso é dizer que entender como fazemos sentido das nossas

experiências é entender o que somos; da mesma maneira, entender como os indivíduos constroem

suas identidades de teletrabalhadores é caminho possível para explorar o que os teletrabalhadores

são. Essa é a percepção que guia a escolha da metodologia desta pesquisa, como será detalhado nas

seções seguintes.
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4.2. Posicionamento sobre a Opção Metodológica

Uma maneira possível e relativamente segura de se iniciar o capítulo metodológico desta

tese seria afirmar que os pressupostos ontológicos, epistemológicos e axiológicos que transparecem

neste texto revelam o entendimento de que a realidade é subjetiva e múltipla. Assim, os valores,

viéses e interesses do pesquisador formatam e influenciam a pesquisa. Esses pressupostos

encaminham a realização de pesquisa qualitativa (Creswell, 1998).

No entanto, como destaca Morgan (1983a), a discussão sobre o que seja uma “boa” pesquisa

deve ir além de seu simples alinhamento aos pressupostos epistemológicos. Morgan (1983a; 1983b)

nos lembra, refletindo a posição de autores como Dewey, Gadamer e Heidegger, que a ciência é

uma forma particular de ação humana que, devido a sua natureza essencialmente social, deve ser

entendida como sendo tanto ética, moral, ideológica e política quanto epistemológica. O processo

de construção do conhecimento é também processo de construção e reconstrução do mundo e das

pessoas.

Essa posição implica dizer que a pesquisa não se apresenta como problema puramente

técnico, limitado ao método. Assim sendo, a forma de avaliar uma pesquisa não se deve limitar à

busca pela certeza de estar encaminhando um conhecimento alinhado a pressupostos. É preciso

também examinar ativamente a natureza e as possíveis conseqüências da pesquisa.

Nesse quadro, a atividade de pesquisa surge como escolha, chamando o pesquisador à

responsabilidade “por fazer escolhas inteligentes quanto aos meios que adota e aos fins a que esses

meios servem” (Morgan, 1983c, p.406).
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Para Morgan (1983a), se existem critérios avaliativos para a natureza do conhecimento,

esses devem estar relacionados aos modos como o conhecimento serve para nos guiar e formar

como seres humanos, ou seja, relacionados às conseqüências do conhecimento, no sentido de

explorar o que o conhecimento faz por e para as pessoas.

Essa perspectiva aproxima-se da de Gergen (1994), quando este propõe o critério generativo

para a avaliação de teorias (organizacionais ou não). Para Gergen, teorias devem ser avaliadas em

termos dos desafios que são capazes de gerar ao conhecimento estabelecido (taken for granted) e

pela sua capacidade de abrir, simultaneamente, novas possibilidades de ação nas organizações ou

fora delas.

Naturalmente, isso não significa que as preocupações técnicas desapareçam ou se tornem

irrelevantes, pois, como destacam Spink e Lima (2000, p.93), “fazer ciência é uma prática social e,

como em qualquer forma de sociabilidade, seu sucesso e legitimação estão intrinsecamente

associados à possibilidade de comunicação de seus resultados”. No entanto, somos encorajados a

ver o processo de avaliação da pesquisa não como restrito à aplicação de técnicas ou referenciais

pré-determinados, mas como parte integrante do processo de pesquisa. Como será detalhado adiante

neste capítulo, isso implica redirecionar questões de objetividade e rigor, bem como considerar a

dimensão ética no processo de pesquisa.

4.3. O Caminho Escolhido

A forma usual da maior parte das pesquisas relatadas na literatura gerencial sobre
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teletrabalho é o estudo de caso. Elas estão voltadas, geralmente, para o levantamento dos impactos

sobre os teletrabalhadores e os fatores de sucesso e fracasso dos casos de implantação da prática.

Também são comuns (nos Estados Unidos e Europa, principalmente) as pesquisas de formato

survey, que visam levantar informações sobre a adoção da prática do teletrabalho em níveis

nacionais ou regionais.

Os capítulos anteriores desta tese destacam o silêncio das teorias organizacionais sobre o

teletrabalho e apontam a necessidade de novos olhares sobre o tema. Trata-se de assunto sobre o

qual não há teoria(s) já formulada(s). Ou seja, o conhecimento a ser construído deve brotar das

situações vividas que se vierem a alcançar. Pelo tratamento e análise dessas informações, espera-se

trazer à luz algumas dimensões sobre o assunto.

Há de se reconhecer, portanto, o caráter exploratório da pesquisa. O entendimento de que a

pesquisa científica é atividade reflexiva, crítica, e também uma prática social (Demo, 2002;

Morgan, 1983; Spink, 2000) aponta para o caráter histórico, circunscrito, processual e dialógico da

pesquisa. Nessa abordagem, pesquisador e pesquisando surgem como colaboradores na construção

do conhecimento, no entretecer de suas falas, expectativas e intenções. Assim, pretende-se explorar

subjetividades pela via da pesquisa de campo e do diálogo, num entretecer das falas dos

entrevistados e do referencial teórico. Essa estratégia de pesquisa encaminha como enfoque de

análise uma análise de discurso.

Como apontam Maingueneau (2000) e Gill (2003), a análise de discurso recebe definições

bastante variadas e refere-se a muitos estilos diferentes de análise de textos, com tratamentos

desenvolvidos por diversas disciplinas. Não obstante, como defende Gill (2003), essas perspectivas
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comungam: a rejeição da noção de que a linguagem é simplesmente um meio neutro de refletir ou

descrever o mundo e a convicção quanto à importância central do discurso na construção da vida

social. Segundo essa autora, existem cerca de 57 variedades de análise de discurso seguindo

tradições teóricas amplas, mas cujas bases epistemológicas possuem algumas características-chave,

a saber (Gill, 2003, p. 245):

i. A postura crítica com respeito ao conhecimento dado, aceito sem discussão, e o

ceticismo com respeito à visão de que nossas observações do mundo nos revelam,

sem problemas, sua natureza autêntica.

ii. O reconhecimento de que as maneiras como compreendemos o mundo são histórica

e culturalmente específicas e relativas.

iii. A convicção de que o conhecimento é socialmente construído, isto é, que nossas

maneiras de compreender o mundo são determinadas não pela natureza do mundo

em si mesmo, mas pelos processos sociais.

iv. O compromisso de explorar as maneiras como conhecimentos – a construção social

de pessoas, fenômenos ou problemas – estão ligados a ações/práticas.

Nessas tradições teóricas amplas podem ser alinhados autores como Foucault, Gergen, Rorty

e muitos outros37.

“Discurso” refere-se a “todas as formas de fala e textos, seja quando ocorre naturalmente nas

conversações, como quando é apresentado como material de entrevistas, ou textos escritos de todo

tipo” (Gill, 2003, p.247). De uma maneira geral, então, a análise de discurso concentra-se em torno

de quatro temas principais: a preocupação como o discurso em si mesmo; a linguagem vista como

37 Alternativamente, poder-se-ia citar o construcionismo e o pós-estruturalismo como exemplos dessas tradições teóricas
amplas. No entanto, a tentativa de categorização e rotulação de “escolas de pensamento” não goza da simpatia da
autora, talvez inspirada por Foucault.
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construtiva (criadora) e construída; a ênfase no discurso como uma forma de ação; e a organização

retórica do discurso (Gill, 2003). No entanto, a análise de discurso não visa proceder a uma análise

lingüística do texto em si ou a uma análise sociológica ou psicológica de seu contexto, mas sim

“articular sua enunciação sobre um certo lugar social” (Maingueneau, 2000, p.15)38. Em outras

palavras, a análise de discurso busca relacionar lugares a fala e, nesse intuito, integra contribuições

de diversas áreas (Maingueneau, 2000).

Os quatro temas da análise de discurso conforme discutidos em Gill (2003) chamam a

atenção para pontos fundamentais dessa abordagem. Em primeiro lugar, temos que o tópico

principal de análise é o próprio discurso. Isso significa que a análise de discurso está interessada nos

textos em si mesmos, ou seja, o discurso não é considerado como meio de se chegar a alguma

realidade social, psicológica ou material que se pense existir por detrás ou além dele. Em outras

palavras, o interesse dos analistas de discurso está no conteúdo e na organização dos textos, e não

em descobrir “o que realmente aconteceu” ou qual a “real” atitude de um indivíduo em relação a

determinado fenômeno.

O segundo ponto, o entendimento da linguagem como construção, realça que o discurso é

montado a partir de recursos lingüísticos preexistentes e essa montagem implica escolhas que

dependerão da orientação e dos recursos interpretativos de quem fala ou escreve. Além disso,

enfatiza que a linguagem não é um meio direto e imediato para se apreender o mundo ou revelar

crenças sobre acontecimentos “reais”.

38 Para Maingueneau (2000, p.93) lugar “diz respeito à identidade dos parceiros do discurso”. Os lugares são os papéis
instituídos no discurso, e devem ser pensados como uma relação de lugares. Assim, “em uma relação de lugares
marcamos ao mesmo tempo que lugar pretendemos ocupar e que lugar pretendemos conferir ao co-enunciador”
(Maingueneau, 2000, p.94).
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A terceira característica refere-se à preocupação da análise de discurso com a orientação da

ação, ou orientação da função do discurso. Dado que todo discurso é uma prática social, pessoas

empregam o discurso para fazer coisas – para se apresentarem de maneira aceitável, justificar-se,

acusar, pedir desculpas, etc. Isso significa que os tipos de ações realizadas e as orientações dos

participantes variam, o que remete então à noção de contexto interpretativo: os “amplos parâmetros

de uma interação, tais como onde e como ela tem lugar e a quem a pessoa está falando ou

escrevendo” (Gill, 2003, p.249). Ações ou funções do discurso não devem ser pensadas como a

expressão “pura” das intenções de alguém, mas como circunstanciais. Naturalmente, as

circunstâncias referem-se não só ao contexto imediato da interação, mas também ao contexto social

e cultural mais amplo. Assim, texto e contexto se intertecem na trama do discurso – e cabe aos

analistas de discurso analisar simultaneamente o discurso e seu contexto interpretativo.

Por fim, a quarta característica dirige a atenção para as maneiras como o discurso é

organizado a fim de se tornar persuasivo. Como qualquer discurso diz respeito a “estabelecer uma

versão do mundo diante de versões competitivas” (Gill, 2003, p.250), dessa capacidade de

persuasão depende, em última instância, o sucesso de determinada versão sobre as outras.

Em suma, a análise de discurso se volta muito mais para questionar como determinada ação

ou fenômeno é legitimado, como determinado grupo forma uma auto-imagem positiva, etc, do que

para os porquês de determinada decisão ou ação. E isso implica que se mude a maneira como a

linguagem é explorada, passando a enfocar a construção, a organização e as funções do discurso –

em vez de buscar alguma essência ou realidade unitária subjacente a ele.

Dessa posição em relação à linguagem decorre que a análise de discurso não busca
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identificar processos universais, nem tem a preocupação de produzir generalização estatística. Ao

contrário, os analistas de discurso questionam mesmo a possibilidade dessas generalizações,

argumentando que o discurso é sempre circunstancial, construído a partir de recursos interpretativos

particulares e dentro de contextos específicos (Gill, 2003).

Assim, a análise de discurso busca o sentido analítico de textos, por meio da codificação e

da análise guiadas pelas questões de pesquisa. O sentido analítico produzido, no entanto, pretende

ter o status de uma interpretação, fundamentada em uma leitura cuidadosa que costura texto e

contexto, examinando, como já sinalizado, o conteúdo, a organização e as funções do discurso.

A análise de discurso conforme proposta por Gill (2003) aproxima-se da noção de práticas

discursivas, como discutida em Spink e Medrado (2000). Esses autores, tendo em vista a amplitude

do conceito de discurso e a necessidade de se trabalhar diferentes níveis de análise, propõem a

distinção entre discurso e práticas discursivas. Nessa perspectiva analítica o discurso remete ao uso

institucionalizado da linguagem. Essa institucionalização pode ocorrer tanto no nível macro dos

sistemas políticos e dos campos do saber, quanto no nível mais restrito dos grupos sociais. O

conceito de discurso remete, então, a uma estrutura de reprodução social e à linguagem entendida a

partir das regularidades39. Como comentam Spink e Menegon (2000), trata-se, de fato, de uma

questão de foco: qualquer fenômeno social pode ser visto à luz das regularidades.

