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Da alavanca ao tear, da roda ao torno  
Da linha de montagem ao cadinho  
Do aço incandescente a entrar no forno  
À agulha a trabalhar devagarinho 
(...)  
Transformar a matéria é transformar  
A própria sociedade que nós fomos  
Ser operário é apenas saber dar  
Mais um pouco de nós ao que nós somos. 
 
Tríptico do Trabalho: 2 – A Fábrica, Ary 
dos Santos, 1979 

 

Nas últimas décadas, de vários quadrantes e com diferentes matizes, proclamou-se o fim do 

trabalho. Nas nossas sociedades, a par dos processos de reorganização, deslocalização ou 

transformação de ofícios tradicionais, atividades industriais e profissões várias, emerge a ideia 

do seu desaparecimento. E com ela a de que os trabalhadores, os seus salários, as suas regalias 

sociais e reivindicações são nocivos à economia e se transformam num mal social. Numa 

breve reflexão sobre o que se passa no mundo do trabalho, o escritor G. Mordillat afirma: 

“ontem como hoje, aqueles que trabalham, que ganham a sua vida trabalhando, são 

considerados como escravos, perdedores numa sociedade que não quer saber senão do 

sucesso do dinheiro, da rentabilidade imediata, do liberalismo triunfante, do capitalismo cujo 

herói é sempre um herói individual.” 

A representação do trabalho veiculada pela comunicação social refere-se sobretudo ao 

emprego precário, ao desemprego, à imigração (agora, à emigração). Também na cultura de 

massas (salvo raras exceções), o trabalho, os operários, os trabalhadores, as suas condições de 

vida, as suas esperanças e lutas estão ausentes. E, se no nosso imaginário essas figuras são 

inexistentes, o mesmo ocultamento é ensaiado nas empresas e no mercado de trabalho: cada 

vez mais se fala em colaboradores no lugar de trabalhadores e afirma-se a necessidade da 

existência de indivíduos empreendedores no lugar de assalariados – pretendendo-se mesmo 

ver o problema social do desemprego como um problema individual de empregabilidade. 

A verdade é que, no quotidiano, contactamos com esses heróis anónimos/coletivos que (direta 

ou indiretamente) participam nas nossas vidas. São cozinheiros, carteiros, empregados de 

café, alfaiates, funcionários dos Centros de Emprego e Formação Profissional ou da 

Segurança Social, auxiliares de educação, operários na indústria têxtil/automóvel /alimentar, 

etc... trabalhadores. 

Simultaneamente, estivadores, professores, maquinistas da CP, médicos, operadores de call 

center, enfermeiros, condutores da Carris, empregados da grande distribuição, entre outros, 
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têm sido presença constante e organizada nas recentes greves gerais e manifestações de 

protesto contra a exploração que agora se veste de austeridade. Apesar de invisíveis ao nosso 

olhar, o trabalho, os trabalhos e os trabalhadores continuam, portanto, a existir e a participar 

largamente das nossas vidas e quotidianos. Este encontro dirige-se a essa realidade, reunindo 

investigadores de diferentes áreas disciplinares (antropologia, sociologia, história, economia, 

estudos literários e da tradição oral...) interessados em interrogar e debater o mundo do 

trabalho contemporâneo, suas continuidades e mudanças, processos e relações, representações 

e materialidades. 

 

 

 

 

Comissão Científica | Emília Margarida Marques (CRIA/IUL), Inês Fonseca (CRIA-FCSH/UNL), 

Manuel Branco (NICPRI.UE), Paula Godinho (IELT-FCSH/UNL), Silvestre Lacerda (DGLAB) 

Organização | Carolina Vilardouro (IELT-FCSH/UNL), Filipa Soares (IELT-FCSH/UNL), Joana 

Alcântara (IELT-FCSH/UNL), João Edral (IELT-FCSH/UNL), Paula Godinho (IELT-FCSH/UNL) 
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Sessão 1 | 09.30 – 11.20  

O direito ao trabalho: processos e contextos  

Moderação: Inês Fonseca (CRIA-FCSH/UNL) 

- Abertura – Ana Paula Guimarães (IELT-FCSH/UNL)  

- João Edral (IELT-FCSH/UNL) e Solange Carvalho (MemoriaMedia) Cobrir o Corpo 
(documentário) 

- Manuel Branco (NICPRI-UÉ) Economia Política do direito ao trabalho  

- Raquel Varela (IHC-FCSH/UNL) Crises económicas e mercado laboral em Portugal: uma 
perspectiva marxista em debate 

- Paulo Marques Alves (DINÂMIA’CET-IUL / ISCTE-IUL) e Rau !l Tomé (ISCTE-IUL) Fim do 
trabalho: mito ou realidade? 
 

Sessão 2 | 11.40 – 13.20  

Trabalho ausente e exclusão social  

Moderação: Joana Alcântara (IELT – FCSH/UNL) 

- Helena Carvalho (UM) Identidade profissional nas sociedades de risco  

- Bruno Urbano Trabalho, participação económica e responsabilidade social das empresas* 

- Sónia Mairos Ferreira (FPCE-UC) «Ai esta pena de mim»: trabalho, resistência e consentimento 
na situação de sem-abrigo 

- Rita Borges das Neves (CICS-UM) e Manuel Carlos Silva (CICS-UM) «Agora sou demais velho 
para trabalhar»: uma leitura sociológica do desemprego vivido em fim de carreira profissional 
 

Sessão 3 | 14.30 – 16.30  

Processos de precarização e trajectórias individuais  

Moderação: Manuel Branco (NICPRI-UÉ) 

- João Miguel Amaral (IHC-FCSH/UNL) A evolução da protecção no emprego no Portugal 
democrático  

- Paulo Marques Alves (DINÂMIA’CET-IUL / ISCTE-IUL) e Martinho Bangula Katúmua (CIES-
IUL) A institucionalização do emprego precário em Portugal 

- Alfredo Campos (CES-UC) Trabalho, poder e precariedade – sobre a estruturação dinâmica das 
relações de trabalho 

- Inês Fonseca (CRIA-FCSH/UNL) «Nunca tive emprego, mas tenho trabalhado sempre» - 
institucionalização do trabalho informal entre a população trabalhadora da Baixa da Banheira 

- Pedro Abrantes (CIES-IUL) Classe trabalhadora e socialização: percursos e identidades laborais 
dos participantes no programa de reconhecimento de competências (RVCC) na região de Lisboa 
 

Filipa Soares
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Sessão 4 | 16.50 – 18.30  

Práticas de trabalho e relações laborais (I)  

Moderação: Inês Fonseca (CRIA – FCSH/UNL) 

- Isabel Roque (CES/UC) Precariedade nas linhas de montagem de call centre: um retrato local 
numa moldura transnacional 

- Paula Godinho (IELT-FCSH/UNL) O retorno ao paleolítico? Produção e depredação, costureiras 
e lides de rotina 

- António Ângelo Vasconcelos (IPS-ESE) “O trabalho artístico numa era de criatividade difusa: 
intermitências, multiactividades, resistências” 

- Liliana Cunha (CEDH/FEP) Contributos da atividade de trabalho e dos seus protagonistas na 
construção da história coletiva: o caso dos motoristas de transporte público 
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Sessa !o 5 | 09.30 – 11.10  

Práticas de trabalho e relações laborais (II)  

Moderação: Emília Margarida Marques (CRIA – FCSH/UNL) 

- Arlinda Cabral (CESNOVA-FCSH/UNL) Trajectórias profissionais de diplomados do ensino 
superior: da condição objectiva à relação subjectiva com o trabalho remunerado* 

- Ana Paula Pereira Marques (CICS-UM) Na encruzilhada da (in)dependência profissional: 
estratégias de autoemprego de jovens diplomados 

- Alan Stoleroff (ISCTE-IUL) e Patrícia Santos (CIES-IUL) Retratos a partir de dentro da 
profissão de professor: continuidades e descontinuidades em tempos de reformas gestionárias 

- Manuel Abrantes (SOCIUS-ISEG/UTL) e Sofia Cruz (FEP; IS-UP) Limpeza comercial e limpeza 
doméstica: a mesma actividade, diferentes relações de emprego? 
 

