
 

                                       
 

 

Dias 15 e 16 de Novembro de 2019 
 

 

Site: https://historiamovimentooperario.wordpress.com 

Local: FCSH/UNL – ISCTE/IUL 

 

Call for Papers 

Nos últimos decénios tem feito curso nas ciências sociais e humanas a ideia de 

que as sociedades teriam deixado de se organizar em torno do trabalho. Paralelamente, 

tem-se afirmado igualmente o fim das ideologias, do sindicalismo ou da militância. 

No entanto, o que a realidade nos mostra é que, ao invés da supressão do trabalho, 

se tem vindo a assistir antes ao crescimento do número de pessoas nele envolvidas. 

Nesta nova etapa de desenvolvimento do capitalismo o trabalho não se extinguiu e o  
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que se verifica verdadeiramente é que sofreu profundas transformações, ao ter-se 

tornado, para largos sectores, mais instável, multifacetado, intensificado e 

desvalorizado.  

Por conseguinte, há que redescobrir o trabalho, tornar visível o que alguns 

pretendem ocultar e apreender toda a sua complexidade a partir dos olhares diversos que 

são protagonizados pelas várias ciências, numa perspectiva inter e multidisciplinar. Por 

outro lado, há que evidenciar igualmente as consequências da intensificação e da 

desvalorização do trabalho para a saúde dos trabalhadores e as suas condições de vida, 

bem como as modalidades de resistência que estes lhes opõem – no presente e no 

passado. 

Com o congresso pretende-se aprofundar o estudo e o debate nos domínios 

referidos. Serão acolhidos trabalhos de investigadores de todas as áreas científicas, 

privilegiando‐se uma abordagem interdisciplinar. 

Com este objetivo, convidamos à submissão de propostas de comunicação que 

versem sobre as seguintes temáticas, entre outras possíveis:  

 A natureza do processo de produção capitalista: da cooperação simples à 

atualidade 

 Trabalho e questão social 

 História do Movimento Operário e dos Movimentos Sociais 

 As novas formas de exploração do trabalho, suas modalidades e 

consequências para a saúde dos trabalhadores 

 As mulheres e o trabalho 

  O trabalho e o território 

 O trabalho no cinema, na literatura, no teatro e nas artes plásticas: 

condições do trabalho ou a sua representação nas Artes  

 Os direitos dos trabalhadores 

 As formas de resistência e de organização dos trabalhadores: passado, 

presente e futuro 

 Greves: das formas clássicas às novas modalidades 

 Movimento sindical e outros movimentos sociais 

 Condições e modo de vida da classe-que-vive-do-trabalho 

Datas importantes 

Submissão de resumos – 30 de Setembro de 2019 

Comunicação dos resultados da avaliação – 15 de Outubro de 2019 

 



 

Data limite de inscrição – 25 de Outubro de 2019 

Divulgação do programa definitivo – 30 de Outubro de 2019 

Datas do congresso – 15 e 16 de Novembro de 2019 

Envio dos textos para publicação em e-book – 31 de Março de 2020 

Submissão de resumos 

Os resumos com o título da comunicação, um máximo de 300 palavras e até três 

palavras-chave, devem ser enviados até à data referida anteriormente para  

historia.movimento.operario@gmail.com 

(Colocar no assunto nome completo) 

As propostas devem ser redigidas em um documento Word, fonte Times New Roman 

tamanho 12, com espaçamento 1,5 e incluir o nome dos/das comunicantes, a sua filiação 

institucional e um contacto de endereço eletrónico. 

E-book 

Será publicado um e-book com as atas do congresso. Os textos devem ser enviados até à 

data referida anteriormente, sendo as normas de publicação divulgadas oportunamente. 

Só serão publicados os textos que obedecerem a essas normas. 

Programação 

A programação do evento será divulgada oportunamente após o recebimento e 

organização das propostas recebidas. 

 

Comissão Organizadora 

Ana Isabel Soares (CIAC/UAlg) 

Denise De Sordi (IHC-FCSH/UNL) 

Jorge Fontes (IHC/FCSH-UNL) 

Pamela Peres Cabreira (IHC/FCSH-UNL) 

Paulo Marques Alves (DINÂMIA’CET-IUL e ISCTE-IUL) 

Raquel Varela (IHC/FCSH-UNL) 

Susana Mendes da Silva (CIAC/UAlg) 
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Comité Científico  

António Branco (CIAC-UAlg) 

João Areosa (CICS.NOVA) 

João Minhoto (CIAC-UAlg) 

João Paulo Avelãs Nunes (CEIS XX) 

Jorge Fontes (IHC/FCSH-UNL) 

Maria Augusta Tavares (IHC-FCSH/UNL)  

Maria João Raminhos Duarte (FLUL/IHC) 

Mirian Tavares (CIAC-UAlg) 

Paulo Marques Alves (DINÂMIA’CET-IUL e ISCTE-IUL) 

Raquel Varela (IHC/FCSH-UNL) 

Ricardo Lara (IHC/UEP) 

Sandra Boto (CIAC-UAlg) 

Virgínia Baptista (FCSH/IHC/ISCTE) 

 

 

Organização 

Centro de Investigação em Artes e Comunicação 

DINÂMIA’CET-IUL – ISCTE 

Grupo de História Global do Trabalho – IHC/UNL 

Observatório para as Condições de Vida  

Universidade do Algarve 

 

Parceiros 

CEIS XX – Universidade de Coimbra 

 

http://ihc.fcsh.unl.pt/maria-joao-raminhos-duarte/