No entanto, se o objetivo é entender os sentidos que esse fenômeno assume na vida das

39 Embora o conceito de discurso remeta às regularidades lingüísticas, à institucionalização e, conseqüentemente, à
permanência, isso não significa que o contexto histórico não altere os discursos, ou que num mesmo contexto não
coexistam discursos conflitantes. Pelo contrário, a vida social apresenta-se como uma arena onde diversos discursos
competem entre si e criam versões variadas acerca dos fenômenos sociais. Da mesma maneira, no plano das interações
cotidianas mesmo as formas relativamente estáveis de enunciados são moldadas pelo contexto específico – situação,
interlocutores, espaço, etc, como já apontado.
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pessoas, outra abordagem se faz necessária. É preciso direcionar o foco para a linguagem em uso e

para a noção de práticas discursivas.

A idéia de práticas discursivas parte do princípio de que pela ruptura com o habitual se torna

possível perceber os sentidos. As práticas discursivas são definidas por Spink e Medrado (2000,

p.45) como “linguagem em ação, isto é, as maneiras a partir das quais as pessoas produzem sentidos

e se posicionam em relações sociais cotidianas”. Em outras palavras, o conceito remete aos

momentos de ressignificações, de rupturas, ou seja, corresponde aos momentos ativos do uso da

linguagem, nos quais convivem tanto a ordem quanto a diversidade. As práticas discursivas são as

diferentes maneiras como as pessoas, através dos discursos, ativamente produzem realidades

psicológicas e sociais (Pinheiro, 2000).

As práticas discursivas têm como elementos constitutivos: a dinâmica, as formas e os

conteúdos (Spink e Medrado, 2000). A dinâmica refere-se ao processo de interanimação dialógica,

ao entretecer do diálogo entre os interlocutores. Essa interanimação envolve enunciados (palavras e

sentenças) orientados por vozes (interlocutores presentes ou presentificados). É na articulação das

palavras e sentenças com as vozes que o enunciado adquire seu caráter de interação social. Já as

formas referem-se aos gêneros de fala, os enunciados típicos, mais ou menos estáveis, que orientam

a prática cotidiana das pessoas. Os conteúdos, por sua vez, são os repertórios interpretativos, “o

conjunto de termos, descrições, lugares-comuns e figuras de linguagem – que demarcam o rol de

possibilidades de construções discursivas” (Spink e Medrado, 2000, p.47). Nas comunicações

cotidianas combinam-se repertórios próprios de discursos diversos, revelando a natureza

polissêmica das práticas discursivas. É essa polissemia que permite às pessoas o trânsito por

contextos variados, bem como a construção de significados a partir dessas experiências.
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A perspectiva de Spink e Medrado (2000) destaca que se pode estudar o teletrabalho à luz

das regularidades dos discursos produzidos pela Administração, como no Capítulo 2 desta tese. No

entanto, se o objetivo é entender os sentidos que o teletrabalho assume na vida dos

teletrabalhadores, é preciso direcionar o olhar para a linguagem em uso, para não-regularidade e a

polissemia das práticas discursivas.

Buscar entender o processo de assujeitamento do indivíduo ao discurso do teletrabalho a

fim de encaminhar possíveis respostas à pergunta “quem é o teletrabalhador como sujeito?” passa

por explorar o sentido que o teletrabalho assume para os teletrabalhadores. Trata-se de explorar

como, mergulhados nessa nova realidade de trabalho, os teletrabalhadores formam o seu auto-

entendimento. E isto pode ser feito pelo caminho da análise de suas práticas discursivas.

Não se busca aqui descortinar “a” realidade ou uma identidade única, mas entender como as

pessoas fazem sentido das suas experiências através do discurso. A pergunta: quem é o

teletrabalhador como sujeito não se esgota nem na experiência dos teletrabalhadores, nem se

circunscreve ao tempo e à escala dos indivíduos. No entanto, as possíveis respostas dependerão em

muito dos significados construídos por aqueles que vivenciam diretamente a experiência do

teletrabalho.

Deve-se deixar claro, no entanto, que o interesse deste estudo não está nas atitudes

individuais, mas na construção social do teletrabalho por meio das práticas discursivas dos

teletrabalhadores. A construção social dos fenômenos é o interesse da própria análise de discurso

Gill (2003, p.254).
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4.4. Ressignificando Objetividade e Rigor

Ver o fazer em ciência como prática social significa reconhecer que o diálogo desenvolvido

no âmbito da pesquisa que se quer científica não é processo livre, mas encontra-se preso a processos

históricos, sociais e, ainda, “às vicissitudes dos relacionamentos humanos” (Spink e Lima, 2000,

p.102). Assim, a pesquisa científica não é um “vale tudo”. Se pretendemos participar da

comunidade científica, é preciso atenção às regras de conversação que pautam o fazer em ciência –

regras essas que devem ser vistas como produto de um consenso histórico e sociocultural dessa

comunidade. Essas regras vão além das regras técnicas da pesquisa; se referem a aspirações

profundas, a valores e crenças sobre a missão da ciência e a busca do saber (Morin, 1985; Spink e

Lima, 2000).

O reconhecimento da dialogia intrínseca ao processo de construção do conhecimento

convida a repensar os fundamentos básicos do fazer em ciência. Nesse cenário, até “o elemento

primeiro e fundador da verdade e da validade das teorias científicas” (Morin, 1985:16), a

objetividade, deve ser reconhecida como fenômeno da ordem da intersubjetividade, produto de

processos históricos e socioculturais ocorrendo dentro da comunidade científica. Ou, como resume

Morgan (1983b, p.394) a objetividade é “um fenômeno socialmente construído”.

Assim, o desafio que se apresenta é o de, sem abandonar os fundamentos básicos da prática

de pesquisa (objetividade e rigor), ressignificá-los dentro do quadro da ciência como prática social.

Os fundamentos devem, então, ter a dimensão de dar sustentação ao diálogo, mantendo a

conversação fluindo dentro da comunidade científica, animando o fazer (intersubjetivo) da ciência.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


77

Tendo isso em vista, Spink e Lima (2000, p. 104) propõem que a objetividade seja

ressignificada como visibilidade. Esta refere-se “[à] explicitação do processo de interpretação (...)

assim como a compreensão da dialogia na dupla acepção de elemento básico da produção de

sentidos no encontro entre entrevistador e a voz do entrevistado (...) e do sentido da interpretação no

encontro entre pesquisador e seus pares”.

Coerentemente, o rigor passa a ser concebido como “a possibilidade de explicitar os passos

da análise e da interpretação de modo a propiciar o diálogo”(Spink e Lima, 2000, p.102). Dessa

forma, as considerações sobre o rigor metodológico devem abandonar os eixos validade-

fidedignidade para trazer à cena a polissemia, a reflexividade e a ética (Spink e Menegon, 2000).

O deslocamento dos eixos de discussão sobre o rigor metodológico pode ser clarificado pelo

contraponto com a tradição realista, cuja conduta de pesquisa é regida por regras que visam superar

o abismo existente entre as representações e a realidade objetiva. Esse abismo faz-se presente de

três formas, a que Woolgar40 denomina “horrores metodológicos”: indexicalidade, inconclusividade

e reflexividade.

A indexicalidade refere-se à situacionalidade da pesquisa, à vinculação com o contexto, ou

seja, o sentido muda à medida que a situação muda. Se a realidade é entendida como circunscrita,

histórica e socialmente construída, a indexicalidade é vista como elemento intrínseco ao

procedimento de pesquisa. O objetivo da pesquisa torna-se não a replicabilidade, mas o

entendimento da especificidade. Assim, a validação dá lugar ao enriquecimento na interpretação,

cabendo ao pesquisador descrever e explorar ao máximo o contexto da pesquisa.
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A inconclusividade refere-se à complexidade dos fenômenos sociais e à impossibilidade de

controlar todas as variáveis intervenientes. Na perspectiva realista, a inconclusividade impacta a

possibilidade de generalização dos resultados. A pesquisa qualitativa não tem pretensões de

generalização estatística. Assim, não se trata de delinear amostras representativas, mas os critérios

de escolha dos participantes devem ser explicitados e as possíveis implicações dessa escolha devem

ser exploradas.

Por fim, a reflexividade “refere-se à espiral de interpretação e aos efeitos da presença do

pesquisador nos resultados da pesquisa” (Spink e Menegon, p.88). Ou seja, refere-se à não-

neutralidade do pesquisador. Como reforça Silva (2002), o investigador “recorre a meios, a

instrumentos que não são neutros e, portanto, incidem sobre a sua descoberta”. O rigor na pesquisa

exige do pesquisador, então, a explicitação de sua posição.

Expostos os pontos que nortearam a pesquisa, inicia-se a descrição da pesquisa em si.

4.5. O Desenho da Pesquisa

Como a análise das práticas discursivas privilegia a linguagem verbal, a dialogia e o

encadeamento de idéias na produção de sentidos, a pesquisa foi realizada por meio de entrevistas

abertas, direcionadas para a natureza temática e para os objetivos desta tese. Trata-se, então de

analisar os enunciados e os conteúdos das falas dos pesquisandos, na sua interação com o

pesquisador.

Para a composição do grupo de pessoas entrevistadas foi usado o critério de acessibilidade.

40 WOOLGAR, S. Science: the very idea. London: Tavistock, 1998, apud Spink e Menegon, 2000.
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Embora o critério de acessibilidade já fosse uma escolha feita antes do início da pesquisa de campo,

ele também foi reforçado e reflete por percepções amadurecidas e reflete decisões tomadas após o

início da pesquisa de campo. Assim, a acessibilidade referiu-se tanto aos casos (pessoas) que se

pode atingir via contato pessoal, bem como à localização geográfica dos entrevistados. Este ponto

merece maior clarificação.

Tendo em vista a característica de dispersão geográfica dos teletrabalhadores, pensou-se de

início, como estratégia, a realização de pesquisa via telefone ou e-mail. Alguns contatos foram

iniciados, e uma entrevista chegou a ser realizada via e-mail. Essa estratégia, no entanto, logo foi

abandonada, em razão das possibilidades de comunicação serem bastante restritas (linguagem

escrita ou estritamente verbal). Entendeu-se que o caráter exploratório da pesquisa, voltado para

entendimento da construção de sentidos pelos teletrabalhadores exigia o contato face-a-face, de

forma a permitir explorar ao máximo a linguagem não-verbal presente nos silêncios, na expressão

gestual, no flagrante do teletrabalhador na sua rotina de trabalho. Essa preocupação levou, por sua

vez, à concentração das experiências na cidade do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, essa restrição

ao Rio de Janeiro reforçou o caráter circunscrito do conhecimento gerado.

Dentro do possível, foi buscada a multiplicidade de experiências com a prática, buscando

ouvir pessoas que tivessem sido expostas a discursos organizacionais e sociais diversos, bem como

a vivências qualitativamente diferentes de teletrabalho. A multiplicidade de experiências foi

buscada por se entender que uma pesquisa assim desenhada pudesse esboçar de maneira mais rica o

caminho já construído ou, até mesmo, apontar possíveis tendências no caminho ainda por construir

do teletrabalhador como sujeito. No entanto, cabe lembrar que isso não é o mesmo que buscar uma

amostra representativa que permita generalização para grupos sociais (gênero, por exemplo). Assim,
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qualquer tentativa de generalização dos resultados deve ser feita com cautela, pois o grupo de

entrevistados não foi composto visando esse fim.

Naturalmente, buscou-se a partir da especificidade das falas identificar padrões ou processos

através do quais as pessoas fazem sentido de suas experiências, ou ainda identificar categorias para

exploração mais ampla (Gill, 2003; Morgan, 1983b). No entanto, como já apontado, a evidência

gerada por esse tipo de pesquisa não se refere aos “fatos” empiricamente observados ou à tentativa

de estabelecimento de relações causais generalizáveis, mas à construção de um entendimento que

pretende iniciar ou contribuir para o ciclo contínuo da investigação científica.