Sessão 6 | 11.30 – 13.20  

O trabalho vivido (I)  

Moderação: Filomena Sousa (IELT – FCSH/UNL) 

- Inês Mestre (FCSH/UNL) Luiz da Rocha (documentário)  

- Bruno Monteiro (IS-UP) Aprender a arte. Incorporação, senso prático e capital corporal numa 
fábrica de mobiliário do Noroeste português* 

- Joana Alcântara (IELT-FCSH/UNL) e João Edral (IELT-FCSH/UNL) O dedal de alfaiate e o 
banquinho de costureira: discursos e práticas de costura em contextos de alfaiataria 

- Miguel Rego (CMCV) «Trabalhávamos como homens e ganhávamos como crianças» – 
testemunhos de uma geração de mineiros que nunca foi mineira 
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Sessão 7 | 14.30 – 15.50  

O trabalho vivido (II)  

Moderação: Paula Godinho (IELT – FCSH/UNL) 

- Madalena Patriarca (ICS-UL) Fazer ciência, construir o cidadão mentalmente são, desconstruir o 
Estado. O que faz o trabalho do psiquiatra?* 

- Catarina Gouveia Alves (GEFAC) «Cava vida», uma abordagem à realidade dos coveiros 
portugueses 

- Filomena Sousa (IELT-FCSH/UNL) Memórias dos trabalhadores rurais – a apanha da cereja no 
concelho de Alenquer (com projecção de documentário ) 
 

Sessão 8 | 16.10 – 18.10  

Práticas e discursos de controlo sobre os trabalhadores  

Moderação: João Edral (IELT – FCSH/UNL) 

- Vanessa de Almeida (CMB) Paternalismo industrial e luta de classes na CUF Barreiro  

- João Leitão (IPG) O trabalho no têxtil da Covilhã 

- Maria Amélia André Marques (ESCE-IPS) Novos modelos de organização do trabalho: a 
percepção dos trabalhadores 

- Vander Casaqui (ESPM-SP) Ideologia do empreendedorismo social: representações do trabalho 
em tempos de crise do Estado Social português 

- José Nuno Matos (ICS-UL) Ser-se trabalhador: o quadro emocional do capitalismo cognitivo 
 

 
 
 
N.B. As comunicações assinalados com (*) não foram apresentadas, pelo que os respectivos resumos não foram 
aqui integrados 
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Limpeza comercial e limpeza doméstica: 
a mesma atividade, diferentes relações de emprego? 

 
Manuel Abrantes, SOCIUS - ISEG/UTL 

Sofia Alexandra Cruz, FEUP e IS-UP 
 

O corpo de investigação recente sobre as dinâmicas profissionais da limpeza comercial e da 
limpeza doméstica tendem a conceber estes dois ramos de atividade como objetos de estudo 
distintos. A compartimentalização prende-se, em larga medida, com diferenças relativas aos 
contextos físicos de trabalho. A limpeza comercial é executada num conjunto variado de 
espaços tais como complexos comerciais, escritórios, hospitais ou fábricas. Por sua vez, a 
limpeza doméstica é executada em domicílios privados. A diferença de contextos 
profissionais corresponderá, presume-se, a diferenças no que diz respeito a composições 
sociais e relações de emprego. Como mostram estudos prévios, a atividade empresarial e a 
subcontratação são elementos característicos da limpeza comercial, enquanto as relações de 
serviço doméstico assentam tipicamente em acordos individuais, com frequência informais. 
Uma perspetiva centrada na ocupação, todavia, questionará em que medida a natureza e os 
sentidos do trabalho variam entre os dois contextos. Além do mais, um número considerável 
de pessoas que neles se empregam – esmagadoramente, mulheres – passam por ambos ao 
longo do seu itinerário profissional, o que semeia pontos de interrogação em torno das 
perspetivas de profissionalização e de carreira. 
Esta comunicação tem como objetivo explorar a natureza de uma atividade de trabalho 
específica – a limpeza – em contextos organizacionais diferentes. A análise congrega os 
resultados de dois projetos de investigação com uma forte componente empírica, conduzidos, 
de forma autónoma, entre 2008 e 2012: um deles focou-se na limpeza em contexto de centros 
comerciais, o outro nos serviços domésticos. 
A comunicação é constituída por quarto partes. Primeiro, revê-se um leque de estudos 
recentes na área da sociologia, salientando a complexidade dos contextos relacionais de 
trabalho e a sua interligação com dinâmicas históricas, relações de poder e assimetrias de 
classe, género, idade e etnia. Segundo, descreve-se de forma sumária as características gerais 
e as especificidades dos dois ramos de atividade em Portugal. Terceiro, apresenta-se o 
dispositivo metodológico. Quarto, examina-se uma seleção de dados recolhidos durante as 
pesquisas de campo. Presta-se particular atenção ao modo como as práticas e as interações 
quotidianas nos contextos estudados moldam o comportamento dos atores e as relações de 
poder que entre eles se estabelecem. Argumenta-se que daí advêm implicações profundas para 
a formação ou a erosão da dignidade no trabalho, enquanto permanece em disputa a 
valorização social quer da atividade, quer das pessoas que a desempenham. 
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Classe trabalhadora e socialização: 

Percursos e identidades laborais dos participantes no programa de 
reconhecimento de competências (RVCC) na região de Lisboa 

 
Pedro Abrantes, CIES-IUL 

 
A comunicação parte da análise dos percursos e identidades laborais narrados na 
autobiografia de 53 participantes em processos de reconhecimento de competências, em 
quatro Centros Novas Oportunidades da Região de Lisboa (Lisboa, Barreiro, Torres Vedras, 
Entroncamento), realizada no âmbito do projeto de pós-doutoramento “Da vida da escola à 
escola da vida: Quadros de socialização e trajetos sociais” (CIES-IUL, 2010-2012). A partir 
das conceptualizações de autores como Berger & Luckmann, Bourdieu, Etienne & Wenger ou 
Dubar, buscamos discutir os processos de aprendizagem que, ao longo da vida, produzem – e 
são produzidos por – estes percursos e identidades.  
Se, em alguns casos, observamos uma profunda identificação à profissão e/ou à organização, 
resultante de uma trajetória laboral longa e reconhecida, este quadro é minoritário entre os 
trabalhadores portugueses sem estudos superiores, num período em que a intensa 
transformação social se associou à falta de reconhecimento dos seus saberes e estatutos, 
sobretudo, apenas parcialmente colmatada através de prestações sociais e direitos de 
cidadania.  
Assim, observa-se uma tendência para a circulação da maioria destes trabalhadores, desde 
uma idade precoce, em ocupações temporárias, precárias e desqualificadas, em diferentes 
sectores de atividade e territórios, entrecortadas por períodos de desemprego. 
Frequentemente, tal circulação caracteriza não apenas o trabalhador, mas também os seus 
familiares e amigos, dando origem a experiências coletivas e modos de vida. Esta 
vulnerabilidade dos vínculos, direitos e identidades laborais não invalida que o “trabalho” 
constitua, não apenas o meio material de subsistência, mas também um valor central no modo 
como concebem o mundo e se justificam a si mesmos. É neste sentido que, em vez de 
categorias clássicas como “jornaleiros agrícolas”, “operários” ou “empregados dos serviços”, 
recorremos ao conceito de “classe trabalhadora”, identificando um conjunto de contextos, 
relações e disposições que, no Portugal contemporâneo, têm marcado a sua existência e os 
têm diferenciado das classes favorecidas. 
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O dedal de alfaiate e o banquinho de costureira: 

discursos e práticas de costura em contextos de alfaiataria 
 

Joana Alcântara, IELT-FCSH/UNL 
João Edral, IELT-FCSH/UNL 

 
O lugar social da alfaiataria recobre, ao mesmo tempo, a transformação da matéria e 

das relações sociais. Aí encontramos espacialidades e temporalidades próprias: as 
autobiografias são inseparáveis dos trabalhos de memória coletiva (profissional) e o tempo 
configura-se ao sabor dos ciclos de vida e de trabalho1, por sua vez inalienáveis de processos 
migratórios e da vivência quotidiana entre espaços diferenciados. No decurso de uma recolha 
de histórias de vida de alfaiates2, inquietou-nos a inacessibilidade3 das mulheres que, nas 
oficinas ou no domicílio – escondidas do olhar dos clientes e dos investigadores – cumprem 
uma parte significativa da produção do vestuário, seja masculino ou feminino. 
Cumulativamente, pela função familiar, ocupam um lugar central na reprodução da força de 
trabalho da sua pequena “equipa de produção”, a família4.Vimos por isso interrogar os 
silêncios e contradições dos discursos em torno (1) da produção de vestuário feminino em 
alfaiatarias e (2) do trabalho das mulheres na alfaiataria. 

