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APRESENTAÇÃO_ 

 

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 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. 
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PROGRAMA 15/11/2019 

SEXTA-FEIRA 

ISCTE 

 

09:30 – 11:00 

Auditório B1.04 

| Abertura do Congresso  

Profª Raquel Varela e Profº Paulo Marques Alves 

| CONFERÊNCIA DE ABERTURA 

| Tempos modernos, jornadas antigas na era 

da escravidão digital e das migrações globais 

 

Pietro Basso 

Professor Associado de Sociologia em 

L’Università Ca’ Foscari di Venezia, Facoltà di 

Lettere e Filosofia. 

Ricardo Antunes 

Professor Titular de Sociologia no Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP 

Peter Robinson 

Escritor, autor de “Portugal 1974-75, The 

Forgotten Dream” 

Moderador: Jorge Filipe Figueiredo Fontes 

(IHC-FSCH/UNL) 

 

11:00 – 11:30 

| Intervalo  

 

11:30 – 13:00 

| Sessões Paralelas 

 

Sessão 1 

Sala B1.02 

O trabalho precarizado na era da acumulação 

flexível 

Maria Augusta Tavares (IHC-FCSH/UNL – UFPB) 

e Marcos Antônio Tavares Soares (UESB) - 

Notas críticas ao empreendedorismo: 

precarização e informalidade do trabalho 

Luísa Freitas Rael da Rosa (ISCTE-IUL) - 

Trabalho precário: uma estratégia de organização 

social 

Maria Clara de Almeida Leal (ISCTE-IUL) - A 

Precarização do Trabalho dos Jovens em 

Portugal 

Lucas Pacheco Campos (UFJF) e Marina Martins 

de Araújo (UFRJ) - Radicalização neoliberal e o 

mundo do trabalho no Brasil 

Terezinha Martins dos Santos Souza (FCS-

UNIRIO) - Emoções e capital: o trabalho das 

mulheres durante a Reestruturação Flexível 

Moderadora: Emília Margarida Marques 

(ISCTE/IUL e IHC-FCSH/UNL)  

 

Sessão 2 

Auditório B1.04 

História do Movimento Operário e dos 

Movimentos Sociais 

 

João Santana da Silva (ICS/UL – PIUDHist) - Sob 

o fumo das chaminés: o Grupo Desportivo "Os 

Fósforos" e o futebol de fábrica (1920-1946) 

Miguel Ángel Pérez Suárez (IHC/FCSH – UNL) - 

O Congresso Nacional das CT de Covilhã 

Vinicius Marques dos Santos (UFVJM) - Análise 

da crítica de Hannah Arendt sobre o trabalho em 

Karl Marx 

Ana Barradas (Jornalista) - Motoristas em greve: 

impasse apenas adiado 

Jamile Silva Silveira (DHEEAA, FLUC - UC e 

CEIS20 - UC) - Trabalhadores, conflitos e 

sociabilidades: a Companhia Hidroelétrica do São 
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Francisco, em Paulo Afonso (Bahia, Brasil, 1948-

1974) 

Moderadora: Raquel Varela (IHC-FCSH/UNL) 

 

Sessão 3 

Sala B2.02 

As novas formas de exploração do trabalho, suas 

modalidades e consequências para a saúde 

dos/as trabalhadores/as 

 

Fernanda Iracema Moura Arnaud (PPGSS-

UFPA); Meraldina Costa Oliveira (ISCTE-IUL) e 

Luciete Furtado de Almeida (SEMEC) - O 

adoecimento mental do trabalhador: um estudo 

junto aos servidores públicos da Justiça Eleitoral 

Brasileira 

Sílvia Rodrigues Jardim (Médica Psiquiatra – 

UFRJ) - Depressão e Trabalho: ruptura e laço 

social 

Maria de Fátima Queiroz (UNIFESP); Ricardo 

Lara (UFSC e IHC-FCSH/UNL); João Renato 

Silva Nunes (USP) e Leandro Nunes 

(PPGSS/UFSC) - A jornada de trabalho nos 

portos: intensidade do labor e saúde dos 

estivadores 

Moderador: Jonatas Roque Ribeiro (UNICAMP e 

IHC-FCSH/UNL)  