Visando garantir tanto quanto possível que os entrevistados se sentissem à vontade para

darem seus depoimentos, nenhum contato foi feito através das organizações para as quais os

entrevistados (tele)trabalham. Foi usada a rede de contatos pessoais da entrevistadora, o que

permitiu chegar-se ao número 25 entrevistas41. Entende-se que essa opção foi possivelmente um

limitador do número de casos atingidos, mas acredita-se que houve ganho inestimável com a

autenticidade dos depoimentos. Essa crença é sustentada pela atitude de muitos dos entrevistados,

que em diversos momentos perguntaram abertamente se seus nomes ou os nomes das organizações

para as quais trabalham seriam revelados.

Tendo como premissa o caráter dialógico da pesquisa, entende-se que a construção de

significados não poderia esgotar-se na realização de entrevistas únicas com os pesquisandos. Assim,

em alguns casos e sempre que possível, os contatos com os entrevistados aconteceram em mais de

uma ocasião, sendo que os contatos posteriores à entrevista se deram via e-mail ou telefone.

41 Alguns dos entrevistados foram indicados por outros entrevistados, o que caracterizaria um processo de “bola-de-
neve” para composição do grupo.
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Por fim, a própria pesquisa deve ser entendida como uma prática discursiva, ou seja, como

ação (interação) por meio da qual se produzem sentidos e se constroem versões da realidade, tanto

para o pesquisador quanto para o pesquisando (Pinheiro, 2000; Spink e Lima, 2000; Spink e

Menegon, 2000). Assim, acredita-se que a participação nesta pesquisa pode ter servido como

oportunidade de reflexão e (re)construção de significados para os entrevistados, como o foi para a

pesquisadora.
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5. A PESQUISA DE CAMPO

5.1. O Grupo de Entrevistados

Como já assinalado, foram entrevistados vinte e cinco (tele)trabalhadores residentes na

cidade do Rio de Janeiro. Na realidade, um dos entrevistados havia desistido do arranjo de home

office poucas semanas antes da entrevista e transferido seu escritório para o espaço de uma ONG,

mantendo, no entanto, o vínculo empregatício com sua empresa (Empresa 9). Os demais vinte e

quatro permaneciam em teletrabalho (home office) com vínculo empregatício. Os entrevistados

trabalham para dez diferentes organizações, atuando em diversos setores da economia, a saber (o

número entre parêntesis indica quantos foram os teletrabalhadores entrevistados, de cada

organização):

♦ Empresa 1 – petróleo (4).

♦ Empresa 2 – rede de televisão (4).

♦ Empresa 3 – produtos eletrônicos, informática e consultoria (3).

♦ Empresa 4 – produtos e sistemas de informática (1).

♦ Empresa 5 – produtos e sistemas de informática (1).

♦ Empresa 6 – produtos cirúrgicos, saúde e higiene (8).

♦ Empresa 7 – cartões de crédito (1).

♦ Empresa 8 – rede de fast food (1).

♦ Empresa 9 – sistemas aeroespaciais e de defesa (1).

♦ Empresa 10 – telecomunicações (1).

Todas as organizações são multinacionais, à exceção da Empresa 2. Os teletrabalhadores

entrevistados atuam em diversas áreas: vendas, consultoria, elaboração de roteiros,

desenvolvimento de sistemas, relações corporativas com a comunidade e marketing. No entanto,
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predominam os vendedores: quinze. Do grupo, onze são mulheres e quatorze são homens. Nove

entrevistados moram sozinhos (três mulheres e seis homens) e dezesseis moram com os pais, são

casados ou dividem a casa com alguém (oito mulheres e oito homens). Duas das mulheres e cinco

dos homens têm filhos morando em casa.

Das organizações, apenas a Empresa 3 dá opção de o trabalho ser realizado em casa ou no

escritório, ou seja, os três entrevistados da Empresa 3 preferem o teletrabalho, mesmo tendo a opção

de trabalhar no escritório sempre que quiserem (embora o espaço no escritório tenha sido reduzido e

o teletrabalho seja incentivado). Nos demais casos, o teletrabalho foi/é uma imposição da empresa –

ainda que para alguns ele represente uma configuração de trabalho interessante. Deve-se destacar

que a Empresa 1 instituiu o home office para determinadas funções e abre para os seus empregados

a possibilidade de se candidatarem a elas.

Nenhuma das empresas entrevistadas elaborou qualquer retórica específica sobre o

teletrabalhador quando da adoção do teletrabalho. Ou seja, nenhuma das organizações se preocupou

em justificar a adoção do teletrabalho articulando argumentos sobre a pessoa do teletrabalhador

(digno de confiança, independente, autônomo, etc). Na maior parte das organizações, a decisão pela

adoção do teletrabalho teve como justificativas o corte de custos, a inexistência de infra-estrutura,

ou ainda a adequação às políticas adotadas no país de origem da empresa (ou uma combinação

desses motivos). No caso da Empresa 3, o teletrabalho é uma opção para empregados de

determinadas funções (o que configuraria benefício, mas não baseado nas características pessoais

do empregado). No caso da Empresa 2, trabalhar em casa é prática já antiga para as funções

desempenhadas pelos entrevistados: roteiristas e redator – trata-se de um exemplo de trabalho

remoto que se transforma em teletrabalho pelas mudanças tecnológicas.
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O teletrabalho é, para os entrevistados, uma experiência relativamente recente. O tempo de

experiência, no momento das entrevistas, variava de quatro meses a seis anos. Todos do grupo

tiveram experiência com o formato de trabalho tradicional, isto é, escritório, seja na empresa para a

qual teletrabalham ou em outra organização.

Os entrevistados constituem um grupo que representa uma elite de trabalhadores. Trabalham

para empresas líderes ou altamente competitivas nas suas áreas de atuação; desempenham, dentro

delas, funções intensivas em conhecimento; dominam o uso de tecnologias diversas; seu nível de

escolaridade é alto; são bem-pagos; vestem-se com roupas caras; têm boas moradias. De uma

maneira geral, são o que se pode chamar de profissionais bem-sucedidos. Sem dúvida, muito de seu

reconhecimento social emana de seu sucesso profissional.

Ao mesmo tempo, por serem legítimos representantes dos trabalhadores do conhecimento,

os entrevistados constituem o alvo preferencial dos esforços de controle organizacional via

formatação das subjetividades. Não impressiona, então, o fato de suas narrativas de si estarem

carregadas de elementos dos discursos que permeiam as organizações contemporâneas, tais como

autonomia, profissionalismo, competência, flexibilidade e individualismo.

5.2. Tecendo a Análise das Entrevistas

Ao iniciar-se a apresentação da análise das entrevistas, cabe lembrar que, como já

mencionado, o interesse deste estudo não está nas atitudes individuais dos entrevistados em relação

ao teletrabalho, mas na construção social do teletrabalho por meio das práticas discursivas dos
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teletrabalhadores. A presente análise não tem a pretensão de descortinar “a” realidade ou uma

identidade única, mas entender como as pessoas fazem sentido das suas experiências através do

discurso. Assim, a análise aqui tecida pretende ter o status de uma interpretação, que se sabe

circunstancial.

Cabe então ressaltar que as dimensões que servem de fios condutores para esta análise não

são dimensões expressas por todos os entrevistados da mesma forma e sobre as quais todos

concordam – o que permitira, talvez, sonhar encaminhar generalizações da análise para o contexto

social maior. Busca-se, sim, como já apontado, a partir da particularidade das falas identificar

padrões ou processos através do quais as pessoas fazem sentido de suas experiências, ou, ainda,

identificar categorias que merecem exploração mais ampla.

Isto posto, voltamo-nos para o interesse central da tese, qual seja, explorar como os

teletrabalhadores fazem sentido da situação de teletrabalho; como constroem suas identidades de

teletrabalhadores? Que possibilidades de (re)criação de si são abertas por essa experiência?

De uma maneira geral, os teletrabalhadores se identificam com os discursos gerenciais

correntes. Isso é dizer que os discursos/práticas gerenciais (e organizacionais) produzem posições

de sujeito que são adotadas pelos entrevistados, no processo de dar sentido às experiências e de

construir suas narrativas de si. Mais especificamente, os teletrabalhadores se identificam com o

discurso/prática organizacional do teletrabalho. Naturalmente, os teletrabalhadores enunciam,

também, críticas e mostram posição de desidentificação ou mesmo contra-identificação com alguns

elementos do discurso/prática do teletrabalho. Assim, as práticas discursivas tecidas sobre a

experiência do teletrabalho apresentam-se carregadas de ambigüidade e contradições, revelando o
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esforço por acomodar elementos oriundos de discursos que, na realidade vivida do teletrabalho,

acabam por se chocar.

Pode-se dizer que, basicamente, os entrevistados articulam o sentido do teletrabalho em

torno dos elementos do discurso da empresa: iniciativa, autoconfiança e habilidade de aceitar

responsabilidade por si e por suas ações. Isso é dizer que o teletrabalho alimenta as auto-narrativas

em âmbito além dos comportamentos adequados aos papéis organizacionais; alimenta as auto-

narrativas dos teletrabalhadores como indivíduos – como representantes de um tipo particular de

pessoa: o empreendedor de si (du Gay, Salaman e Rees, 1996).

Em primeiro lugar, chama a atenção o fato de que virtualmente todos os entrevistados

percebem a si mesmos como especiais por estarem conseguindo lidar (bem) com a situação de

teletrabalho. Quase todos reconhecem que o teletrabalho “não é para qualquer um”, pois as

dificuldades que situação traz exigem que se faça uso de uma série de capacidades/qualidades

pessoais que, se o indivíduo não possui, precisa desenvolver. Assim, o teletrabalho parece reforçar

suas identidades de profissionais/indivíduos competentes, autônomos, objetivos, num processo de

identificação com as posições de sujeito providas pelos discursos/práticas organizacionais.

“(...) eu me acho privilegiado por ter home office. Apesar de todos os problemas eu

me acho privilegiado (...) tenho uma sensação pessoal muito interessante, não sei se

é da cultura das empresas que eu já trabalhei e eu sempre relaciono com a

[Empresa 6] ... eu fico... eu me sinto envaidecido de ter a minha consciência

valorizada no seguinte aspecto: eu sou senhor do meu tempo, eu sou senhor do meu

dia, eu sou senhor do meu ritmo, eu sou senhor do meu trabalho, eu tenho número

pra mostrar; como eu faço, eu acho que não faz tanta diferença; a questão é

mostrar, trabalhar com seriedade, com competência. (...) Então eu me sinto

privilegiado nisso, nessa relação de confiança que a empresa tem. Se vai ficar em
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casa, se vai fazer o seu horário, se vai botar ou determinar o seu ritmo, isso é com

você. Essa eu acho que é uma grande vantagem.” (Teletrabalhador, Empresa 6).

“(...) eu, por exemplo, não me enquadro muito no que é tradicional (...) ou seja,

modelos tradicionais. Eu tô sempre buscando alguma coisa que seja mais

interessante, que funcione melhor (...) então esse é um modelo que eu tô achando

interessante, que eu me adequo bem, justamente por isso, porque eu não tenho essa

tendência que as pessoas têm, uma necessidade de tarem encaixadas nesse modelo

de escritório porque se não, não vão exatamente conseguir trabalhar, (...) vão ter

dificuldade, é o que eu disse. Você tem que ter disciplina, se não você acaba

trabalhando menos, claro, que é o objetivo de todo mundo. É, você tem que se

enquadrar nesse mix (...) é o que eu busco, pelo menos... é trabalhar, ter uma carga

de trabalho menor e aumentar a eficiência, a qualidade desse trabalho... Então,

encontrar esse meio termo aí não é muito simples, mas eu tô me adaptando muito

bem, eu tô vendo isso como uma coisa muito positiva, tanto que, assim, o que eu

almejo seria este tipo de trabalho. Nos próximos anos, pelo menos, estar

trabalhando nesse modelo.” (Teletrabalhador, Empresa 10).

“(...) eu sou uma pessoa muito estruturada. Eu pego, traço objetivos: eu hoje no

meu dia vou fazer tal coisa, vou visitar cliente, vou ligar, hoje tenho que agendar

(...) Então eu sou muito assim, então para mim a coisa rende, agora ... (...) eu acho

que não é para todo mundo. As pessoas podem se perder.” (Teletrabalhadora,

Empresa 5).