Com base na pesquisa ainda em curso, esta comunicação visa descobrir os universos 
femininos operários, ao evocar as resistências e consensos de agências geralmente cindidas na 
produção científica, de um ponto de vista que reclama a apreensão de múltiplos 
posicionamentos socio-históricos. Juntando às entrevistas a alfaiates e costureiras um corpus 
documental que inclui publicações técnicas de alfaiataria e de costura, pretendemos 
compreender o modo como certas construções hegemónicas de género se materializam, 
impregnam e transmitem5 no lugar social da alfaiaria. Partindo do concreto, como ensina 
Marcel Mauss6, espreitamos - pelo buraco de uma agulha - a “vida social”7 dos objetos e dos 
espaços de trabalho, os corpos disciplinados de trabalhadores e trabalhadoras e a produção de 
“pele social”8 para interpretar discursos e práticas da costura. 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Yvonne Verdier, 1979, Façons de dire, façons de faire, Paris, Gallimard. 
2 No âmbito da pesquisa para o projeto “Cobrir o Corpo”, IELT/FCSH-UNL (outubro de 2010 – setembro de 2011; julho de 
2012 – março de 2013), “Projeto Estratégico Refª. Pest-OE/ELT/UI0657/2011”.  
3 Optámos por falar em inacessibilidade para acentuar o caráter relacional da incapacidade de falarmos com as mulheres nas 
alfaiatarias: acreditamos que deriva, tanto da sua posição subalterna (nas hierarquias profissionais e de género), como dos 
nossos modos de construção do terreno etnográfico (por cima, i.e., pelos que detêm maior controlo na alfaiataria).  
4 Daniel Bertaux, 1978, Destinos pessoais e estrutura de classe, Lisboa, Moraes Editores, p. 76.  
5 Para tal, propomos problematizar as práticas de “inscrição” e “incorporação” (Paul Connerton, 1999 [1989], Como as 
sociedades recordam, Oeiras, Celta). 
6 V. Marcel Mauss, 1974 [1936], "As técnicas corporais" in Sociologia e Antropologia, São Paulo, EPU, pp. 211-233.  
7 V. Arjun Appadurai, 1986, "Introduction: commodities and the politics of value". Appadurai, Arjun (ed.) The social life of 
things, Cambridge, CUP, pp. 3-63. Será importante, não só perceber as avaliações do trabalho das/para as mulheres (ou 
assimetrias de género) como constrangidas ideologicamente (v. Anne Phillips e Barbara Taylor, “Sex and Skill: Notes 
towards a Feminist Economics”. Feminist Review, 6, pp. 79-88), mas também, à luz do contributo de JudyWajcman (1991, 
“Patriarchy, Technology, and Conceptions of Skill”. Workand Occupations, 18, pp. 29-45), como arreigadas nos próprios 
instrumentos e ações do trabalho.    
8 É assim que Terence Turner denomina os adornos corporais (onde se inclui o vestuário), remetendo para a superfície do 
corpo “como fronteira partilhada da sociedade, do self social e do indivíduo psicobiológico” (Terence S. Turner, 2012 
[1980], “The Social Skin”. HAU: Journal of Ethnographic Theory, 2 (2), pp. 486-504.) 
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Paternalismo industrial e luta de classes na CUF Barreiro 
 

Vanessa de Almeida, CMB 
 
Em Outubro de 1906, Alfredo da Silva, administrador-gerente da Companhia União Fabril, 
em reunião do Conselho de Administração e Fiscal, dá notícia que «...os republicanos e 
socialistas pretendem chamar para os seus Clubs o pessoal da Companhia afim de lhe 
incutirem no espírito a insubordinação. Não têm, porém, conseguido por completo o seu fim e 
espera que o não consigam desde que a Companhia com a organização do serviço médico, 
com o fornecimento de géneros em boas condições de custo e qualidade, e ainda com o 
estabelecimento de uma Caixa Económica (...), mostre ao seu pessoal que é sua amiga e que 
quer ligar os destinos seus aos dele.» 
Paternalismo industrial é a designação que se refere a um método de gestão empresarial com 
o intuito de criar uma dependência da mão-de-obra que ultrapassa a mera remuneração 
salarial. Esta comunicação visa explicitar de que modo é que a política paternalista adoptada 
por Alfredo da Silva, primeiro aplicada nas fábricas de Lisboa e posteriormente transposta 
para o Barreiro – política que seria continuada pelos seus sucessores na designada “obra 
social da CUF” -, granjeou o objectivo de pacificar a mão-de-obra operária e anular o conflito 
entre classes. Do mesmo modo, procurar-se-á esclarecer de que modo é que os efeitos do 
paternalismo contribuem para a construção da imagem mitificada daquele no tempo presente. 
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“Cava Vida”, uma abordagem à realidade dos coveiros portugueses 

 
Catarina Gouveia Alves, GEFAC 

 
Iniciado com o intuito de dar origem a uma exposição, o projecto “Cava Vida”, desenvolvido 
pelo Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra (GEFAC), é fruto da vontade 
de reconhecer o protagonismo simbólico que o coveiro assume nos rituais de morte. Através 
da realização de oito entrevistas em vários pontos do país, procurámos conhecer e dar a 
conhecer as pessoas que são os coveiros, a sua actividade e as suas experiências, o seu modo 
de ver a vida, a morte, a fé e a transcendência, o luto dos outros e a imagem que pretendem ter 
perante a comunidade. 
Nesta breve abordagem, foi possível descobrir uma realidade muito heterogénea, que apenas 
tem em comum um trabalho física e psicologicamente exigente, muitas vezes solitário, sujeito 
aos caprichos do clima e dos insensíveis às dificuldades do ofício, e sempre inadiável. A 
formação é praticamente inexistente; o recurso a máquinas frequentemente impossível; o tipo 
de vínculo laboral pode variar muito e, com ele, a actividade que cada coveiro exerce. Mas 
divergem pouco os mecanismos a que cada um recorre para se defender do confronto 
constante com o luto, que embora repetido e banalizado, não deixa de cravar na memória 
momentos especialmente difíceis. Entre estes, a maioria dos entrevistados não consegue evitar 
recordar como experiências marcantes os primeiros funerais, o enterro de crianças e jovens, 
ou de pessoas próximas.  
Em muitos casos, afirmam-se como profissionais zelosos e encontram na comunidade o 
reconhecimento que lhes permite afastar-se orgulhosamente de um certo estereótipo, que 
todavia reconhecem. Observadores privilegiados do modo como lidamos com a morte, 
revelam-se detentores de uma perspectiva peculiar acerca desse momento decisivo, bem como 
da transcendência e da fé – perspectiva que afinal nos confronta, directamente, com as nossas 
próprias representações e com uma atitude sensivelmente diferente perante este momento de 
passagem. 
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A institucionalização do emprego precário em Portugal 

 
Paulo Marques Alves, ISCTE-IUL e DINÂMIA’CET-IUL 

Martinho Bangula Katúmua, ISCTE-IUL e CIES-IUL 
 
Ainda há poucos decénios, a precarização era considerada uma forma “atípica” de emprego. 
Com a crise do modelo keynesiano-fordista a partir dos anos 70, o que era considerado atípico 
começou a tornar-se típico, sobretudo para os jovens. Deste modo, a precarização do emprego 
não é um fenómeno novo. O que é novo é a sua expansão em larga escala nestes últimos trinta 
anos de capitalismo global sob comando neoliberal, expansão que corre de par com o 
crescimento do desemprego. 
A situação agravou-se com a actual crise financeira e económica mundial, que se iniciou em 
2008 nos Estados Unidos e que hoje afeta as economias de todo mundo, e com as políticas 
que vêm sendo seguidas pelos governos e instituições internacionais, cuja prioridade é dada à 
redução do défice público.  
Neste contexto, os governos veem na austeridade uma panaceia, mas esta conduz à recessão, 
originando em consequência a maior crise do mercado de trabalho de que há memória. 
E, muito possivelmente, uma vez a crise passada, os níveis de desemprego e precarização 
manter-se-ão elevados, configurando um novo mercado de trabalho. 
Também em Portugal as medidas tomadas pelo governo estão a acentuar a crise no mercado 
de trabalho e a conduzir o país para uma profunda crise social e civilizacional. As alterações 
introduzidas ao Código do Trabalho são um exemplo destas medidas que atiram a 
generalidade dos trabalhadores para uma condição de precaridade laboral: a precaridade 
institucionalizada. Através dela os trabalhadores são desapropriados de direitos fundamentais 
conquistados ao longo de decénios e que hoje constituem seu património histórico, sendo 
submetidos a condições de trabalho que contrastam com os valores civilizacionais até então 
reinantes. 
Recorrendo à informação estatística disponível, esta comunicação procura evidenciar a 
evolução deste fenómeno em Portugal nas últimas décadas, em perspetiva comparada com o 
ocorrido a nível europeu. 
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Fim do trabalho: mito ou realidade? 