 

13:00  – 14:30 

| Intervalo para Almoço 

 

14:30 – 16:00 

| Sessões Paralelas 

 

Sessão 4 

Sala B1.02 

Precariedade laboral e organização dos 

trabalhadores da Ciência e do Ensino 

Laiany Lara Emiliano (UNIFESP) e Maria de 

Fátima Queiroz (UNIFESP) - Nas dobras da 

eficiência: o trabalho e a saúde de docentes de 

uma universidade pública brasileira 

Vera Lúcia da Costa Napomuceno (SEEDUC/RJ) 

e Lucas Pacheco Campos (UFJF) - Reflexões 

sobre a (re)configuração do trabalho docente no 

Brasil e em Portugal na era neoliberal 

Cristina Gomes Baltazar (PUC-SP) - O 

adoecimento do docente assistente social nas 

universidades particulares de São Paulo 

Moderadora: Maria Augusta Tavares (IHC-

FCSH/UNL e UFPB) 

 

Sessão 5 

Sala C2.05 

As novas condições do trabalho jurídico 

 

António Pedro Dores (CIES-IUL e ISCTE-IUL) - 

Precariedade e subordinação - o caso da nova 

geração de advogados 

Pierre Guibentif (DINÂMIA’CET-IUL e ISCTE-IUL) 

- As recentes transformações do trabalho jurídico 

e o seu possível impacto social 

Susana Santos (CIES-IUL e ISCTE-IUL) - 

Reflexões em torno da profissão de advogado e 

dos ideais do profissionalismo 

Anne Schippling (CIES-IUL) - A educação 

internacional das elites perante os desafios de 

uma sociedade globalizada 

Moderadora: Terezinha Martins dos Santos 

Souza (FCS-UNIRIO) 

 

Sessão 6 

Auditório B1.04 

Relações laborais na contemporaneidade 
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Marcelo Badaró Mattos (UFF) - A classe 

trabalhadora de Marx aos nossos tempos 

Paulo Marques Alves (DINÂMIA’CET-IUL e 

ISCTE-IUL) - Do poder popular à “colaboração 

com todos os órgãos de gestão”. 40 anos de 

Comissões de Trabalhadores em Portugal 

Jorge Filipe Figueiredo Fontes (IHC-FCSH/UNL) - 

A formação da concertação social em Portugal 

Paulo Fernandes (ESCE/IPS) - As relações 

laborais: novos e ou velhos desafios sindicais 

Moderadora: Ana Campos (IHC-FCSH/UNL) 

 

Sessão 7 

Sala B2.02 

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

do-trabalho 

 

Alexandra de Carvalho Antunes (UL - Artis) - A 

ascensão social e económica da família Anjos e 

os progressos das «condições da vida operária» 

na Companhia de Fabrico de Algodões de 

Xabregas, em Lisboa, 1858-1890 

Ivan Ducatti (UFF) - A Eugenia no trato da 

"Questão Social" 

Simaia de Figueiredo Ferreira (Universidad 

Complutense de Madrid) - Precariedade das 

condições de vida na fronteira entre Marrocos e 

Espanha 

Moderador: Jonatas Roque Ribeiro (UNICAMP e 

IHC-FCSH/UNL) 

 

16:00 – 16:30 

| Intervalo 

 

16:30 – 18:00 

Auditório B1.04 

| CONFERÊNCIA 

| A questão social e o sofrimento 

Roberto della Santa 

Professor de Teoria Sociológica e Metodológica 

Científica. Co-coordenador do Observatório para 

as Condições de Vida e Trabalho 

Duarte Rolo 

Psicólogo Clínico e Doutorado em Psicologia do 

Trabalho. Professor Associado – Université de 

Paris 

Luiz Xarez 

Doutor em Motricidade Humana – Universidade 

Técnica de Lisboa; docente na Faculdade de 

Motricidade Humana 

Moderadora: Raquel Varela 

Historiadora, presidente da International 

Association Strikes and Social Conflicts. Vice 

coordenadora da Rede de Estudos do Trabalho, 

do Movimento Operário e dos Movimentos 

Sociais em Portugal 
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PROGRAMA 16/11/2019 