Às vezes, a caracterização de si mesmos como disciplinados, independentes e

comprometidos usa como comparação outros teletrabalhadores, que se aproveitam do fato de

estarem longe dos olhos dos chefes e colegas da organização para trabalhar menos. Essa retórica,

sem dúvida, reflete e reforça a auto-imagem de profissionais/indivíduos responsáveis:

“Eu acho que algumas pessoas estão satisfeitas, algumas pessoas trabalham menos,

bem menos porque... vou ser bem sincera mesmo: pra quem não está a fim de
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trabalhar, o home office é uma excelente opção. É só você dizer que você tá no

home office, entendeu?” (Teletrabalhadora, Empresa 6).

“Se seu objetivo não é se dedicar muito, é ficar mais tranqüilo, é fazer um trabalho

feijão com arroz e tá ok, você vai conseguir fazer isso no home office, coisa que se

você tivesse no escritório talvez você não conseguisse, você fosse mais cobrado do

que você tava pensando. Se você é ao contrário, se (...) você mesmo se cobra, você

quer trabalhar, quer alcançar alguma coisa a mais, aí atua ao contrário: você vai

trabalhar desesperadamente.” (Teletrabalhador, Empresa 4).

Em alguns casos, eles entendem que sua posição em relação à própria organização é

consolidada, o que, sem dúvida, lhes aumenta ainda mais a sensação de poder e a auto-estima.

“Dá uma sensação... (...) Eu sinto assim... – (...) a Companhia eu não sei – mas

você sente isso... você como profissional, você, ah! (...) Então, você pega e fala:

‘caramba, se eu descolar, desligar esse celular um dia’... dá a impressão que vai

parar tudo! E essa a impressão que dá.... eu te digo porque você sente, e tudo... O

referencial é você, então dá essa... não é que seja impressão não, eu tenho certeza

que isso está acontecendo. Hoje você é o referencial pra tudo. As coisas passam

todas por você. É você quem faz a máquina girar, porque tudo passa por você, você

faz as ações e o negócio vai andando. A partir do momento que esse celular parar

parece que vai parar tudo!” (Teletrabalhador, gerente, Empresa 6).

Assim, a posição de teletrabalhadores parece reforçar a auto-imagem de

profissionais/indivíduos empreendedores, comprometidos, autônomos, capazes, independentes,

maduros. No entanto, ao mesmo tempo em que as identidades de profissionais/indivíduos são

reforçadas, torna-se mais difícil articular críticas em relação ao seu papel organizacional ou, dito de

outra maneira, há o esforço para acomodar as contradições que a situação do teletrabalho envolve.
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Por exemplo, embora quase todos os entrevistados reconheçam que passaram a trabalhar até

mais do que trabalhavam no escritório (“trabalho 24 horas por dia”, “trabalho muito mais do que

trabalhava antes” ou “fico ligado no trabalho o tempo todo” são relatos comuns) há o empenho por

identificar esse excesso de trabalho com os objetivos pessoais, ou seja, identificar os interesses

pessoais com os interesses da organização.

“É muito bom pelo lado da flexibilidade, entendeu? É muito bom, porque (...) eu

me vejo trabalhando. Quando eu trabalhava na [Empresa X], quando eu chegava

em casa era impossível ir até a sala e abrir o micro. Eu era contra, eu me sentia tão

escravizada com aquele horário, né, que você tinha que cumprir (...). Eu estava me

sentindo escravizada com o horário, então quando eu chegava em casa, para mim

era um momento que eu estava em casa, não queria saber de ligar máquina e de

trabalhar, e hoje eu me vejo... quando, por exemplo, às vezes de tarde eu tenho que

fazer uma coisa particular, então eu saio e faço, e eu não vejo problema nenhum

hoje de pegar, olhar o meu e-mail... às vezes meia-noite estou assistindo um filme,

uma coisa assim... – Ah! Deixa eu dar uma adiantada naquele e-mail.... e vou lá,

trabalho, faço uma planilha, então hoje não vejo nenhum problema nisso. Eu posso

trabalhar meia-noite, duas horas da manhã, entendeu, porque eu sei...esse meu

horário flexível... eu sei que às vezes durante o dia eu tirei uma hora pra fazer

alguma coisa, ir no médico (...) eu estou achando bem legal, mas você tem que ter

uma disciplina muito grande – a disciplina é enorme”. (Teletrabalhadora, Empresa

5).

“(...) como eu te falei, tudo depende do objetivo que você tem lá na companhia e

dos resultados que você encontra pra você mesmo, né? (...) Talvez ele [o home

office] tenha uma coisa ruim com uma outra coisa boa: ele te dá uma flexibilidade

incrível de você estar trabalhando da forma que você quer – e essa flexibilidade

você pode usar pro bem ou pro mal. Eu, no meu caso, tenho metas muito claras pra

mim. O que que isso impõe, pro meu estilo de vida, solteiro, morando sozinho?

Moro completamente sozinho. Ter um escritório montado em casa significa

absolutamente que eu trabalho 100% do meu tempo, 100% do trabalho, 100%, que
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eu tenho muito trabalho a ser feito, muita coisa a ser feita e você se impõe a

resultados, né? Você quer alcançar resultados e objetivos etc.. Há muitos trabalhos

a serem feitos, você olha do lado tem uma TV e olha pro outro tem o seu trabalho,

que você tem um monte de coisas pra fazer, pra alcançar, aquilo que é teu objetivo.

Resultado: não existe outra vida pra mim, no caso, que não seja trabalhar,

absolutamente não existe. Então é o meu dia-a-dia, eu acordo às sete da manhã, e

dez minutos depois eu estou no escritório [em casa]. Trabalho até às nove vou pra

rua, em reuniões externas, e tem reunião externa até umas sete ou oito horas da

noite ... e eu chego em casa nove, nove e meia, e trabalho até uma hora da manhã,

esse é o meu dia-a-dia. Então... com o trabalho que as pessoas ficam no escritório

fazendo, que é responder e-mail, fazer relatório, esse tipo de coisa, eu só tenho

horário de olhar e-mail quando eu chego, às nove e meia, dez horas da noite em

casa. Então a pergunta é bom ou ruim, depende não tem uma resposta clara pra

isso.” (Teletrabalhador, Empresa 4).

“Acho que acaba te dando mais autonomia... assim você acaba... como se diz, você

acaba fazendo tudo, né? Você é a secretária, você é uma vendedora, você é o boy,

tem que ir no correio, mas além disso tudo, além desses serviços extras, acho que

isso acaba criando uma área independente, você começa a correr atrás dessas

coisas, não precisa depender das outras pra fazer. Você acaba buscando isso e

chegando a conclusão do que você precisa, né, pra finalização [do trabalho].”

(Teletrabalhadora, Empresa 6).

“(...) porque quem tem que fazer o horário sou eu, tornar produtivo ou não, sou eu.

É a vantagem que a gente tem. Em escritório, se gente não tivesse o lap top, se

tivesse só o escritório, o computador no escritório, (...) Torre do Rio Sul, sair de lá

às nove horas da noite fica meio complicado, você fica meio com medo porque não

tem mais ninguém na Torre. Eu, aqui em casa, se quiser trabalhar meia noite eu vou

lá e trabalho. Então, na verdade eu posso jogar com o meu horário melhor do que

jogaria com escritório.” (Teletrabalhadora, Empresa 6).

“Sem dúvidas [o melhor do home office] é a nossa liberdade. A liberdade de você
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poder fazer o seu horário. De você, por exemplo, não estar sentado de frente para o

chefe o dia inteiro, vinte e quatro horas por dia, você aprende a ter autonomia, você

aprende a tomar decisão. É preciso você saber tomar decisão, é preciso você ter

autonomia, é preciso você estar organizado para o seu dia a dia, você tem que saber

o que você tem para fazer. Você não tem alguém ali ‘eu preciso disso, não eu

preciso disso’. A gente sabe que isso acontece em escritório. Enquanto você está

sentado lá, você tem um chefe te olhando, ‘não faz isso para mim, eu preciso disso,

traz a planilha tal, prepara não sei o quê’ e isso a gente não tem. Às vezes, eu passo

uma semana sem falar com o meu supervisor direto, uma semana sem falar com

ele. E ele não está preocupado, a cabeça do nível de chefia também precisa ter uma

mudança radical, porque ele precisa confiar muito nas pessoas que trabalham com

ele. Porque ele não está olhando, ele não sabe o que está acontecendo. É claro que a

cobrança por resultado aumenta muito e essa é a forma de medir o seu

desempenho, mas pessoalmente, particularmente (...) o grande benefício é essa

liberdade que a gente tem e essas coisas que a gente aprende a fazer, a conviver,

você aprende a ser chefe de você mesmo e se você sabe ser chefe de você mesmo,

você sabe ser chefe de um grupo. Você aprende a ter autonomia, a tomar decisão”

(Teletrabalhador, Empresa 1).

“(...) passados seis meses, eu passei a entender que todo o direcionamento do

mercado era responsabilidade minha e assumi isso integralmente, e hoje eu estou

inserido no mercado, inserido no negócio, e full time nesse negócio, também, mas

de forma consciente.” (Teletrabalhador, Empresa 1).

A combinação da “flexibilidade” com a ampliação do leque de tarefas e a falta de supervisão

direta, parece transferir unicamente para a pessoa do teletrabalhador a responsabilidade e a

oportunidade de mostrar bom desempenho. Só depende do teletrabalhador, da sua capacidade, do

seu comprometimento, da sua vontade, o (seu) sucesso ou o (seu) fracasso. Trata-se, sem dúvida, de

um reforço do individualismo, da sensação de autonomia, de independência e de auto-suficiência.
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O fato de trabalharem muito, então, não ameaça a sua identificação com o discurso/prática

organizacional do teletrabalho. Ao contrário, o teletrabalho alimenta os entrevistados de posições de

sujeito que se articulam àquelas providas pelo discurso do empreendedorismo de si e de seus

correlatos: os discursos da empresa e da competência (du Gay, Salaman e Rees, 1996)42. Assim, os

efeitos do discurso/prática do teletrabalho vão além da identificação com o papel organizacional:

alimentam suas auto-narrativas de vida.

“(...) [a] cobrança eu não atribuo exclusivamente à empresa, é uma coisa minha.

Ela [Empresa 1] não pode ser responsável por eu me sentir feliz, me sentir pleno,

me sentir satisfeito. Então, é esse tipo de visão que me faz entender que se o meu

telefone toca no sábado é porque eu dei liberdade, ou se toca domingo, eu posso

querer ou não querer, e aquilo pode trazer ou não trazer resultado para mim. Se não

trouxer resultado (...) sou eu quem tem que falar ‘não me liga sábado’ ou eu desligo

o celular. Você não é obrigado a estar sob esse tipo de pressão, mas também pode

receber ou não receber resultado em cima daquilo. Quer ou não quer? Você tem

essa opção, quer fazer venda aos sábados ou não quer? Quer ganhar mais por fazer

venda aos sábados ou não quer?” (Teletrabalhador, Empresa 1)

Como reflexo da subjetivação via discurso do empreendedorismo de si, percebe-se, de forma

geral, que os entrevistados não encaminham a identificação absoluta com seus papéis

organizacionais, nem com as empresas para as quais trabalham. Assim, para fazer sentido da

experiência do teletrabalho, os entrevistados não articulam elementos dos discursos da lealdade à

empresa, nem parecem (à exceção dos roteiristas) dar peso a construir carreiras unicamente em

torno das funções que desempenham (vendas, marketing, sistemas, etc). Ao contrário, o que se vê

são referências a “estar neste negócio”, “estar no mercado”, etc.