 
Paulo Marques Alves, ISCTE-IUL e DINÂMIA’CET-IUL 

Raul Tomé, ISCTE-IUL 
 

As ciências sociais têm sido pródigas no enunciar de teorias que acabam por não resistir a um 
confronto com os factos (Freyssenet, 2002). 
É o que se passa no domínio do trabalho, esse conceito “problemático” (Freire, 2002). Há 
quem anuncie a sua extinção (Rifkin, 1995), ou quem refira o fim da sua centralidade nas 
sociedades contemporâneas (Gorz, 1990, 1997; Habermas, 1989; Offe, 1989; Beck, 1999; 
Méda, 1995). 
Porém, todos os indicadores relativos ao emprego contradizem estas concepções e o 
capitalismo tem evidenciado capacidade para gerar emprego em novos sectores, do que é 
exemplo a proliferação dos McJobs (Allan et al., 2006) nos serviços privados, empregos 
precários, mal pagos e exigindo baixas qualificações.  
Efectivamente, aquilo a que vimos assistindo nas sociedades avançadas ao longo destes 30 
anos de capitalismo global é a uma profunda transformação no mercado de trabalho, 
simultaneamente quantitativa e qualitativa. Quantitativa ao consubstanciar-se numa 
diminuição da força de trabalho industrial. Qualitativa, ao remeter para um aumento 
exponencial da precarização, colocando largas massas de assalariados numa situação 
vulnerável. 
Esta precarização, acompanhada do culto da competitividade, da crescente individualização 
das relações de trabalho e concomitante enfraquecimento das convenções colectivas, tende a 
fazer crescer um sentimento de “insegurança social” (Castel, 2003) que vai fragilizando o ser 
social e provocando a “corrosão do [seu] carácter” (Sennett, 2001 [1998]). 
O trabalho não se extinguiu nem perdeu a sua centralidade. Nada autoriza a que se considere 
que tivesse deixado de ser um referencial identitário e de integração social. Assiste-se é a uma 
sua “metamorfose” (Antunes, 2005 [1999]). 
Mobilizando a informação estatística disponível, esta comunicação tem por objetivo refutar as 
teorias que afirmam a extinção ou a perda de centralidade do trabalho, ao mesmo tempo que 
evidenciará as profundas transformações de carácter quantitativo e qualitativo que vêm 
ocorrendo no mercado de trabalho nos últimos decénios.  
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A evolução da protecção no emprego no Portugal democrático 

 
João Miguel Amaral, IHC-FCSH/UNL 

 
Em tempos de crise económica, com fortes níveis de desemprego a verificarem-se nos 
diferentes países europeus, o tema da protecção no emprego, que podemos identificar com o 
grau de institucionalização de segurança no emprego9, isto é, com a “garantia de estabilidade 
dos trabalhadores uma vez ocupados”10, é frequentemente comentado e alvo das mais 
variadas análises, já que se encontra intimamente ligado a uma maior ou menor rigidez do 
mercado laboral. Desta forma, o ponto central da nossa análise prende-se com a evolução da 
segurança no emprego em Portugal durante o período democrático. Pretendemos discernir 
como evoluíram as disposições relativas à segurança no emprego em Portugal, desde a 
revolução de 25 de Abril até à 1a revisão do Código do Trabalho, em 2009. Para tal, 
analisaremos as duas dimensões fundamentais na óptica da segurança no emprego, que se 
prendem com o despedimento (individual e colectivo) e o trabalho temporário (contratos a 
termo e trabalho a tempo parcial). 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9 Cf. ESTEVEZ-ABE, Margarita; IVERSEN, Torben; SOSKICE, David; “Social Protection and the Formation of Skills: a 
Reinterpretation of the Welfare State” in HALL, Peter A.; SOSKICE, David; Varieties of Capitalism: The Institutional 
Foundations of Comparative Advantage; Oxford: Oxford University Press; 2001; p. 150. 
!"#Cf. PINTO, Mário; “Garantia de emprego e crise económica; contributo ensaístico para um novo conceito”; Revista de 
Direito e de Estudos Sociais; 2a série, no 4; 1987; p.452.#
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Economia política do direito ao trabalho 

 
Manuel Couret Branco, NICPRI-UÉ 

 
No preâmbulo do Pacto Internacional sobre Direitos Económicos Sociais e Culturais é 
afirmado que, em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o ideal 
do ser humano livre, liberto do medo e da miséria não pode ser realizado a menos que sejam 
criadas condições que permitam a cada um desfrutar dos seus direitos económicos, sociais e 
culturais, bem como dos seus direitos civis e políticos. 
Um destes direitos humanos mais emblemáticos é sem dúvida o direitos ao trabalho. Numa 
sociedade na qual os direitos humanos se têm vindo a assumir cada vez mais enquanto 
legislação internacional consuetudinária, seria de esperar que a teoria económica e as políticas 
dela decorrente contribuíssem para a promoção do direito ao trabalho. Ora não parece ser o 
caso. 
Na minha interpretação uma política de promoção do direito ao trabalho deverá caracterizar-
se por procurar alcançar o pleno emprego e que ao procurar alcançá-lo não sejam postos em 
causa outros direitos consagrados, nomeadamente os direitos no trabalho assim como os 
preceitos económicos de uma vida digna. 
Ora as políticas de criação de emprego tradicionalmente implementadas, que na sua maior 
parte consistem na chamada desregulamentação do mercado de trabalho, não procuram 
alcançar nem um nem outro objectivo. Temos pois uma Ciência Económica que parece 
constituir-se como um obstáculo aos direitos humanos. Nesta comunicação depois de 
apresentar e discutir os princípios do direito ao trabalho serão apresentados os argumentos de 
defendem  este papel da ciência Económica. 
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Trabalho, poder e precariedade – 

sobre a estruturação dinâmica das relações de trabalho 
 

Alfredo Campos, CES-UC 
 
Na transição do modelo produtivo fordista para a diversidade de modelos pós-fordistas, a 
flexibilização da gestão e da produção tem sido a característica central. Se inicialmente 
autores mais optimistas viram nesta flexibilização vantagens, quer para as empresas quer para 
os trabalhadores, veio a verificar-se gradualmente que a flexibilização empresarial pode 
conduzir, isso sim, à precarização das relações de trabalho e emprego. 
Existem diversos modelos de flexibilização empresarial, bem como articulações destes, com 
distintas consequências para o trabalho e emprego: no sentido ou da flexibilidade positiva, ou 
estabilidade, ou precariedade. Até um passado recente, a flexibilização produtiva 
maioritariamente prosseguida, salvaguardava em regra os trabalhadores mais qualificados, 
precarizando o trabalho e emprego dos trabalhadores desqualificados ou menos qualificados. 
No entanto, constata-se já, particularmente junto de jovens trabalhadores qualificados, 
também a precarização das suas relações de trabalho e emprego. Deste modo, não existirá 
uma correlação entre a hierarquia de qualificações e a hierarquia profissional: a relação entre 
a qualificação e a posição no mercado de trabalho será enquadrada por diversos e complexos 
factores e contextos, que importa compreender. 
O objectivo central desta comunicação é, portanto, analisar a forma como a flexibilização dos 
sistemas produtivos alarga progressivamente a precarização do trabalho e do emprego aos 
trabalhadores qualificados. Para tal, parte-se de um estudo de caso da profissão científica, 
realizado pelo autor, mediante a aplicação de um inquérito por questionário a um conjunto de 
563 investigadores: docentes, investigadores a contrato, bolseiros de investigação, 
doutoramento e pós-doutoramento. Os resultados encontrados apontam para uma 
estratificação das relações de trabalho e emprego em função do posicionamento na profissão. 
De acordo com o exposto, é apresentada a proposta teórica de que a precarização não decorre 
de forma homogénea, variando entre sectores, empresas e ocupações, no que se propõe ser 
uma estruturação dinâmica, com base no poder profissional. 
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Identidade profissional nas sociedades de risco 