SÁBADO 

Universidade Nova de Lisboa 

Campolide - Colégio Almada Negreiros 

 

09:00 – 10:00 

Auditório A102 

| CONFERÊNCIA 

| The next decade of network society 

 

Piet Kommers 

Pioneiro na educação para os media e líder dos 

Workshops de Pesquisa Avançada da OTAN 

sobre Ferramentas de Aprendizagem Cognitiva. 

Professor da UNESCO, Ph.D titular em Educação 

e Design de Mídia 

 

Moderadora: Mirian Tavares 

(CIAC-UALg) 

 

10:00 – 11:30 

| Sessões Paralelas 

 

Sessão 8 

Sala CAN 221 

O trabalho no cinema, na literatura, no teatro e 

nas artes plásticas: condições do trabalho ou a 

sua representação nas Artes 

Beatriz Peralta García (Universidade de Oviedo) - 

A representação do trabalho na literatura 

socialista portuguesa 

 

António Martins Gomes (CHAM – FCSH/UNL) - 

Ferreira de Castro: a lã, a Covilhã e a política 

laboral do Estado Novo 

Ana Cláudia Cima Henriques (Universidade de 

Aveiro) - Relações laborais em A Caverna, 

Ensaio sobre a Lucidez e Jangada de Pedra de 

José Saramago: da Sombra, à clarividência com 

os olhos na utopia 

Moderador: Roberto della Santa (UFRJ/UFF/IHC-

FCSH/UNL) 

 

Sessão 9 

Sala CAN 219 

Trabalhadores negros no mundo do trabalho 

 

Jonatas Roque Ribeiro (UNICAMP e IHC-

FCSH/UNL) - Outros sujeitos: trabalhadores e 

associativismo negro nos mundos do trabalho 

(Brasil, século XIX) 

José Marques Guimarães (CEPESE – UP) - A 

luta dos trabalhadores negros pela sua 

emancipação: da herança da escravatura à 

conquista da cidadania 

Jonorete de Carvalho Benedito (UNESP); Nanci 

Soares (UNESP); Sálvea de Oliveira Campelo 

(UPE) e Taís Pereira de Freitas (UFTM) - A 

influência do povo negro escravizado na 

formação da classe trabalhadora brasileira: 

apontamentos históricos 

Moderador: Ivan Ducatti (UFF) 

 

Sessão 10 

Sala CAN 217 

Movimento operário de mulheres 

 

Ana Alcântara (IHC-FCSH/UNL) - Operárias 

lisboetas no final do século XIX: caracterização e 

espacialidade do trabalho fabril e oficinal feminino 
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Virgínia Baptista (IHC-FCSH/UNL) e Paulo 

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

- As mulheres de Xabregas: trabalho, quotidiano 

e ativismo (do fim do século XIX aos anos 40 do 

século XX) 

Pamela Peres Cabreira (IHC-FCSH/UNL) - 

Mulheres da Sogantal em Luta: autogestão e 

operariado feminino no período revolucionário 

português (1974-1975) 

Jacykelly Renata França de Oliveira (UEPB) e 

Juliana Nunes Pereira (UGEAPS/UEPB) - O 

corpo da mulher é a última fronteira de conquista 

do capital? 

Moderadora: Terezinha Martins dos Santos 

Souza (FCS-UNIRIO) 

 

Sessão 11 

Sala CAN 117 

As formas de resistência e de organização dos 

trabalhadores: passado, presente e futuro 

 

Débora Val Escadas (UMinho) - A organização 

operária bracarense durante a I República (1910-

1926) 

Paulo Marques Alves (DINÂMIA’CET-IUL e 

ISCTE-IUL) - Porque estão os sindicatos em 

crise? Seguido de algumas considerações para 

dela saírem 

João Gomes (ICS/ISCSP) - O (contra)movimento 

sindical nos casinos em Portugal: da associação 

de classe à actualidade. 