42 Os roteiristas elaboram um discurso um pouco diferente, tecido em torno da questão da autoria. Esse discurso do
autor guarda elementos comuns com discurso do empreendedor de si, tais como: a marca pessoal, unicidade, autonomia
e independência.
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Por se perceberem profissionais e indivíduos competentes, responsáveis e dedicados, é geral

o ressentimento com relação às pessoas “de fora” (tanto as de fora da organização quanto as “do

escritório”), os não-teletrabalhadores, que não reconhecem que estar em casa é estar trabalhando:

“(...) você vai trabalhar de forma desesperadora (...) trabalha muito e ninguém tá

vendo, ninguém tá vendo. No escritório as pessoas estão vendo que você tá lá, no

home office as pessoas não estão te vendo. Às vezes, assim, eu tava adotando uma

tática: as pessoas que me ligavam durante o dia pra perguntar, – Aí como é que tá

a praia, e aí como é que tá a lagoa (...) eu ia anotando o nome das pessoas ao longo

do dia e eram os últimos e-mails que eu mandava, de madrugada: – E aí o que você

tá fazendo agora? Tá dormindo? Eu tô aqui trabalhando... E aí, o que você tá

fazendo, tá assistindo novela? Eu tô aqui trabalhando, entendeu? Todo e-mail meu,

o último e-mail, assim 1h da manhã 1:30h da manhã era assim. – E aí, você agora

tá dormindo e você tá na balada em São Paulo, ‘meu’ (...) e eu trabalhando em

casa!” (Teletrabalhador, Empresa 4).

“Existe isso, existe isso. Meu marido direto ele faz isso comigo: – Ah! Dá pra você

dar um pulo lá, tô precisando comprar esse negócio não sei quê... – Aqui, espera

aqui, eu tô trabalhando também! Em casa, mas trabalho. Não fique achando que eu

tenho tempo ocioso pra ir pagar uma conta pra você (...) pra comprar o filtro do ar

condicionado, pra não sei quê (...). Não, existe isto direto! Existe um certo

preconceito de que quem trabalha em casa trabalha menos.” (Teletrabalhadora,

Empresa 5).

“(...) a gente que trabalha em casa, assim, acham que você tem sempre um tempo.

Tias, mães e amigos, toda hora o telefone toca, toda hora. (...). Toda hora me

interrompem, é verdade! (...) mas eu acho que se eu trabalhasse lá [na empresa] e

tivesse meu telefone... talvez nem tanto.” (Teletrabalhadora, Empresa 2).

“Uma pessoa [da organização] disse que é ‘beach office’. Não é beach office! A
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pessoa fala que aqui no Rio é beach office.” (Teletrabalhadora, Empresa 6).

Esse fato, no entanto, não parece ser fator de desidentificação ou de contra-identificação

com o discurso/prática do teletrabalho. Ao contrário, o ressentimento se dirige a quem ignora ou

não valoriza o teletrabalho e, conseqüentemente, o teletrabalhador; a quem lhe nega o

reconhecimento (social) da sua autonomia, independência e empreendedorismo.

Naturalmente, os entrevistados articulam críticas em relação ao teletrabalho, questionando

aspectos diversos do discurso/prática, expressando as dificuldades de lidar e fazer sentido da nova

situação de trabalho. Mesmo entre aqueles que não enunciam críticas explícitas ou externam

desconforto com o teletrabalho, transparece no conteúdo de suas falas que articular a identificação

com o discurso/prática é esforço carregado de ambigüidade. Nisso, parece ter papel importante o

fato de o teletrabalho expor o teletrabalhador à tensão de conviver constantemente com situações

conflitantes: a mistura do espaço da produção e da reprodução, a presença física e a não-

disponibilidade para os entes queridos, a tentação do horário flexível e a (auto)pressão por

apresentar bons resultados de trabalho. O teletrabalhador é um indivíduo constantemente

pressionado pelas posições de sujeito oriundas de discursos conflitantes: exigido, quando “no

trabalho” no seu papel de pai/mãe, filho/filha, marido/mulher, irmão/irmã; quando “em casa”,

exigido no seu papel de trabalhador/trabalhadora.

As críticas dos entrevistados se dirigem, grosso modo, à sobrecarga de trabalho, à

transferência de custos, ao isolamento, à invasão do espaço íntimo, à questão da família43.

43 O foco desta tese não é a família ou as relações intrafamiliares dos teletrabalhadores. Assim, não se buscou elaborar o
conceito de família com o compromisso de revelar matizes de uma instituição que se transforma a cada dia. Aqui, a
família é entendida como as pessoas que moram na mesma casa que o teletrabalhador, independente do tipo de laço ou
do grau de parentesco.
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Em relação à sobrecarga de trabalho, alguns entrevistados articulam críticas que percebem o

excesso de horas trabalhadas como ameaça aos seus outros papéis sociais ou mesmo a seu

desempenho como bons profissionais:

“Tem duas filhas, tem casa, você acaba não dando atenção aos seus filhos,

entendeu? Aí a sua sobrecarga de trabalho fica muito maior, então você trabalha na

rua, trabalha em casa, trabalha o dia inteiro, até meia noite, uma hora da manhã,

duas horas da manhã, você não tem horário pra parar.” (Teletrabalhadora, Empresa

6).

“É, você trabalhar com home office, tudo tem o lado bom e tem o lado ruim (...)

então você tem as vantagens, você pode ter um horário flexível, (...) ter um horário

flexível entre aspas, porque na verdade você fica 24 horas do seu dia ligado à

empresa. Então você fica naquela... como a gente tem uma demanda de trabalho

muito grande, então você fica com aquela responsabilidade, então às vezes você

chega em casa de noite, faz suas coisas e janta, e depois vai e trabalha, aí você fica

uma coisa meio... Você tem que ter um controle, uma rigidez de disciplina muito

grande, senão você fica 24 horas do seu dia ligado, é difícil!” (Teletrabalhador,

Empresa 1).

Da mesma maneira, quando perguntados diretamente sobre a transferência de custos que o

teletrabalho pode representar, as reações negativas são, de forma geral, claras, seja pelo gestual, seja

pelo conteúdo das falas dos entrevistados. Alguns classificam-na, direta e simplesmente, de “abuso”

ou de “desrespeito”, enquanto outros elaboram sua crítica tecendo enunciados relativos ao contexto

organizacional, social e econômico maior:

“(..) as empresas passam essa visão, um pouco daquela coisa: ‘Olha como somos

benevolentes com você, olha como somos legais com você: nós estamos te dando
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uma chance de você produzir dentro de casa sem ter que se aborrecer na rua’.

Droga nenhuma, entendeu?! Não há nada de benevolência, eles não estão fazendo

nada de bondade, eles estão preocupados com o bolso deles, mais nada! É uma

economia brutal, brutal, as pessoas não têm noção: é secretária que você deixa de

ter, é trabalho [apoio] de correio que você deixa de ter, é uma economia muito

grande! Você vira boy, você vira secretária, você vira tudo, entendeu?”

(Teletrabalhadora, Empresa 6).

“Eu acho que seria uma coisa boa [a transferência de custos] se não houvesse uma

dupla mensagem que há. Porque tudo bem, vamos reduzir custos, mas vamos dar

qualidade de vida. Porque não adianta você chegar e falar ‘poxa você tem que ter

uma qualidade de vida’ e de o outro lado você tinha que ‘entubar’um monte de

coisa, entendeu? É muito fácil você chegar, eu tenho até uma visão muito crítica

com relação a isso, chegar e falar ‘pô eu sou o da empresa nº 1 em qualidade de

vida’ assim, aquela coisa pra inglês ver. E como você tá por dentro, você vê que a

coisa não é assim, entendeu? (...) Se a empresa tá ganhando mais, é só ter uma

política legal: divide o lucro e tal. Então, se a empresa tá ganhando mais,

teoricamente o funcionário vai estar ganhando mais também: na divisão de lucro,

no bônus dele e tal, ele vai estar ganhando mais, só que isso não é acordo de

repasse, isso não ocorre, quer dizer, isso que é o maior problema...”.

(Teletrabalhador, Empresa 1)

(T): “Sinto[-me], sinto[-me] (risos) [‘sacaneado’, sic], mas me sinto privilegiado

também de estar na folha de pagamento, porque hoje a situação está tão difícil que

da mesma maneira como você havia me perguntado, (...) as pessoas vêem você

como privilegiado (...) acaba te contaminando – pô, sou um privilegiado... só

porque a empresa me passou o custo da luz e de repente do custo do ar

condicionado ligado...

(E) O espaço da sua casa...

(T) O espaço dentro da tua casa, tua privacidade, mas no meu caso como moro

sozinho, Isabel, você acaba se sentindo não tão invadido, entendeu, mas...”

(Teletrabalhador, Empresa 6).
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(T) “É que num país como o nosso que... sem querer falar mal, é um país que a

gente (...) um faz a função de dois, três. Isso é um reflexo do que as empresas tão

pedindo, no nosso sistema. De repente na Europa, que as leis são outras... então

talvez pudesse trabalhar, agora aqui... Seria uma coisa ótima que você pudesse estar

em casa, ter liberdade pra ver a sua família... pra mim não, mas quem tem filho e

quem é casado que reclama muito de ficar longe dos filhos, e tal, é um ganho

imenso, mesmo pra mim, ficar com meus pais e tal, ficar com a minha família é um

ganho, só que você por outro lado você perde muita coisa, entendeu? Porque você

fica numa pressão muito grande... Pô, eu tenho aqui todos os meios pra poder

resolver tudo e por que não tô resolvendo, entendeu? Mas aí entra esse outro lado

que você falou da pressão do mercado de trabalho de repente você vai trabalhar

dezoito, quinze horas e vai ter outra pessoa que está disposta a trabalhar vinte

horas, entendeu?

(E) É verdade, e ganhando menos.

(T) É verdade, e ganhando menos, então, quer dizer, mas não é tão ruim... só isso

que atrapalha: a cultura nossa.” (Teletrabalhador, Empresa 1).

“Eu acho que na verdade (...), por ser uma tendência do mercado, você tem que ter

entendido. Eu acho que [a] troca do time de vendas, de outros times para o home

office, exclusivamente, (...) tem que ser entendido como uma forma de estar

mantendo o nosso mercado, o nosso produto competitivo. Então... você não

obrigatoriamente está assumindo isso também. Mas cabe à você cobrar através do

seu resultado e em função do seu resultado o retorno para isso. Então se antes você

tinha instalações luxuosas para estar trabalhando, confortáveis, sei lá como se

queira chamar, parte disso, desse resultado que você gera por ter sido mais

competitivo em função da redução de custos tem que voltar para você. Então acho

que a questão tem que estar muito clara porque você passa a ser gestor do seu

negócio. Se você é uma unidade de negócios isolada e passa a ser um empresário,

evidentemente uma parte do que é lucro tem que ser seu.” (Teletrabalhador,

Empresa 1).
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“(...) sem dúvida, tem alguns custos, eu acho não só custos, mas o principal

é...saber se você tem condições ou não de estar montando uma estrutura dentro de

sua residência né? Mas, no primeiro momento você tem aquele sentimento né,

de...pôxa não vai ter ajuda disso, daquilo, mas acaba que a gente supera isso. Tem

que ser superado...Você tem necessidade de trabalhar e até porque você gosta né?

Eu acho que, antes de tudo, quando você gosta do seu trabalho, você arruma um

jeito de se adaptar e passa por cima disso”. (Teletrabalhador, gerente, Empresa 6).

No entanto, em que pese o conteúdo das críticas ser lúcido e mesmo contundente, existe

tendência à acomodação dessa situação como algo que faz parte do jogo. Seja pelo suposto

desrespeito das multinacionais ao Brasil, seja pelo discurso da competitividade, seja pela situação

do mercado de trabalho. Essas questões, reais ou alegadas que sejam, enfraquecem as possibilidades

de resistência ao discurso/prática do teletrabalho. Como reconhece uma teletrabalhadora, quando

questionada sobre a transferência de custos,

“(...) a maioria das pessoas [teletrabalhadores] estão em um nível bom, então é um

nível que podem muito bem falar: ‘não, isso não, é meu direito, não são meus

direitos’. Poderiam... mas o que acontece? Quanto maior o nível menor a revolta.

Porque as pessoas se (...) conformam com o que elas têm porque elas estão bem.

Até injustiças elas suportam, porque isso [a infra-estrutura e o conhecimento

necessário para a realização do teletrabalho] elas já têm em casa: já têm

computador, já têm impressoras, já têm um fax. Então, assim, o que eles estão

pedindo... você já tem o poder de uso disso. Então, pra você não é nenhuma

novidade. Então, por isso, talvez, não dê revolta nessas pessoas e mesmo porque a

revolta é típica da pobreza, né?” (Teletrabalhadora, Empresa 6).