 
Helena M. Carvalho, UM 

 
Com o capitalismo tradicional implementou-se uma identidade de caráter profissional 
caraterizadora da forma de produção atual. Contudo, com o evoluir dos meios tecnológicos as 
mudanças no meio profissional passaram a ser uma exigência preponderante aos diversos 
trabalhadores. O trabalho é uma construção social que se transforma e vai evoluindo ao longo 
da vida e mediante cada contexto (Ramos, 2003), exigindo-se aos trabalhadores flexibilidade, 
capacidade de mudança constante e de adaptabilidade às diversas alterações do capitalismo 
moderno. A entrada no mercado de trabalho atual, Sennett considera um risco devido há 
avaliação constante por parte dos superiores hierárquicos e colegas, nunca se sabendo ao certo 
se estará ou não a trabalhar da forma mais correta (2001). Estes riscos caraterizam uma 
sociedade que se desenvolve, em simultâneo, com o crescimento de riscos sociais, políticos, 
económicos e individuais que terão como consequência a pobreza e exclusão social, pois 
“tendem a escapar às instituições que os geriam e protegiam na sociedade industrial.” (Beck, 
1992: 5). 
Para a maioria das famílias, o trabalho surge como a principal fonte real de produzir riqueza. 
O mercado de trabalho, o sistema de segurança social e o capital (propriedade) apresentam-se 
como sistemas geradores de rendimentos que poderão funcionar como formas de inclusão e 
exclusão social (Costa et al, 2012). Assistimos à acumulação de riqueza por parte de alguns, 
enquanto que com outros isso não acontece devido à relação que cada um estabelece com o 
(des)emprego (Guedes e Pereira, 2012), conhecendo-se uma tradição culturalista de pobreza, 
em que se assiste ao cultivar de formas de vida por parte das famílias como sendo as que 
conhecem e conseguem viver de geração em geração (Barros e Santos, 1997, Capucha, 1998). 
Há, em suma, desigualdades entre os que têm e não têm emprego, entre os que têm emprego 
estável, podendo beneficiar de determinadas proteções em comparação aos que não têm 
(Almeida, Capucha e Costa, et. al, 1994) e há desigualdades em ter um emprego com uma 
determinada qualificação e exercer como trabalhador qualificado (Stoer e Magalhães, 2005). 
Desigualdades, estas, determinantes na construção identitária e social de qualquer trabalhador. 
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Ideologia do empreendedorismo social: representações do trabalho em 
tempos de crise do Estado Social português 

 
Vander Casaqui, ESPM-SP 

 
Esta comunicação é parte de pesquisa realizada na FCSH-UNL, apoiada com bolsa de estágio 
pós-doutoral no exterior da CAPES – Brasil (processo BEX no. 10542-12-4), e cujo foco são 
as narrativas de empreendedores sociais em perspectiva comparativa, nos contextos português 
e brasileiro. 
Em tempos recentes, o empreendedorismo social ganha destaque, tanto na cena midiática, 
quanto em iniciativas de organizações que, em última instância, assumem um espaço outrora 
ocupado pelo Estado Social, na promoção do “bem comum”. Nesse contexto, observamos 
criticamente os deslizamentos de sentido, que atribuem ao agente identificado como 
empreendedor social o papel de incorporar um futuro possível, ante o desmonte do Estado 
Social e da crise da identidade laboral (Claude Dubar), servindo como resposta retórica à 
flexibilização e precarização do trabalho (Ricardo Antunes). Ao unir a figura histórica do 
empreendedor, o condutor das inovações do capitalismo estudado por Schumpeter, com a 
vertente assistencialista, a face “humanista” do sistema, apregoada por Robert Owen, o 
empreendedor social se constitui como signo ideológico (Mikhail Bakhtin) no discurso do 
capitalismo contemporâneo. Nossa reflexão teórica trata do novo espírito do capitalismo 
(Boltanski e Chiapello), para compreender como o empreendedor social responde ao 
engajamento contemporâneo no sistema capitalista, bem como serve de retórica a iniciativas 
de organizações e de corporações que inclusive podem visar o lucro, mas que sustentam uma 
imagem de liderança messiânica ante o cenário de crise que se instaura na sociedade 
portuguesa atual. 
O objeto empírico deste estudo são os discursos sobre o empreendedorismo social presentes 
em sites de organizações como o Instituto do Empreendedorismo Social – IES, IPAV – 
Instituto Padre António Vieira, e sua iniciativa conjunta, o projeto do MIES – Mapa da 
Inovação e Empreendedorismo Social, apoiado pela Comissão Europeia. A metodologia está 
baseada na proposta teórico-metodológica da Análise de Discurso de linha francesa. 
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Contributos da atividade de trabalho e dos seus protagonistas na 

construção da história coletiva: o caso dos motoristas de transporte público 
 

Liliana Cunha, CEDH/FEP 
 
Nos discursos dominantes sobre a mobilidade, encontramos comummente referências 
implícitas à mobilidade em contexto urbano, assumindo talvez como residual a que tem lugar 
em zonas de baixa densidade populacional, retraídas por uma menor procura do transporte 
público. 
Enquadrado na tradição científica da psicologia do trabalho, o estudo de caso que aqui 
apresentamos reporta-se, pelo contrário, à análise da atividade dos motoristas num território 
considerado predominantemente rural.  
Num território como este, marcado por uma vasta área, baixa densidade e escassa oferta de 
alternativas de transporte público, os problemas ao nível da acessibilidade à rede de 
transportes é uma realidade que não pode ser esquecida; trata-se de um problema a resolver 
com que se veem confrontados os motoristas no dia-a-dia. As análises da atividade de 
trabalho em contexto real, e em cada uma das linhas da rede em análise, articuladas com o 
recurso a entrevistas, tornaram visível como a realidade de cada passageiro pesa nas opções 
destes trabalhadores e influencia as estratégias construídas de forma a garantir o interesse 
público. A introdução de desvios sobre o traçado da linha onde se circula para “apanhar” 
alguém que fica mais distante, ou a realização de mais paragens do que as assinaladas, 
constituem exemplo das estratégias que desenvolvem e que são reveladoras do contributo da 
sua atividade na compensação de desigualdades que os sistemas de transporte são suscetíveis 
de reproduzir.  
O objetivo deste estudo consiste, sobretudo, em destituir aqueles que transportam de um 
estatuto de passageiros na história da sua atividade. É através da análise desta atividade de 
trabalho que se constitui uma via de acesso às arbitragens, aos valores, e aos saberes que 
mobilizam no seu exercício, bem como às suas tentativas, mesmo a um nível micro de 
análise, de transformação do sistema de transportes, em resposta às necessidades concretas 
dos seus utilizadores. 
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“Ai esta pena de mim”: Trabalho, resistência 

e consentimento na situação de sem-abrigo 
 

Sónia Mairos Ferreira, FPCE/UC 
 
Esta comunicação pretende constituir um espaço de análise crítica das singularidades que o 
mundo do trabalho apresenta, na contemporaneidade, para pessoas em situação de sem-
abrigo. Partindo da síntese de indicadores que atestam a crescente fragmentação do mercado 
de trabalho, uma concorrente precarização das condições e oportunidades de desempenho 
profissional, acentuada diminuição dos direitos e liberdades dos/as trabalhadores/as e a 
diluição das identidades profissionais, analisam-se os elementos que sustentam a extrema 
fragilização da relação entre os indivíduos que se encontram em situação de sem-abrigo e o 
mundo do trabalho. Baseada na observação de 300 giros de rua nocturnos realizados por 6 
Equipas de intervenção e na análise das narrativas de uma amostra de 95 indivíduos [dos 
quais 37 experienciavam, à data, a situação de sem-abrigo, 11 haviam experienciado, em 
momentos anteriores, a situação de sem- abrigo, e 47 profissionais que desempenhavam a sua 
actividade profissional com pessoas em situação de sem-abrigo] analisam-se as singularidades 
desta díade (situação de sem-abrigo – trabalho) reportando os principais desafios e barreiras 
que estes indivíduos encontram no acesso e manutenção de ocupações profissionais, no 
decurso da sua trajectória de vida. Exploram-se, neste âmbito, os fenómenos de resistência e 
de consentimento que os entrevistados salientam como dimensões-chave da sua história de 
trabalho, apontando indicadores concretos que sustentam a relevância diferencial de cada um 
deles nos momentos de emergência (primeira vez e seguintes), manutenção e saída (primeira 
tentativa e seguintes) da situação de sem-abrigo. Examinam-se, com base em excertos das 
suas narrativas, os factores que integram cada uma das dimensões em análise (resistência e de 
consentimento) e as diferentes configurações que estes possuem em cada uma das três fases 
consideradas. Por fim, procede-se à sistematização de áreas-chave passíveis de integração no 
âmbito da (re)formulação de políticas públicas e de modalidades de emprego, que atendem às 
especificidades desta população. 
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“Nunca tive emprego, mas tenho trabalhado sempre” – institucionalização do 