Adriano de Jesus Constantino e Luís Constantino 

Borges Rendeiro (Centro de Estudos e Defesa do 

Património na Região de Peniche) - As greves 

dos pescadores de Peniche de 1960 a 1975 

Moderador: Luís Carvalho (FCSH/UNL) 

 

 

11:30 – 12:00 

| Intervalo – Coffee Break 

 

12:00 – 13:30 

| Sessões Paralelas 

 

Sessão 12 

Sala CAN 117 

As longas jornadas e consequências para os/as 

trabalhadores/as 

 

Terezinha Martins dos Santos Souza (FCS-

UNIRIO) – Sindicalismo e o combate ao assédio 

moral no trabalho 

Ana Aleixo (Médica Cardiologista) – O trabalho e 

a saúde cardiovascular no século XXI 

José António Pereira de Jesus Antunes (Médico 

Geral e Familiar) – Efeitos na saúde das longas 

jornadas de trabalho 

Moderadora: Virgínia Baptista (IHC-FCSH/UNL) 

 

Sessão 13 

Sala CAN 221 

História das ideologias, filosofias e políticas do 

movimento operário, movimentos sociais e 

partidos 

 

Nuno Simão Ferreira (FLL) - A Cartilha do 

Operário de Alberto Monsaraz e a solução 

integralista para o mundo do capital e do trabalho 

no ano de 1919 

Adriano de Jesus Constantino e Luís Constantino 

Borges Rendeiro (Centro de Estudos e Defesa do 

Património na Região de Peniche) - Sementes da 

Democracia em Peniche 

José Pedro Reis (FL/UP) - Os movimentos de 

classe no decorrer da 1ª Grande Guerra no 

Distrito do Porto 
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Ana Campos (IHC-FCSH/UNL) - "Para lutar é 

preciso ser instruído": a ideologia e o movimento 

operário na universidade Popular de Setúbal - da 

1ª República ao advento do Estado Novo 

Moderador: Vinicius Marques dos Santos 

(UFVJM) 

 

Sessão 14 

Sala CAN 219 

Trabalho e desigualdade social 

 

Sheyla Suely de Souza Silva (GEAPS/UEPB); 

Moema Amélia Serpa Lopes de Souza 

(GETRAPS/UEPB); Juliana Nunes Pereira 

(GEAPS/UEPB) e Nívea Maria Santos Souto 

Maior (UEPB – UES/RJ) - A ofensiva 

ultraneoliberal e a derruição dos direitos do 

trabalho no Brasil "pós-neodesenvolvimentista" 

Manuel Couret Pereira Branco (CEFAGE) - Que 

Futuro para o Direito ao Trabalho 

Manuel Carlos Silva 

(CICS.Nova/UMinho/CEAM/UNB) e Pedro 

Soares (IGOT/UL) – Trabalho: um conceito 

central e uma realidade constitutiva da sociedade 

Henrique M. Oliveira (IST) – Medidas de 

desigualdade relativas à curva de Lorenz 

Moderadora: Alexandra de Carvalho Antunes 

(UL-Artis) 

 

Sessão 15 

Sala CAN 217 

O trabalho e o território 

 

Larissa Tavares Moreno (UNESP) - A expansão 

territorial da aquicultura empresarial no Brasil e 

os conflitos com as comunidades pesqueiras 

tradicionais 

Thiago Pereira Barros (UNESP) - O setor 

portuário brasileiro: a expansão territorial do 

capital e os reflexos para os trabalhadores 

Rui Pedro Jacinto (IHC-FCSH/UNL) - As 

comunidades marítimas e operária em Sines 

(1880-1910): contributo para uma análise 

demográfica 

Cristina Gomes Baltazar (PUC-SP) - Prevenir 

antes que desabe! O trabalho da comunidade do 

Butantã no Núcleo de Defesa Civil-NUDEC 

Diego Pessoal Irineu de França (UNESP) e 

António Thomaz Junior (UNESP) - A 

geograficidade da exploração: efeitos na saúde 

do trabalhador(a) da fruticultura mundializada no 

nordeste brasileiro 

Moderador: Ivan Ducatti (UFF) 