Ou seja, embora exista reconhecimento dos interesses e do ganho que a organização realiza,

isso não gera contra-identificação com o discurso/prática. Há, talvez, uma certa desidentificação

com o discurso/prática, mas que, interagindo com os efeitos da identificação, bem como com a
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situação “concreta” do mercado, impede a resistência e permite a coexistência pacífica. Talvez isso

possa ser devido ao fato de os entrevistados serem trabalhadores de elite e terem seu sucesso social

fortemente atrelado ao seu sucesso profissional, como sugere a teletrabalhadora. Ao mesmo tempo,

o próprio discurso do empreendedorismo de si torna aceitável que os teletrabalhadores se

responsabilizem por todas as tarefas necessárias ao seu trabalho, pois fazer tudo é sinônimo de

autonomia; arcar com parte das despesas é contrapartida da independência.

Em suma, a combinação trabalhar demais, ter custos transferidos, ter pouco apoio de infra-

estrutura da organização e disponibilizar espaço dentro de casa parecem ser custos acomodáveis,

dentro do projeto pessoal de ser um profissional/indivíduo bem-sucedido, valorizado, independente,

empreendedor. Esse projeto, então, pode ser entendido como organizacional & pessoal; como uma

espécie de joint-venture entre o teletrabalhador e a empresa: ambos empreendedores em busca de

seus interesses, ambos arcando com os custos do empreendimento.

O projeto só parece ser ameaçado pela pressão da vida familiar e pelo risco que representa o

isolamento. Em outras palavras, as fontes potenciais de desidentificação ou mesmo contra-

identificação com o discurso/prática do teletrabalho são duas, basicamente: a família e o isolamento

do teletrabalhador (da própria organização, do mercado de trabalho e daquilo que alguns deles

chamaram “da vida”).

Os enunciados adquirem contornos mais dramáticos na questão da família, explicitando o

custo de se levar o trabalho para dentro do espaço de convivência familiar. As falas se referem,

geralmente, ao custo de disciplinar os familiares a se adaptarem, eles também, à nova realidade,

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


100

bem como ao desgaste que isso pode representar para o relacionamento familiar. Como enuncia

uma teletrabalhadora, mãe de duas meninas de nove e de seis anos,

“De pior [no home office] tem a relação que acaba se tornando uma relação confusa

para os filhos e para os pais. Eu acho que é assim: você pode mexer com o

sentimento de todo mundo, mas mexer com os sentimentos dos seus filhos, isso é

muito desagradável. (...) Porque você começa a passar pra eles os problemas que

você tem no trabalho: seu estresse de trabalho, entendeu? Você sabe aquela coisa

‘não vá para a rua de mau humor’e ‘não entre em casa de mau humor’? (...) O que

acontece, a partir do momento em que o seu trabalho está dentro de casa o seu

humor está dentro de casa? E aí? (...) Porque eu acho assim (...) a gente é meio

camaleão... A gente acaba se moldando às situações que a gente tem na vida, né?

Mas eu acho que a criança começa, desde pequena, a ter que se preocupar com

trabalho (...) a ter que pensar o que é trabalhar, (...) começa a viver muito a vida dos

adultos. As crianças, coitadas, já não têm mais aquela liberdade que nós tivemos.

As crianças já estão vivendo em um mundo que uma criança de dez anos... você

não deixa ela solta no shopping, entendeu? E, aí, chega em casa...(...) o que

acontece? Elas estão vivendo uma realidade muito dura, aí elas vêem o pai

trabalhando no computador, a mãe trabalhando no computador e aí todo mundo vai

trabalhar na frente do computador, inclusive elas. Elas também acham que elas têm

obrigação de ficar na frente do computador, fazendo alguma coisa no computador.

(...) Eu acho que o pior nisso tudo é a sua relação com os filhos que vai se tornando

uma relação desgastada pra própria criança. Para mim, isso é a pior coisa de todas.

Para mim que sou mãe, entendeu? E eu vejo, não só para mim que sou mãe, eu vejo

até pelas pessoas que trabalham comigo que são pessoas solteiras que acabam

tentando administrar pai e mãe dentro de casa, no meio do conflito de pai e mãe,

que não deveriam estar no meio do conflito, porque afinal de contas se elas não

tivessem ali, eles estariam resolvendo os conflitos deles sozinhos, entendeu? Então,

a relação de todo mundo na família fica uma relação desgastada. Então, pra mim,

isso é o pior do home office: a sua relação com sua gente” (Teletrabalhadora,

Empresa 6).
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Outra teletrabalhadora, também casada e mãe de três filhos que moram em casa, faz o

seguinte relato:

“No início, achei que seria muito melhor. Era visto como uma grande vantagem... e

toda vez que eu dizia que trabalhava em casa eu tinha uma certa vergonha... Assim,

era quase como que se eu não fizesse nada, entendeu? As pessoas tinham... eu

sentia uma certa inveja, (...) um tom irônico: ‘– Ah, trabalha em casa! Que bom,

então!’... ‘Que maravilha que você trabalha em casa!’ – e eu, realmente, me sentia,

assim, uma privilegiada de trabalhar em casa. Hoje, eu não sei... eu já fico

assim...não sei se eu sou tão privilegiada de trabalhar em casa. Tem umas coisas

muito boas. Por exemplo, eu posso estar com a minha filha, mas eu posso estar em

termos porque é uma presença física só, porque a presença, a atenção verdadeira,

eu não posso dar. Ao contrário, às vezes acontece o oposto: ela vem falar comigo e

eu tenho que dizer ‘não’, ‘espera’, ‘depois’, ‘agora não posso’. Isso cria uma crise

com ela, entendeu? Acho que ela se sente meio (...) [como se] o computador [fosse]

mais importante do que ela! Essas coisas! E eu me sinto culpada...”

(Teletrabalhadora, Empresa 2).

Já um teletrabalhador solteiro, morando só, avalia que ter família poderia funcionar como

um contrapeso, como um fator que poderia aliviar um pouco o papel central que o trabalho assume

em sua vida e parcela que toma do seu tempo:

“(...) talvez se tivesse pessoas [em casa], talvez eu não agisse dessa forma

[trabalhar 100% do tempo]... Se eu chegasse em casa e tivesse que dar atenção pra

alguma coisa, e não pro trabalho, talvez tivesse mais estímulo... hoje eu não preciso

ter um escritório que me faria ter essa disciplina [de trabalhar menos].”

(Teletrabalhador, Empresa 4).

Não causa espanto, então que, de forma geral, sejam os que moram sozinhos ou que não têm

filhos morando em casa os que tenham mais facilidade para se adaptar e gostem mais da experiência
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do teletrabalho (como resume uma teletrabalhadora da Empresa 2, sem filhos e morando só, “o fato

de morar sozinha já é meio caminho andado para a concentração”). Interessante é a visão geral dos

solteiros ou sem filhos em relação à situação familiar vs home office: quase todos avaliam que se

tivessem filhos seria muito difícil o teletrabalho. Alguns afirmaram que talvez desistissem do home

office ou que tentariam buscar arranjos alternativos: alugar um escritório, manter as crianças

ocupadas ou cuidadas fora de casa, etc. Essa atitude deixa transparecer que, para os entrevistados o

mundo da casa e o mundo da rua representam instâncias de vida de naturezas diferentes –

conseqüentemente, misturá-las, fundi-las, implica ônus (de vários tipos) para ambas.

Diretamente ligada à questão da família, há a questão da invasão do espaço da casa (da

privacidade, da intimidade, do não-trabalho) pelo trabalho. O conteúdo das falas dos entrevistados

mostra o esforço (deles e dos familiares) para tornar esse movimento aceitável, bem como algumas

estratégias de acomodação:

“Quando o escritório era no meu quarto interferia, interferia porque eu estou vendo

fax chegar mesmo dormindo, estou vendo o telefone tocar. É, eu acho que invade

porque a gente tá trabalhando com material de cirurgia, então você está...eu acho

que sempre tem um risco. Aquela mesma mala ali: ela entra em sala cirúrgica, ela

está na minha sala, evidentemente pode estar no meu quarto, então é mais

complicado. Hoje, que eu separei [o home office do quarto], não!”

(Teletrabalhadora, Empresa 6).

“Eu levo numa boa, sim [a limitação do espaço físico]. Dá para trabalhar em

qualquer lugar. Só ter um lap top e conseguir me concentrar... pode ter gente

andando em volta....mas é mais complicado, né? Eu preferia ter um escritório,

mesmo que fosse dentro de casa, um lugar separado que eu pudesse deixar o

trabalho ali, sabe. Aquele ser o lugar de trabalhar e meu quarto ser o lugar de

dormir. Mas, acaba que meu quarto é o lugar de dormir, de trabalhar! Ás vezes no
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meio da noite eu tô trabalhando e o [marido] está dormindo. Quer dizer...eu não sei

como ele consegue dormir com luz acesa, com barulho de teclado, enfim barulho

de internet, mas... acontece!” (Teletrabalhadora, Empresa 2).

“(...) quando eu morava com os meus pais, a gente morava num apartamento (...)

não era muita gente, mas eu tinha uma sobrinha pequena e ela é uma criança, ela

queria atenção o tempo inteiro e eu não tinha condições de ficar trabalhando em

casa. Até nos dias que eu tinha que ficar fins de semana [trabalhando em casa], eu

não conseguia muito, me enrolava... fechava a porta do quarto, mesmo assim ela...

então era complicado, um dos motivos que me fez morar sozinha também era poder

ter a possibilidade de fazer o home office” (Teletrabalhadora, Empresa 3).

A invasão do espaço da casa se entrelaça também com a questão do excesso de horas

trabalhadas e da dificuldade em “desligar” do trabalho. Assim, no que tange a fazer com que os

indivíduos trabalhem mais, o teletrabalho poder ser considerado uma iniciativa de sucesso – como

ilustram os enunciados abaixo:

“Não, não consigo [separar o que é casa e o que é trabalho]. Acordo a qualquer

hora... eu tenho o escritório no meu quarto. Eu tenho a opção de fazer o escritório

fora do meu quarto, eu fiz o escritório fora do meu quarto aí tive problemas com

telefonia. Aí acabei indo pro meu quarto de novo! Aí, se eu não me controlar... O

que aconteceu, antes de eu tirar férias: eu estava entrando à noite sempre na

internet. Então entrava, assim, sete horas da noite e saía às onze horas e não

dormia. Ficava super agitada e não dormia. então eu falei assim: ‘– Não vou fazer

mais isso!’. Eu vou tirar dias da semana que eu vou acordar ou até mais cedo (...) e

vou entrar na internet e vou me dar um limite (...). Aí eu consegui fazer isso

algumas vezes (...). Depois eu avaliei meu resultado (...). Eu voltei super tranqüila,

mas, agora, já estou totalmente enrolada.” (Teletrabalhadora, Empresa 6).

“Trabalhamos mais horas, isso é o lado ruim. Principalmente com a questão da

tecnologia, acho que se a gente simplesmente trabalhasse em [casa], se não tivesse
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o telefone celular e não tivesse o lap top ou notebook, o que quer que seja, a gente

não seria tão escravo do trabalho. Mas não tem jeito, a gente está em casa, mas está

vinte e quatro horas ligado à empresa. O nosso celular está ali ligadinho vinte e

quatro horas, o computador também pode ficar ligado vinte e quatro horas, mas aí

vai depender de cada um. Se você se deixar levar, você trabalha até onze horas da

noite todos os dias tranqüilamente, porque trabalho existe. (...) É muito engraçado...

você está conectado meia noite aí você está trabalhando e resolve mandar uma

mensagem para um grupo de pessoas, aí daqui a pouco começam a chegar as

respostas. O que quer dizer que as pessoas estão conectadas meia noite, trabalhando

e já te respondendo. Você fala não, não é possível, eu já estou tendo essas

respostas?! Isso é muito comum...você duas horas da manhã passar uma nota e de

repente receber uma nota respondendo aquilo que você acabou de mandar”

(Teletrabalhador, Empresa 1).