trabalho informal entre a população trabalhadora da Baixa da Banheira 
 

Inês Fonseca, CRIA-FSCH/UNL 
 
No decurso de uma investigação na Baixa da Banheira, centrada nas questões das redes de 
entreajuda e solidariedade em momentos de desemprego e precariedade, deparei-me com 
várias situações de trabalho informal (sobretudo feminino). Estas podem incluir, por exemplo: 
trabalhos não-declarados, realizados ao/no domicílio, trocas de serviços, benevolato ou 
actividades criminosas ou ilegais. 
Cada uma dessas situações configura uma condição que se enquadra (e insere estes 
indivíduos) naquilo a que se designa por economia informal e que surgem como uma 
paliativo para situações de crise económica. Contudo, trata-se de práticas que estão 
perfeitamente institucionalizadas: são conhecidas de todos, amplamente praticadas e aceites 
por esta população. 
Analisar o significado e as implicações deste fenómeno, num contexto social paradoxalmente 
marcado por uma cultura operária, é o objectivo desta comunicação. 
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O retorno ao paleolítico? 

Produção e depredação, costureiras e lides de rotina 
 

Paula Godinho, IELT-FCSH/UNL 
 
Um sindicalista de Verín, entrevistado em Maio de 2012, refletia sobre os tempos atuais como 
lembrando o paleolítico, a recusa de uma fase produtiva por parte dos capitalistas, e um 
retorno a formatos de depredação. Desde os anos 1980, nos trabalhos de terreno na fronteira 
entre o norte de Portugal e a Galiza, tivera a perceção do papel ocupado pela indústria têxtil 
no emprego feminino, numa zona em que, depois do período de grande emigração dos anos 
1960 e 1970 se conjugou a busca da sobrevivência através de modalidades pluriactivas, entre a 
agricultura, o trabalho nas manufaturas, na construção civil ou nos serviços. No fim do primeiro 
semestre de 2012, enquanto o empobrecimento drástico alastrava no sul da Europa, os jornais 
indicavam que a maior fortuna da Europa, e a 3ª maior do mundo pertencia a uma grande 
companhia ligada ao têxtil, cujos primórdios ocorreram na Galiza e que recorrera à mão de 
obra de mulheres de Verín. Já em Agosto de 2012, vários jornais brasileiros faziam eco de 
denúncias de trabalho escravo, com exploração de trabalhadores imigrantes, horários de 16 
horas, instalação em condições desumanas e insalubres por parte da referida empresa. 
Utilizando a etnografia como um meio de entender a história e a cultura num mundo complexo, 
fraturado e a que se colou a palavra «crise», pretendo interrogar nesta comunicação os formatos 
do trabalho e da resistência no concello galego de Verín, com ênfase em diferentes escalas. 
Assim, recorro à compreensão das correntes de força inerentes à reprodução capitalista, e às 
tendências que sublinham as experiências de rotina, através de uma etnografia realizada num 
local concreto, com uma rede social e características particulares, numa experiência de 
proximidade em relação ao quotidiano das pessoas comuns. Através de um conjunto de 
entrevistas no âmbito de um trabalho em curso, tornou-se legível o nó entre o nível do vivido e 
inscrito, a partir do qual se delineiam expectativas para a vida, pelas ideias e pela matéria, na 
vida social e no que se projeta além dela.  
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O trabalho no Têxtil da Covilhã 

 
João Leitão, IPG 

 
Este é um trabalho de pesquisa, que tem na sua matriz a Sociologia da Indústria das 
Organizações e do Trabalho, no meio laboral do Têxtil e dos Lanifícios. O trabalho realizado 
conduziu a uma proposta de organização da actividade produtiva baseada na qualificação dos 
recursos humanos e na requalificação dos postos de trabalho. 
Para além desta perspectiva a realidade demonstrou que apesar, do processo de 
industrialização, a organização da actividade Têxtil e dos Lanifícios, encontra ainda muito da 
sua organização baseada na estrutura dos ofícios, sobretudo na área da tecelagem, em 
concreto na profissão dos Tecelões, que têm grande peso neste sector de actividade. 
Sendo que uma das grandes referências da sociologia das organizações e do trabalho, é o peso 
das tecnologias sobre as pessoas e a forma como as primeiras influenciam as dinâmicas 
diárias dos processos produtivos, este foi sem dúvida para mim também, um dos eixos em 
análise neste processo de investigação, que embora corrobore essa mesma constatação do 
peso das tecnologias no processo produtivo, demonstrou também que na indústria têxtil esta 
ainda não é uma variável que se tenha sobreposto às pessoas. Ainda assim, neste sector as 
tecnologias não têm um peso incontornável no processo produtivo, como é o caso de outras 
indústrias, como as da construção automóvel. 
Não que a tecnologia não seja fundamental nesta indústria, onde se procura cada vez mais 
uma produção optimizada e assente no just-in-time, mas porque a organização dos 
trabalhadores nalgumas profissões que compõem o Têxtil, assenta ainda numa lógica de 
ofício sobretudo no caso dos tecelões, eixo central do processo produtivo nesta indústria, onde 
muito do know-how está depositado nesta profissão, a par de outros sectores como é o caso da 
tinturaria e dos montadores de teias. 
Durante o trabalho de campo, foram recolhidos dados referentes a todos os trabalhadores 
deste Grupo Industrial (Paulo de Oliveira), caracterizando desde a sua faixa etária, 
antiguidade na profissão, habilitações académicas, salários fixos e remunerações variáveis, 
género e progressão na carreira constituindo 1010 funcionários.  
Foi realizado, também um Inquérito por Questionário, a 206 indivíduos funcionários do 
mesmo grupo empresarial, onde se procurou averiguar as condições de trabalho e o peso da 
tecnologia no processo produtivo.  
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Na encruzilhada da (in)independência profissional: 
Estratégias de autoemprego de jovens diplomados 

 
Ana Paula Marques, CICS-UM 

 
Esta comunicação surge da nossa participação num projeto de investigação intitulado 
“Percursos de inserção dos licenciados: relações objetivas e subjetivas com o trabalho” 
(PTDC/CS-SOC/098459/ 2008), centrado na reflexão sobre as transformações recentes no 
processo de transição para o mercado de trabalho de diplomados do Ensino Superior. Será 
dada atenção à constituição de autonomias profissionais através do exercício de uma 
profissão por conta própria (trabalhador independente/ empresário/ empreendedor). O traço 
distintivo desta modalidade reside no facto de se basear numa relação de “independência” 
contratual e de libertação dos constrangimentos organizacionais ou de uma subordinação 
hierárquica. Todavia, esta dimensão de empregabilidade tem estado associada a riscos de 
precariedade que se podem consubstanciar na menor proteção legal, nos baixos salários, na 
menor ou inexistente proteção sindical, na vulnerabilidade às flutuações conjunturais. 
Encerra, por isso, indícios relevantes de opacidade quer na relação contratual (“falsos recibos 
verdes” ou “autoemprego dependente”), quando reportável a uma atividade, horário e local de 
trabalho, quer na relação com o trabalho, em especial, com o conteúdo das atividades 
exercidas, autonomia e conhecimentos/ competências mobilizadas. Visa-se, por isso, na 
presente comunicação: 1) contribuir para uma discussão crítica dos conceitos de autoemprego, 
empreendedorismo/ criação de empresa, à luz dos debates académicos e políticos sobre a crise 
de regulação do emprego; 2) analisar os perfis e situações de (in)dependência do trabalhador 
por conta própria; 3) sugerir uma tipologia de trajetórias de (in)dependência profissional 
(reconstruidas, longitudinalmente, em diferentes períodos temporais) a partir da segmentação 
por género e área científica de formação. Ao se focar a análise nas condições e lugar da 
atividade por conta própria, identificam-se as principais transformações ocorridas no 
assalariamento, permitindo-nos discutir o contexto social, político, económico em que o poder 
subjacente à ideia de autonomia profissional se encontra sujeito a (re)composições pela 
imposição de uma “sacralização” do mercado como o ideário absoluto. 
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Novos modelos de organização do trabalho: 