 

13:30 – 14:30 

| Intervalo para Almoço 

14:30 – 16:00 

Auditório A102 

| CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO 

| Da Competição à Cooperação 

 

António Coimbra de Matos 

Médico Psiquiatra, pedopsiquiatra e psicanalista 

Raquel Varela 

Historiadora, presidente da International 

Association Strikes and Social Conflicts. Vice 

coordenadora da Rede de Estudos do Trabalho, 

do Movimento Operário e dos Movimentos 

Sociais em Portugal 

Moderador: António Simões do Paço 

(IHC-FCSH/UNL)
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RESUMOS 

 

1) O trabalho precarizado na era da acumulação 

flexível 

 

Notas críticas ao empreendedorismo: precarização e 

informalidade do trabalho 

Maria Augusta Tavares (IHC-FCSH/UNL e UFPB) 

Marcos Antônio Tavares Soares (UESB)  

 

O empreendedorismo é, a meu juízo, com raras 

exceções, uma modalidade de trabalho precarizado 

que, em muitos casos, torna-se “emprego informal”. 

Contudo, a literatura econômica burguesa o apresenta 

mediante uma suposta autonomia, que não apenas 

retira o indivíduo da condição de desempregado, 

como tem a capacidade de transmutá-lo de uma 

classe social à outra.  

Ora, se é difícil materializar tais promessas numa 

economia estável, é impossível em tempos de 

recessão econômica. A criação de emprego não é um 

ato de vontade do governo ou de capitalistas. Menos 

ainda do trabalhador. Emprego tem custo. No caso do 

empreendedorismo, um custo assumido pelo próprio 

desempregado, cuja iniciativa pode não oferecer 

renda proporcional à sua necessidade, tampouco 

garantia de longa duração. A taxa de mortalidade do 

empreendedorismo varia conforme o porte das 

empresas, mas, em geral, há um alto grau de 

mortalidade, o que indica a possibilidade de um 

emprego temporário e sujeito a prejuízo financeiro.  

Ainda assim, não basta ter vontade para tornar-se um 

empreendedor, embora a propaganda estatal o faça 

crer. Como já aludido, emprego custa dinheiro. E a 

prometida “autonomia” faz do sujeito um misto de 

patrão e trabalhador, condição que o obriga a 

trabalhar mais que os seus empregados. Isso, porém, 

não nos autoriza a declarar – de forma generalizada – 

que desempregados e empregadores têm problemas 

semelhantes, embora o afirme o governo brasileiro. 

Este, na tentativa de fazer parecer que está a 

defender o emprego, declara que gerar emprego é 

demasiado caro e que o trabalhador brasileiro vai ter 

que escolher: ou direitos ou informalidade.   

Com isso, o governo está a matar dois coelhos com 

uma só cajadada: de modo oportunista a dificuldade 

do empreendedor é usada para favorecer os grandes 

empregadores e para justificar a disseminação da 

informalidade do trabalho. 

Palavras-Chave: Trabalho; empreendedorismo; 

informalidade. 

 

Trabalho precário: uma estratégia de organização 

social 

Luísa Freitas Rael da Rosa (ISCTE-IUL) 

 

A precariedade não escolhe estatuto profissional. 

Todos estão num mesmo barco, só que sem 

identidade, não remam na mesma direção, estão 

desnorteados; o soçobrar é iminente. Vivenciar uma 

geração de capitalismo fluido foi uma estratégia. 

Insegurança profissional é o trunfo de quem detém o 

poder e controla as regras. O capital – financeirizado – 

rompeu, substancialmente, sua dependência ao 

trabalho (Bauman, 2001, p. 188).  