“(...) eu acho que a gente trabalha muito mais hoje por causa de pressão de

mercado, e é aquilo que eu te falei... o escritório é perto de casa, é o quarto do

lado... Então se você tá de bobeira você vai ver lá alguma coisa. Eu tenho vezes que

eu fico trabalhando aí até 11h, meia-noite coisa que possivelmente não ficaria, se

eu tivesse um escritório formal” (Teletrabalhador, gerente, Empresa 6).

“(...) você trabalha até mais, vinte e quatro horas! Porque eu sempre trabalhei

muito, até tarde no escritório, até um dos últimos a sair. Eu saía sempre,

geralmente, nove, nove e meia da noite do escritório. Até dez horas da noite eu saía

do escritório. E, hoje, eu me vejo mandando e-mails, trabalhando até meia noite,

uma hora, duas horas da manhã, no computador, trabalhando. Eu acredito que até

pelo... pelo meu estilo de trabalho, de trabalhar muito na rua com os vendedores, o

que acontece: a parte toda burocrática, de home office, eu acabo deixando pra

quando eu chego, que é seis, sete horas. Então, eu acabo indo todo dia até 1 hora da

manhã, meia noite. Isso é praxe!” (Teletrabalhador, gerente, Empresa 6).

No caso dos teletrabalhadores gerentes, há, ainda a pressão advinda da dificuldade de

harmonizar os horários de trabalho que cada membro da (tele)equipe faz:

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


105

“Na verdade (...) o ruim é esse...Você tá domingo...acontece isso, aconteceu nesse

domingo, você tá seis horas da tarde, você tá numa assim de... quer descansar. Já

tomou uns drinques, não sei o quê, de repente toca o telefone, é um cara: ‘tô com

problemas no meu texto aqui, que não sei o quê’... É um saco! Um saco! O pessoal

não tem limite das coisas e (...) pra você colocar pra pessoa assim (...) [é] muito

delicado! Porque na verdade ela escolheu (...). Ela escolheu pra trabalhar um dia

que eu não escolhi, entendeu? É uma coisa que você tem meio que combinar, e as

pessoas têm que ter um certo respeito de tentar evitar esse tipo de coisa o máximo

possível, a não ser quando não dê.

É confuso, né? (...) [E]u penso muito num lugar de trabalho [fora de casa]

justamente pra isso, pra conseguir efetivar essa história (...) da redação ter uma

secretária. Porque esse que eu acho que é o grande problema: é você atender todas

as pessoas dentro de um ritmo que são as pessoas que estão impondo, não é você

que está escolhendo. Então, quando você tem essa pessoa que seja um filtro até

você, pô é um paraíso!” (Teletrabalhador, gerente, Empresa 2).

Por fim, a invasão do espaço da casa articula-se a um ponto fundamental do teletrabalho, na

percepção dos entrevistados: a questão do isolamento do teletrabalhador. Essa sensação de

isolamento assume formas e referências diversas nas falas individuais dos entrevistados, mas é

presença constante: é sempre enunciado.

“O lado bom [de trabalhar fora de casa] é que eu tinha colega de trabalho, tinha

ambiente de trabalho, almoço com as pessoas... tinha uma relação fora de casa

maior do eu que tenho hoje. Hoje eu... eu fico muito em casa, o tempo todo. Então,

é... esse ‘fora’ eu acho que é importante... sair... e o trabalho, também, ficar restrito

àquele momento lá. (...) O que acontecia é que eu só trabalhava quando eu tinha

que ir para o apart hotel. Então, isso era ótimo porque sábado e domingo eu podia

descansar. Depois que eu saía de lá, mesmo que eu saísse tarde, o trabalho tinha

ficado para trás... e eu, aqui, o trabalho tá na minha vida o tempo inteiro”.
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(Teletrabalhadora, Empresa 2).

“O pior é o isolamento, a não socialização, a perda assim... Eu acho que [o pior] é

essa mistura de trabalho com a vida, porque a vida não é só trabalho, o trabalho é

um aspecto da vida não é? É um aspecto da vida, então quando você traz isso para

dentro de casa parece que você mistura tudo. O trabalho está o tempo todo ali na

sua casa. Eu acho que é bom você também deixar o trabalho um pouco no espaço

do trabalho, no lugar dele, e você estar em casa e curtir outras coisas... curtir, você

chegar em casa e dar uma desligada, curtir outras coisas. Deixar aquilo para trás, eu

acho que é até bom. Eu acho que a base do processo é essa separação”

(Teletrabalhador, Empresa 9).

Mesmo aqueles que optam por teletrabalhar percebem a questão do isolamento como o

principal ponto fraco do home office:

(T1): “[O que tem de pior é] a falta de interação com as pessoas. Então você não vê

ninguém. Eu tava conversando com um outro amigo também que faz home office,

ele teve um tempo que teve que fazer home office porque ele tava em recuperação

de uma operação (...) então ele não via ninguém, ele só via o entregador de comida,

é assim você fica muito isolado. (...) É a parte ruim do home office.

(T2) É... tem uma coisa a acrescentar sobre isso, além do isolamento. Às vezes

quando o dia termina, isso é uma coisa da cultura do (...) trabalho, você não tem

aquela sensação de ‘pôxa saí de casa, fui e trabalhei e voltei e ganhei o pão’. Sabe

assim (...) tem que sair pra fazer alguma coisa! (...) Isso acontece quando você faz o

home office muitos dias seguidos, eu tenho essa sensação – Cara, eu tô saindo de

casa! Mesmo que você saia à noite... [se não] você começa dizer, – Cara tô

enfurnado em casa (...)!” (Teletrabalhadora e teletrabalhador, Empresa 3).

O isolamento refere-se também à falta de contato com a própria organização, da interação do

dia-a-dia, ao enfraquecimento da sensação de pertencer à organização, à sua “cultura”.
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Naturalmente, essa sensação de isolamento da empresa é mais presente nas falas de

teletrabalhadores cujas organizações não mantêm instalações no Rio.

“(...) essa percepção de contato físico na empresa, que você... é, de certa maneira

não se sente integrado, né? Não participa do papo do cafezinho, não participa da

comunicação das coisas, das comunicações básicas, entendeu? O mais básico da

comunicação não chega até a gente... A percepção das pessoas, principalmente

morando numa cidade do Rio de Janeiro, a percepção é que ou você tá na praia ou

tá caminhando não sei onde, ou você tá fazendo ginástica... É assim [com] todas as

regionais que ficam na beira da praia... São terríveis, já ligam ‘– Ô e aí tá na praia,

como é que tá a praia tá sol aí’?” (Teletrabalhador, Empresa 4).

“Sinto muita falta [da convivência no escritório]... a falta dos colegas, até do pós-

escritório, você finalizar o escritório, aquele happy hour, de você bater papos com

os teus amigos, a gente sente que o ambiente do home office deixa a companhia

mais fria, sabe, as pessoas são mais objetivas, te ligam só pra saber a respeito de

algumas necessidades... é profissional e acabou, entendeu? Sinto muita falta do

ambiente de trabalho.” (Teletrabalhador, Empresa 6).

A redução do contato com a empresa gera preocupações também com as possibilidades de

ascensão profissional:

“Eu sinto que quem está ali do lado, por exemplo, acompanhando as gravações dos

programas ou tendo que ir a reuniões constantes na empresa, essas pessoas

conseguem se colocar melhor dentro da empresa em matéria de salário, de

melhores oportunidades. Eu sinto que esse trabalho em casa também me distancia

das oportunidades” (Teletrabalhadora, Empresa 2).

No entanto, o risco de fechamento de possibilidades profissionais é percebido,

principalmente, em relação ao mercado de teletrabalho (e não tanto em relação à empresa). Diversos
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teletrabalhadores percebem isso claramente e desenvolvem como estratégia de acomodação o

contato permanente com amigos de outras organizações: almoços regulares, e-mails, e-groups

fazem parte desse movimento de evitar o isolamento.

“(...) é importante estar na rua. Essa coisa de estar trabalhando em casa, também

muito tempo, direto, ficar sei lá, dois, três dias, direto com esse esquema... eu sinto

falta de estar na rua, sinto necessidade. (...) Estar na rua é muito importante, contato

com pessoas, mesmo que não sejam pessoas diretamente ligadas ao

desenvolvimento do meu trabalho, mas amigos e tudo mais... Então, contato.. você

se mantém no mercado, você se mantém no mundo em contato, oportunidades

podem surgir, novos rumos e por aí vai. Então é assim, você não pode se isolar. O

perigo é esse, porque quando você trabalha num modelo desse né? Você... home

office já diz que é praticamente uma pessoa só, então você não tem equipe, você

praticamente não está trocando muito. Claro, você até troca com a empresa para

quem você está trabalhando, mas também não é uma coisa que aconteça com uma

freqüência tão grande assim.” (Teletrabalhador, Empresa 10).

Essa estratégia de manter-se sempre em contato com o mercado deve ser entendida além da

função primordial de permitir o ganha-pão. O trabalho é locus de constituição de identidade e de

reconhecimento social. No caso específico de empreendedores de si, é o mercado, e não somente a

organização onde os indivíduos trabalham a fonte de sustentação de suas identidades. Se o

teletrabalho fechar completamente a porta com o mercado, pode entrar em choque com o sujeito

que lhe dá sustentação.

O grande benefício do teletrabalho parece ser o da flexibilidade; flexibilidade que permite o

bom desempenho do trabalho e conseqüentemente, o sucesso profissional, a sustentação de suas

identidades sociais e a continuidade das narrativas de vida como empreendedores de si. Como

reconhecem os teletrabalhadores,
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“Eu acho que é a flexibilidade de trabalho [o melhor do home office]. Assim,

flexibilidade de horário, de você estar podendo acessar....de você ficar lá até meia-

noite, uma hora. Você já incorporou isso, então acho que, de repente, isso vai fazer

falta”. (Teletrabalhador, gerente, Empresa 6)

“A flexibilidade é que seduz. Em pleno verão, você não tem nada para fazer, você

pode pegar e ir para piscina de oito às dez horas e voltar a trabalhar às dez. Não

tem ninguém para controle. Então você agrega uma qualidade de vida, que tem a

ver com produção. Se eu entrego o meu projeto num dia, se eu trabalhei de uma

hora até às quatro da manhã, se eu fiz em quinze minutos, se eu fiz em dez horas

[isso é comigo]” (Teletrabalhadora, Empresa 3).

“Eu custo a imaginar, por exemplo, eu morar no meu apartamento e não fazer um

escritório, entendeu? Porque eu acho que é muito gostoso você ter essa

possibilidade de, se você quiser, você ficar em casa, trabalhar em casa, mas deve

ser assim, uma opção sua, para poder sair do trabalho, (....) para você ter essa

liberdade de fazer aquilo que você quiser. Mas eu acho que o contrário, você ficar

em casa e de vez em quando você [ir] ao escritório, eu acho que (...) é ruim”

(Teletrabalhador, Empresa 9).

“Aconteceu um dia (...) que eu vinha pro escritório, eu tinha algumas coisas

administrativas pra fazer, acabei ficando em casa porque tava doente, eu não tinha

assim muitas tarefas pra fazer, porque o meu projeto era em São Paulo e o que

tinha que fazer tava lá, mas aí eu consegui: fiquei em casa, fiz a preparação que eu

precisava para o que eu tinha que fazer para o dia seguinte (...) tava mal, gripe e

tal... tem suas vantagens. (...) Assim, principalmente nessa situação, você tá doente,

você não iria ao escritório de qualquer maneira. Se não tivesse a opção de fazer

home office você não ia trabalhar naquele dia, mas tendo a opção do home office

você consegue trabalhar, sem trabalhar tanto, como se estivesse bem, mas você

consegue mal ou bem fazer alguma coisa” (Teletrabalhadora, Empresa 3).
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Essas falas ilustram a importância que o trabalho adquire para o empreendedor de si:

conseguir trabalhar, mesmo quando doente, é interessante; montar uma casa sem escritório? Jamais;

Ao mesmo tempo, mostram que a flexibilidade enfim, não é exclusividade do teletrabalho. Como

resume uma teletrabalhadora,

“Não faz diferença, ter ou não ter home office, não faz diferença. Ou melhor, ter ou

não ter escritório não faz diferença. Ter escritório seria interessante mas, também,

se não tivesse, eu já tenho uma estrutura montada. Não é o fator de decisão [para

mudar de emprego]. Como eu acho que não deve ser pra ninguém fator de decisão,

porque depende do que oferecer. Não é benefício, escritório. Talvez o lap top seja

um benefício. (...) Imagina se eu tivesse, de repente, de trabalhar numa empresa,

hoje, que eu não tenha liberdade de estar trabalhando às dez da noite. Isso pra mim

é ruim. Então lap top é um benefício (...) se você tiver escritório e tiver um lap top,

melhor ainda. Como o pessoal de São Paulo. O pessoal de São Paulo tem escritório

e tem lap top, ótimo! Mas só ter escritório é meio difícil pro nosso tipo de

trabalho.” (Teletrabalhadora, Empresa 6).