a percepção dos trabalhadores 
 

Maria Amélia Marques, ESCE-IPS 
 

Os novos modelos e práticas de trabalho, recorrendo á utilização das novas tecnologias, como 
meio para flexibilizar as estruturas organizacionais e para qualificar e aumentar participação 
dos trabalhadores têm sido amplamente difundida quer nos discursos dos organismos públicos 
quer no discurso académico. No caso dos primeiros, o discurso em torno da flexibilidade e 
dos novos modelos de organização do trabalho parece ter evoluído de uma perspectiva que 
mais gestionária, nos anos noventa, que se centrava na preconização da flexibilidade, dos 
novos modelos de organização do trabalho e nas potencialidades das novas tecnologias como 
meios indispensáveis para a obtenção de vantagens competitivas, para um discurso “mais 
humanista”, nos anos dois mil, mais centrado nos efeitos psicossociais dos diferentes tipos de 
adopção dos novos modelos de organização do trabalho. Ao nível do discurso académico, e 
no quadro da sociologia, esta problemática parece centrar-se quer nas diferentes 
conceptualizações dos novos modelos de organização do trabalho quer nos efeitos dos 
mesmos sobre a qualificação e participação dos trabalhadores,  
Neste quadro, no presente trabalho pretendeu-se estudar empresas ligadas s sectores de 
elevada intensidade tecnológica que utilizam novas tecnologias e/ou novos modelos de 
organização do trabalho e as percepções dos trabalhadores sobre a sua situação do trabalho. 
Entendendo-se a situação de trabalho como o conjunto de actividades, tarefas técnicas 
humanas e organizacionais que o indivíduo desenvolve, bem como as relações interpessoais 
que estabelece na função e na organização. 
Do ponto de vista metodológico recorreu-se ao estudo multi-caso, tendo sido analisadas tendo 
sido analisadas quatro empresas com diferentes modelos de produção. Os instrumentos de 
recolha de informação foram as entrevistas, a observação directa e o inquérito por 
questionário aos trabalhadores. 
Os resultados obtidos sugerem que a organização do trabalho em equipa, quer com supervisão 
quer em equipa semi-autónoma, tem maior poder de diferenciador do que a percepção do 
trabalho enriquecido. Parecendo esse maior poder estar relacionado com o facto de o trabalho 
em equipa potenciar uma percepção uma percepção mais elevada do acesso à informação  
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Ser-se trabalhador: o quadro emocional do capitalismo cognitivo 

 
José Nuno Matos, ICS-UL 

 
A representação da empresa enquanto comunidade – no seio do qual as pessoas mais do que 
trabalharem, colaboram – não constitui certamente uma novidade. Porém, a própria natureza 
do trabalho imaterial leva a que esta lógica seja incentivada, uma vez que a eficácia produtiva 
dos seus principais traços depende cada vez mais da sua mobilização. A partir de análise de 
vários artigos publicados numa página de Facebook de uma empresa de trabalho temporário, 
procuraremos descrever quais os princípios que, no seu entender, devem orientar o 
comportamento emocional do trabalhador, noutras palavras, quais os contornos emocionais 
do ser-se trabalhador que são apresentados como sendo necessários a uma boa performance 
laboral. Paralelamente, dado que o Facebook constitui igualmente um espaço de interação, 
incluiremos na nossa apresentação a análise do discurso dos trabalhadores acerca de tais 
receitas instrutórias do seu ser.   
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Luiz da Rocha  

[filme documentário] 

Inês Mestre, FCSH/UNL 

 Sinopse: Retrato do centenário café bejense Luiz da Rocha, centrando-se nos seus 
empregados e clientes, na confecção e degustação das especialidades salgadas e doces, na 
preparação e consumo das bebidas quentes e frias e na arquitectura e mobiliário do café. 
Seguindo os ritmos quotidianos deste estabelecimento, os gestos do trabalho e os hábitos dos 
clientes, o filme põe em evidência o trabalho manual especializado, a produção caseira e as 
relações de familiaridade desenvolvidas ao longo de anos. 
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“Agora sou demais velho para trabalhar”: uma leitura sociológica 

do desemprego vivido em fim de carreira profissional 
 

Rita Borges das Neves, CICS-UM 
Manuel Carlos Silva, CICS-UM 

 
Victor e Rui enfrentam a extinção do seu posto de trabalho aos 60 anos na sequência do 
encerramento das respectivas fábricas. Tal como tantos outros homens portugueses da sua 
geração, trabalham desde tenra idade, exercendo funções manuais e pouco especializadas em 
contextos de trabalho pouco salubres e exigentes fisicamente, a troco de um salário mínimo. 
Victor diz-se agora aliviado da sobrecarga física e psicológica e dos constrangimentos de um 
horário que o impediam de estar com a família. Já Rui não se sente bem com a sua situação 
actual, apontando o fim de uma rotina que lhe dava um propósito diário e a participação num 
projecto comum que se traduzia num sentimento de pertença como factores de mal-estar.  
Elevadas taxas de desemprego, práticas de discriminação etária por parte de empregadores ou 
a desadequação dos saberes profissionais às exigências do mercado de trabalho são alguns dos 
factores que deixam antever fracas possibilidades de reintegração no mercado de trabalho de 
desempregados mais velhos. Assumir o fim antecipado da carreira profissional através da 
reforma antecipada, poderá garantir a subsistência económica dos que são elegíveis. Contudo, 
esta opção implica abdicar de um papel socialmente valorizado nas sociedades ocidentais, 
tradicionalmente associado à idade adulta e à masculinidade, e enquadrar-se precocemente 
num novo rótulo e numa fase de vida conotada negativamente, “a terceira idade”. 

A presente comunicação pretende reflectir sobre as vivências do desemprego em 
trabalhadores “mais velhos”, e de como as estratégias para lidar com a hetero-exclusão do 
mercado de trabalho podem passar pela incorporação de uma identidade deteriorada, 
associada a inactividade e inutilidade, representativas de um processo de “envelhecimento 
social”. Nesse sentido, as histórias de vida de Victor e de Rui, bem como os seus discursos 
relativamente ao emprego e ao desemprego ilustram uma leitura sociológica do fenómeno do 
desemprego como mecanismo de exclusão dentro de uma lógica neoliberal de selecção e de 
valorização dos indivíduos em função do seu valor na cadeia produtiva e/ou a sua dispensa 
em caso de reestruturação ou deslocalização de empresas.  
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Trabalhávamos como homens e ganhávamos como crianças: 

Testemunhos de uma geração de mineiros que nunca foi mineira 
 

Miguel Rego, CMCV 
 
Ao longo de quase uma centena de anos (1867 – 1966) a mina de barite do Rossio do Santo 
ou de S. Sebastião, em Castro Verde, serviu de palco de iniciação ao mundo do trabalho de 
largas dezenas de jovens e crianças daquela vila alentejana. A partir dos onze, doze, treze 
anos, acabada a 4ª classe, saídos ou expulsos da escola para “fugir às porradas”, aportavam ao 
S. Sebastião, à mina do Rossio do Santo, para ganhar alguma coisa que lhe amansasse a fome. 
Só aos 18 anos é que desciam ao fundo da mina. Até essa idade, separavam, partiam, moíam, 
ensacavam, carregavam o mineral já moído, trabalhando oito a nove horas por dia. Às vezes 
doze. Se estivessem de serviço ao moinho, trabalhavam dia e noite de sexta a domingo. 
Descalços, alguns, fizesse chuva ou sol, “trabalhavam como homens e ganhavam como 
crianças”. O ordenado, esse, nunca o viam. Obrigados que eram a adquirir tudo o que 
necessitavam no armazém do encarregado geral da mina e, ao mesmo tempo, contratista, o 
livro da divida registava o deve e haver dos jovens proletários que ali adquiriam as primeiras 
botas ou a bicicleta que os levava a outras minas a trabalhar. As palavras doridas recolhidas 
no depoimento de 7 antigos trabalhadores do S. Sebastião ajudam-nos a construir a história 
daqueles muitos meninos que aprenderam a crescer sabendo que nunca seriam meninos. Que 
mesmo trabalhando na mina nunca seriam mineiros.  
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Precariedade nas linhas de montagem de call centre: 
realidades, identidades e processos 