Se até meados dos anos 70, sinônimo de grandes 

empresas era empresas grandes, ou seja, as que 

contingenciavam numerosos trabalhadores, cada vez 

mais essa premissa não é mais verdadeira. O 

neoliberalismo impôs, em caráter global, 

desregulamentações de direitos sociais pretendendo 

promover crescimento econômico baseado na 

competitividade do mercado de trabalho. A estratégia 

organizacional era a redução dos custos, não de 

qualquer, mas, precisamente, o da força de trabalho.  

O aumento da mais-valia deu-se, sucintamente, por 

dois enfoques: “exterritorializando” a cadeia produtiva 

em um processo de subcontratações em nível 

internacional, acarretando dumping social e, dentro 

dos países, impondo medidas de austeridade, 

desprotegendo o trabalho. Se esse processo vinha 

intensificando-se desde as últimas décadas do século 
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passado, a crise internacional de 2008 imprimiu maior 

velocidade à destruição de uma vida digna lastreada 

em um emprego estável, suficientemente remunerado 

e que garantisse, em caso de alguma incontingência, 

um seguro.  

As engrenagens desse sistema econômico foram tão 

bem articuladas que levaram os trabalhadores a 

internalizarem que eram somente eles os 

responsáveis pelas suas carências, ao argumento da 

“meritocracia”. Ao mesmo tempo, embora os esforços 

individuais, a desigualdade econômica só tende a 

aumentar, conforme o relatório Public Good or Private 

Wealth (2019). (Sobre)Vivendo em existências 

precárias, um grande contingente de pessoas, 

estimado em pelo menos ¼ da população mundial 

(Standing, 2011, p. 56), já traz preocupações que 

extrapolam a esfera individual, sendo capazes de 

refletir no destino político das nações.  

Bibliografia: 

Bauman, Zygmund (2001), Modernidade Líquida. Rio 

de Janeiro: Zahar.  (trad. Plínio Dentzien)  

(Originalmente publicado em 1999). 

Standing, Guy (2011), O Precariado: a Nova Classe 

Perigosa, Lisboa, Presença. 

Palavras-chave: Crise econômica; Precariedade 

laboral.  

 

A Precarização do Trabalho dos Jovens em Portugal 

Maria Clara de Almeida Leal (ISCTE-IUL)  

 

Tendo em vista que Portugal seguiu nas últimas 

décadas a tendência mundial neoliberal com diversas 

modificações estruturais nas esferas econômica, 

política e social, principalmente após o período da 

Troika, verifica-se o aumento da flexibilização dos 

contratos de trabalho, com a perda de direitos 

conquistados pela classe trabalhadora, elementos do 

cenário de incremento da precariedade laboral. Neste 

contexto, o presente artigo pretende abordar como 

objeto central a reflexão das tendências e as possíveis 

consequências para o futuro laboral do jovem no 

mercado de trabalho precário português. Os 

resultados parciais da pesquisa em desenvolvimento 

apontam que 66,3% dos jovens portugueses (de 15 a 

24 anos) ocupam postos precários de trabalho, e 

apenas 34% recebem o salário mínimo nacional, 2% a 

menos em relação ao mesmo período de 2018. Além 

disso, a partir da análise de dados estatísticos 

comparativos entre países da União Europeia, 

verificou-se que este mesmo grupo etário é o mais 

afetado pela taxa de desemprego e por contratos 

temporários. Além de, também, enfrentarem 

dificuldades no mercado laboral a partir de outras 

formas de contratos atípicos de trabalho, baixos 

salários, trabalhos a recibos verdes que igualmente os 

configuram em uma conjuntura de vulnerabilidade. 

Metodologicamente, para a construção da 

problemática foi utilizada a vasta bibliografia do campo 

da sociologia do trabalho - Brasil, Portugal, em 

particular, e Europa, em geral. Em seguida, foram 

consultados os últimos relatórios do Banco Mundial, 

em especial aquele dedicado ao “Emprego e 

crescimento: a Agenda da Produtividade" que, a partir 

do caso brasileiro nos traz elementos para acreditar 

que a precarização do trabalho dos jovens é agenda 

central para a manutenção dos lucros do capital. 