Assim, alguns têm clara percepção e intento de aproveitar o teletrabalho como mais um

passo no esforço de construção das suas vidas profissionais/pessoais,

“(T): (...) hoje, na verdade, você é tua secretária, você é teu boy em relação ao

serviço de rua, você é o teu comprador porque você tem que comprar material de

papelaria, você é o administrador, você é a recepcionista é o que passa fax... é, eu

tava ficando multiuso, né?

(E): E o que você acha de ser multiuso?

(T): Pra quem tá querendo seguir carreira dentro da companhia é uma experiência

não tão interessante, porque quando você vai galgando o cargo de gerência você

encontra vamos dizer, um cronograma preparado para te atender, atender às suas

necessidades, você tem secretárias... quanto mais você vai crescendo, mais

secretárias vão fazendo o teu serviço, então você não utiliza muito o aprendizado
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que você adquiriu [no teletrabalho]; é só conhecimento mas você não utiliza.

Agora, quem quer no futuro abrir seu próprio negócio é super interessante, você

fica muito versátil né? Ao mesmo tempo você tá passando o fax, você está

redigindo um e-mail (...) e ao mesmo tempo tirando um pedido, alguma coisa assim

semelhante. (...) Pra mim, foi uma experiência, eu realmente vi que eu tinha um

potencial de administrar que eu desconhecia.” (Teletrabalhador, Empresa 6).

“Porque a primeira vantagem que a gente vê no home office é a flexibilidade, você

ter a flexibilidade de tomar decisões, fazer o seu próprio sistema, estar agendando

uma forma mais confortável para você, teoricamente é uma flexibilidade muito

grande. E [isso] sempre atrai... para as pessoas com dinamismo, com expectativa de

crescimento e com a intenção de estar gerenciando a sua própria carreira, é um

atrativo muito grande, porque você fala: ‘olha, eu posso direcionar o meu tempo e

posso produzir tudo o que é necessário produzir em dez dias e tenho cinco dias para

estar dedicando a minha carreira’. Eu posso estar indo à praia ou dedicando para a

carreira ou para outras coisas”. (Teletrabalhador, Empresa 1).

Coerentemente, quando perguntados se deixariam o home office por uma boa proposta de

trabalho no modelo tradicional de escritório, os entrevistados afirmaram que sim. A percepção geral

é de que a flexibilidade para trabalhar (em termos de horário, de infra-estrutura) são fatores

imprescindíveis, mas o teletrabalho em si não é fator de decisão. É, sim, um benefício que deve ser

pesado porque permite, até certo ponto, a flexibilidade de gerir o tempo, o dia-a-dia, a carreira, da

maneira mais adequada para o indivíduo. No entanto, o teletrabalho não surge como uma

experiência capaz de transformar de forma definitiva a vivência do trabalho.

5.3. Comentários Finais, para Concluir

Esta tese teve como objetivo contribuir para o entendimento do processo de assujeitamento

do indivíduo ao discurso do teletrabalho. Nesse intuito, tratou-se de explorar como, através de suas
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práticas discursivas, os teletrabalhadores fazem sentido da experiência do teletrabalho. Buscou-se,

então, analisar as falas dos teletrabalhadores, visando construir uma interpretação capaz de

identificar traços comuns nesse processo de fazer sentido do teletrabalho.

Deve-se ter em vista o caráter exploratório da tese. O seu desenho – os critérios para

composição do grupo de entrevistados, o seu número, o fato de ter se restringido à cidade do Rio de

Janeiro – não permitem a generalização de resultados para grupos sociais mais amplos. No entanto,

a pesquisa permite lançar luz sobre a forma com que os teletrabalhadores interagem com essa

realidade de trabalho, que questões adquirem relevância, que dimensões são fonte de identificação,

de desidentificação ou de contra-identificação com o discurso/prática do teletrabalho.

As entrevistas realizadas apontam que, de forma geral, os teletrabalhadores se identificam

com o discurso/prática do teletrabalho. A fonte dessa identificação, no entanto, não são as posições

de sujeito providas pelo discurso da lealdade à empresa, ou a identificação com os papéis

desempenhados dentro das organizações para as quais os entrevistados trabalham. O que

transparece é que a fonte dessa identificação é o fato de que o discurso/prática do teletrabalho

alimenta as auto-narrativas dos teletrabalhadores como empreendedores de si. Como destacam du

Gay, Salaman e Rees (1996), o empreendedorismo de si é um projeto de encaminhamento da

própria vida, que independe mesmo de o indivíduo estar, em determinado momento, empregado ou

não. Ou seja, é um projeto que vai além da identificação com os papéis organizacionais ou com as

próprias organizações para as quais os indivíduos trabalham.

Assim, embora as empresas não tenham investido na retórica do teletrabalho como um

benefício para trabalhadores especiais, ou mesmo como decisão só tornada possível pela existência
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de mão-de-obra responsável, comprometida e independente, isso não chega a ameaçar a

identificação com o discurso/prática. Esse tipo de iniciativa, até, poderia ter o efeito contrário de

gerar cinismo entre os teletrabalhadores. Isso porque, como reconhecem alguns teletrabalhadores, a

crueza da realidade de trabalho no nosso país impede, até certo ponto, que se aceitem certos

discursos organizacionais como sinal de reconhecimento ou preocupação real das empresas com “as

pessoas”. Como dito acima, a fonte de identificação transcende a relação imediata com a

organização. Relaciona-se aos projetos profissionais e de vida dos teletrabalhadores.

Nesse sentido, a situação de teletrabalho acaba por reforçar a auto-imagem de

profissionais/indivíduos responsáveis, comprometidos, independentes e autônomos; para os mais

jovens, pode representar, ainda, oportunidade de amadurecimento profissional. Assim, a diminuição

da supervisão direta, bem como do apoio/infra-estrutura da organização, são traduzidas como

autonomia, aumento de responsabilidade, oportunidade de mostrar o quanto são, de fato,

profissionais competentes.

Naturalmente, os teletrabalhadores também enunciam críticas ao teletrabalho que se dirigem,

basicamente, ao excesso de horas trabalhadas, à transferência de custos, ao isolamento e à questão

da invasão do espaço familiar pelo trabalho. O discurso do empreendedorismo de si é capaz de

acomodar as questões do excesso de trabalho e da transferência de custos. O teletrabalho esbarra, no

entanto, nos dois outros pontos – isolamento e família – que podem representar fontes potenciais de

resistência.

No que tange ao isolamento, os possíveis focos de resistência referem-se à ameaça que este

pode representar para os teletrabalhadores, como indivíduos e como profissionais. Para contornar o
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isolamento, os teletrabalhadores desenvolvem uma série de estratégias que visam não afastá-los “da

vida” e, especialmente do mercado.

No caso da invasão do espaço da casa pelo trabalho, as fontes de resistência referem-se à

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

mundo da rua. O teletrabalhador vive a tensão de ser constante e simultaneamente exigido em seus

papéis de trabalhador e de membro do núcleo familiar. Embora os teletrabalhadores que moram

com membros da família reconheçam que o tempo com a família aumenta, o tempo para a família

não necessariamente o faz. Nesse caso, as estratégias são mais limitadas e de difícil implementação,

e a dificuldade de lidar com elas impõe grande custo emocional.

No entanto, é preciso reforçar que o conteúdo das falas dos entrevistados indica que a

família (e os papéis desempenhados dentro dela) é fonte significativa de identificação e de potencial

resistência ao teletrabalho, especialmente entre os teletrabalhadores cujos filhos moram em casa.

Seria necessário aprofundar este tema, encaminhando pesquisas cujo desenho contemplasse

especificamente a questão da situação familiar dos teletrabalhadores, a fim de melhor explorar o

sentido que o teletrabalho assume para esses teletrabalhadores e suas famílias. Nesse esforço,

abordagens teóricas e metodológicas de cunho psicanalítico representariam grande contribuição.

Em virtude da mudança que se opera no vínculo com a empresa – pela redução da presença

física, pela falta de supervisão direta e pela flexibilidade de tempo permitida, alguns entrevistados

enunciam que o teletrabalho significa novas possibilidades de experimentação profissional (alguns

percebem o teletrabalho até como uma oportunidade de aprendizado para abrir o próprio negócio ou

de buscar outras fontes de renda). No entanto, isso é articulado com referência a um discurso que,
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em última instância, sustenta a governança da organização contemporânea: o discurso do

empreendedorismo de si. Em suma, o teletrabalho, articulado ao empreendedorismo de si, contribui

para reforçar a sensação de independência, de auto-suficiência, de individualismo, de ser capaz de

se responsabilizar por suas próprias ações – os elementos que baseiam a própria sujeição dos

(tele)trabalhadores à lógica organizacional contemporânea. É esse duplo registro que marca,

primordialmente, o assujeitamento do teletrabalhador ao discurso do teletrabalho.

Dessa forma, o espaço que se abre não é preenchido com outras formas de vivência,

representando possíveis (novas) fontes de identificação. Em outras palavras, o sentido e o

significado do trabalho não mudam. Possíveis novas fontes de identificação não parecem fazer

frente ao reconhecimento social que emana do sucesso profissional. Talvez isso possa ser um efeito

esperado, dadas as características dos entrevistados: quanto mais bem-sucedidos, mais elite, maiores

as compensações e o reconhecimento social advindos do trabalho – e mais difícil substituí-lo como

fonte de identificação.

Como reflexo disso, tem-se que, de forma geral, os entrevistados deixariam o home office

para voltar ao escritório, desde que resguardada a flexibilidade para desempenhar os seus trabalhos.

Interessante, por fim, notar que as falas dos entrevistados sugerem que, possivelmente, voltar ao

espaço do escritório poderia provocar um efeito libertador: liberar o espaço de casa (da privacidade,

da intimidade, do descanso), liberar horas trabalhadas, liberar os indivíduos de pensar no trabalho o

dia todo44.

44 A busca da flexibilidade e da singularidade são valores que permeiam o mundo do trabalho contemporâneo, não se
limitando ao caso dos teletrabalhadores. Essa busca, no entanto, não se faz sem conflitos, especialmente na arena
organizacional, onde os diversos valores individuais e os valores ditos organizacionais se entrechocam e se transformam
constantemente. Ver, para a discussão sobre valores, VIEIRA, Paulo e CARDOSO, Antonio. Construção, desconstrução e
reconstrução de sistemas de valores nas organizações. Cadernos EBAPE.BR, vol.1, no.2, 2003.
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Deve-se lembrar que a análise aqui tecida refere-se a trabalhadores que podem ser

considerados, por suas características, uma elite. Não se deve esperar os mesmos efeitos descritos

nesta tese para os teletrabalhadores pouco qualificados, cujas compensações sociais pelo trabalho,

bem como as condições de moradia, domínio de tecnologias e acesso a serviços de cuidado para a

família sejam limitados.

Muito há ainda a construir no caminho do(s) entendimento(s) teórico(s) do teletrabalho.

Espera-se que o esforço desta tese possa contribuir para o movimento contínuo da investigação

sobre o tema. Espera-se, principalmente, que as preocupações que transparecem neste trabalho

encontrem eco – e que se possa, assim, aumentar os esforços para que a literatura sobre o

teletrabalho abandone o seu caráter prescritivo, fatalista e promocional, especialmente no nosso

País. Com estas reflexões finais, encerra-se esta tese.

ä
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