 
Isabel Roque, CES-UC 

 
 Em finais do século XX a precariedade e a flexibilização surgem como consequência 
da abertura e concorrência desenfreada dos mercados económicos conduzindo a um cenário 
de recomposição laboral de capitalismo globalizado. Os conceitos de trabalho e emprego 
tornam-se polimórficos, revestindo-se de uma atipicidade contratual. Esta individualização 
das relações de trabalho reforça situações de precariedade, colocando em causa a 
vulnerabilidade e a dignidade do trabalhador. Os jovens estudantes académicos ou recém-
licenciados, ambicionam a independência económica, durante e após os estudos, procurando 
para tal as empresas de trabalho temporário, meio de inserção profissional mais eficaz.  
Num quadro de inovação tecnológica, o presente estudo toma como representativa uma 
empresa de call centre localizada em Coimbra, representação simbólica da vida estudantil 
portuguesa. Em Portugal, os call centres representam uma nova aglomeração e organização 
de trabalhadores atípica empregando uma vasta camada populacional, sobretudo estudantil, 
um dos únicos meios de integração no mercado de trabalho. No seio desta conjuntura precária 
cria-se uma nova geração de ciberproletários (Antunes; Braga, 2009), por um lado, e por 
outro, de precariados (Standing, 2009) inseridos num modelo de trabalho toyotista gerador de 
novos sentimentos de alienação e/ou frustração que resultam numa corrosão do caráter 
(Sennett, 1998). Através das páginas de um diário de campo relata-se a vivência na primeira 
pessoa, assim como testemunhos pessoais de jovens operadores da linha de montagem 
telecomunicacional. Trata-se de identidades que experienciam o sofrimento da repressão 
silenciada e enclausurada de terror diário, lógicas de flexibilização, opressão e exploração, 
gerando mecanismos de consentimento ou resignação (Burawoy, 1979). Todavia, num 
cenário de tremenda incerteza económica e profissional, os indivíduos preferem “agarrar-se” a 
algo que presumem como temporário mas que, com a crescente dificuldade de integração no 
mercado de trabalho, se torna numa realidade permanente. 
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Memórias dos trabalhadores rurais – 

A apanha da cereja no concelho de Alenquer 
 

Filomena Carvalho Sousa, IELT-FCSH/UNL 
 
Maio, altura da apanha da cereja, a primeira colheita de fruta do ano. Várias freguesias do 
concelho de Alenquer, entre as quais Ribafria e Pereiro de Palhacana, chegaram a ser 
conhecidas pelos seus cerejais. Hoje, devido às condições atmosféricas, à poluição ou ao 
estado dos campos, estes cerejais deixaram de existir. Segundo dizem: “agora as cerejeiras já 
não se desenvolvem, não medram como antigamente”, em Alenquer já não existem cerejais 
como os dos anos 50 e 60 do século XX, quando os ranchos de mulheres de avental e cabazes 
com fitas penduradas se juntavam a trabalhar nas mondas e as cerejas eram enviadas em 
galeras para Lisboa, para a Praça da Ribeira. Apresenta-se nesta comunicação um curto 
documentário com testemunhos e memórias de vários trabalhadores rurais sobre esta época 
em que homens, mulheres e crianças recebiam “ao quartel” ou eram leiloados por poucos 
tostões na dita “praça dos homens”; quando o patrão incentivava as cantigas no cimo das 
cerejeiras (ao desafio de cerejal para cerejal) porque “enquanto cantavam, estavam contentes, 
trabalhavam e não comiam cerejas”. Um trabalho realizado no âmbito dos registos 
etnográficos recolhidos pelo projecto Memóriamedia no concelho de Alenquer, em 2011. 
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Retratos “a partir de dentro” da profissão de professor: 

continuidades e descontinuidades em tempos de reformas gestionárias 
 

Alan Stoleroff, ISCTE-IUL 
Patrícia Santos, CIES-IUL 

  
Em sintonia com as reformas dos sistemas educativos europeus, as políticas educativas 
nacionais convergiram com a “nova gestão pública” e conduziram a uma restruturação do 
trabalho de professor. Entendendo o conceito de profissão como construção social e dinâmica, 
urge compreender a forma como estas reformas, enquanto palco de confronto e negociação, se 
projetam na realidade profissional, traçando um retrato atualizado e “a partir de dentro” da 
profissão. Para atingir esse objetivo, a presente pesquisa recorre à metodologia das Histórias 
de Vida aplicada a um conjunto de 47 professores do ensino secundário da área da Grande 
Lisboa, Évora, Elvas e Aveiro. Para desvendar os sentidos atribuídos pelos professores à 
profissão, o modelo de análise considera dois aspetos interrelacionados: por um lado, a 
influência de agências encarregues de difundir uma pluralidade de discursos e representações 
- em especial o Estado e os atores profissionais coletivos, em especial as associações 
profissionais e sindicatos; por outro, uma dimensão biográfica modelada pelas experiências 
profissionais, inclusive os anos de serviço e vínculo à função pública. Como resultado, 
retratam-se representações profissionais marcadas por desencontros com expectativas iniciais, 
tal como situações de vulnerabilidade que corroem o compromisso profissional, em especial 
dos professores “veteranos” e daqueles que possuem uma participação sindical ativa. Em 
nome da adaptabilidade às condições de trabalho, o pragmatismo pode forjar um novo perfil 
de professores que abre mão de algumas conquistas profissionais? 
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Crises Económicas e Mercado Laboral em Portugal: 

uma perspectiva marxista em debate 
 

Raquel Varela, IHC-FCSH/UNL 
 
As crises no sistema capitalista manifestam-se por uma deflação ou queda nos preços dos 
ativos financeiros. Na prática, isso significa uma desvalorização do património e uma queda 
na taxa de lucro. Nessa altura, observa-se uma queda na actividade económica, 
nomeadamente a industrial. Os governos e bancos centrais lançam mão de medidas contra 
cíclicas para contrariar esse movimento, sendo uma medida central comum nestes processos a 
intensificação da exploração da força de trabalho, impondo programas de flexibilização do 
mercado de trabalho. Porém, há momentos em que a crise económica se torna também numa 
crise política e o mercado de trabalho pode sofrer o processo inverso, no limite, nos processos 
revolucionários, colectivizando no todo ou em parte a propriedade privada dos meios de 
produção. Esta tensão entre crise económica e crise política é uma das chaves teóricas da obra 
de Karl Marx. Será a partir dela que olharemos para a evolução do mercado laboral, nas 
últimas 5 décadas, em Portugal. 
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O trabalho artístico numa era de criatividade difusa: 

intermitências, multiactividades, resistências 
 

António Ângelo Vasconcelos, IPS-ESE 
 

A conceptualização das profissões e do trabalho artístico, atendendo ao seu carater compósito, 
é uma questão complexa em virtude da coexistência de “múltiplos critérios, muitas vezes 
dificilmente compatíveis” em que “a permanência do reconhecimento pelo “meio”, pela 
comunidade dos pares, como fundamento da identidade do artista, associada à ideia de 
carisma e de distinção entre a obra, o trabalho, não se articula facilmente com aos critérios 
institucionais de definição da profissão”, como refere Lima Santos. Por outro lado, o conceito 
de artista, sendo um conceito social e culturalmente construído, é caracterizado por uma 
ambiguidade com contornos diferenciados que derivam das transformações sócio históricas e 
políticas. 
Assim, e num tempo em que a competitividade, a precariedade, o “empreendedorismo, o 
auto-emprego, se afiguram como narrativas dominantes, os artistas e as reconfigurações da 
criação nas sociedades contemporâneas, que se situam entre a autoria e diferentes tipos de 
processos de mercadorização, apresentam-se com dimensões paradoxais que ajudam a 
interrogar os mundos do trabalho nas sociedades contemporâneas e num tempo de 
criatividade difusa. 
Partindo de uma seleção de entrevistas a músicos portugueses, de diferentes tipologias 
musicais, publicados na imprensa (Expresso, Diário de Lisboa, Diário de Notícias e Jornal de 
Letras) no período compreendido entre 1974 e 2009, bem como um conjunto alargado de 
notícias sobre as questões de natureza do trabalho artístico, e legislação publicada, esta 
comunicação pretende, por um lado, dar visibilidade e interrogar criticamente as 
características do trabalho artístico, do papel do Estado e dos mecanismos de mercado e, por 
outro, defender a ideia de que o trabalho criativo pode configurar e potenciar mecanismos de 
resistência à predominância de lógicas hegemónicas. 
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