Posteriormente, foram consultadas as bases de dados 

da Eurostat  (2016) e do INE (2017) que se baseiam 

respectivamente na análise estatística de Emprego e 

Desemprego e Inquérito ao Emprego em Portugal. 

Palavras-chave: precarização do trabalho; jovens 

precarizados. 

 

Radicalização neoliberal e o mundo do trabalho no 

Brasil 

Lucas Pacheco Campos (UFJF) e Marina Martins de 

Araújo (UFRJ) 

 

Desde de 2015 o Brasil passa por sérias 

transformações sociais, econômicas e políticas. O 

ambiente de crise conjugado aos insistentes apelos da 

mídia sobre a suposta necessidade de "ajuste" das 

contas públicas têm contribuído para a reformulação 

de direitos sociais, especialmente daqueles 
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relacionados ao mundo do trabalho. O processo de 

transfiguração da Constituição de 1988, que já vinha 

ocorrendo desde os anos 90, ganhou ainda mais força 

na agenda institucional. Esse ambiente de 

transformações na esfera da reprodução está 

diretamente relacionado ao reordenamento das 

relações de produção capitalista no país, que busca 

recuperar patamares de acumulação via o 

aprofundamento dos graus de exploração da força de 

trabalho. Partindo deste cenário, a presente pesquisa 

tem como objetivo apontar conexões entre as recentes 

modificações da legislação trabalhista e o que 

consideramos ser um processo de radicalização do 

padrão neoliberal do desenvolvimento capitalista 

brasileiro, a ocorrer desde 2015. Ao contrário do que 

pode parecer, não se trata de um momento de ruptura 

radical com o passado distante ou mesmo recente. 

Entendemos ser um processo de aprofundamento da 

histórica dependência brasileira e, em particular, do 

projeto neoliberal em curso desde os anos 90, que 

alternou fases sociais-liberais e adquire atualmente 

uma face hiper-reacionária. Apresentaremos 

consequências das recentes reformas neoliberais para 

o mundo do trabalho, em especial das Leis 13.429 

(Reforma Trabalhista) e 13.467 (Lei das 

Terceirizações), ambas de 2017, bem como da 

Medida Provisória 881, de 2019, que ainda não possui 

efeitos observáveis, mas dá continuidade às medidas 

anteriores.  Percebe-se, por exemplo, o crescimento 

do desemprego, da pobreza, da precarização, da 

informalização e daquilo que se tem chamado de 

“uberização”. Tais efeitos contribuem para o 

acirramento das condições de superexploração e 

exigem o recrudescimento das funções repressivas do 

Estado. 

Palavras-chave: Mundo do trabalho; neoliberalismo; 

legislação trabalhista. 

 

Emoções e capital: o trabalho das mulheres durante a 

Reestruturação Flexível 

Terezinha Martins dos Santos Souza (FCS -UNIRIO) 

  

O capital sempre incidiu na subjetividade da classe 

trabalhadora, aprisionando-a, mas no capitalismo 

contemporâneo, no momento de reestruturação 

produtiva, surgem novas e refinadas formas de 

dominação, com ênfase na potenciação das emoções 

do conjunto dos/as trabalhadores/as. Este trabalho 

analisa o significado – no atual padrão de acumulação 

– do crescimento no número de mulheres em cargos 

de direção, bem como os rebatimentos sobre a 

constituição da subjetividade dessas mulheres bem 

como sobre a luta de classes. Desde o arsenal 

heurístico do materialismo histórico-dialético, 

abordaram-se as categorias do modo de produção 

capitalista e sua relação com o controle/gestão da 

força de trabalho, para entender o desenho da dupla 

subordinação – de gênero e de classe – que o capital 

faz recair sobre parcela da classe trabalhadora, que 

são as mulheres. A análise revela que, no atual 

momento de reestruturação produtiva, uma das 

formas de potenciar a extração da mais valia relativa é 

a exploração de certas emoções da força de trabalho 

das mulheres em cargos de direção, enquanto 

gestoras e responsáveis pelo controle e otimização da 

produção, propiciando, como consequência, um 

incremento da mais valia relativa. O capital não efetua 

gastos para qualificar a mulher gestora para isso, visto 

que as mulheres são historicamente treinadas pela 

educação de gênero para lidar bem com as emoções. 

Dessa forma, a força de trabalho das mulheres 

gestoras desonera o capital. O crescimento do número 

de mulheres em cargos de direção não representa um 

rompimento com o padrão de divisão social e sexual 

do trabalho, bem como, nos moldes em que se dá, 

contribui para emersão, nessas mulheres, de uma 

subjetividade que apresenta forte aderência à lógica 

societal do capital, com rebatimentos deletérios para a 

luta de classes. 

Palavras-chave: Materialismo histórico-dialético; 

Mulheres; Trabalho. 
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2) História do Movimento Operário e dos 

Movimentos Sociais 

 

Sob o fumo das chaminés: o Grupo Desportivo "Os 

Fósforos" e o futebol de fábrica (1920-1946) 

João Santana da Silva (ICS/UL – PIUDHist) 

 

A criação da Fundação Nacional para a Alegria no 

Trabalho (FNAT), em 1935, institucionalizou uma 

intervenção direta do Estado português no lazer, na 

recreação e na gestão dos tempos livres dos 

trabalhadores das empresas do país. No entanto, esta 

intromissão das estruturas de poder (público e 

privado) iniciou-se muito antes, com a criação de 

grupos desportivos para os trabalhadores com o apoio 

e financiamento dos patrões ou mesmo por iniciativa 

destes últimos. Num período de grande expansão e 

popularização do futebol, era sobretudo esta a 

modalidade eleita para a atividade destas 

agremiações.  

A partir do exemplo histórico do Grupo Desportivo “Os 

Fósforos”, criado em 1920 (e extinto em 1946) para 

recreação dos operários da fábrica da Companhia 

Portuguesa de Fósforos, no Beato (Lisboa), 

exporemos o contexto do surgimento e 

desenvolvimento do desporto corporativo e de fábrica 

em Portugal, iniciado antes da criação da FNAT, e de 

que modo os trabalhadores, quadros superiores e 

administradores das empresas se envolviam com 

estes clubes.  

Para além da democratização progressiva de uma 

prática de lazer – moderna e sobretudo urbana – para 

camadas socioprofissionais cada vez mais 

diversificadas, o incremento do desporto nas fábricas 

e empresas na primeira metade do século XX implica 

também uma planificação do tempo livre dos 

trabalhadores, a procura da otimização física e 

psicológica destes e a sua vinculação à identidade da 

empresa, mais do que à sua classe social. 

Procuraremos, assim, também levantar questões 

sobre como esta forma de associativismo desportivo 

afeta a identificação com o movimento operário ou 

uma eventual “despolitização” dos trabalhadores.  

Palavras-chave: História do futebol; desporto 

corporativo; quotidiano operário.  

 

O Congresso Nacional das CT de Covilhã 

Miguel Ángel Pérez Suárez (IHC-FCSH/UNL) 

 

No final de setembro de 1975 reune-se na Covilhã um 

auto-denominado "congresso nacional das CT" sob o 

patrocínio do MRPP, reunindo cerca de 100 

comissões de todo o país. O evento nasce da 

iniciativa da Inter-comissões das CT de Lisboa, e 

apenas conta com o apoio político do PRT e do PS 

(este último muito condicionado). 

É, na nossa opinião, uma das derradeiras 

manifestações da influência orgânica da extrema 

esquerda junto do movimento das CT, que daqui em 

diante será um segundo canal de representação do 

movimento operário, ao lado da Intersindical, e 

claramente hegemonizado pelo Partido Comunista 

Português. 

Palavras-chave: Movimento operário; revolução; 

comunismo. 

 

Análise da crítica de Hannah Arendt sobre o trabalho 

em Karl Marx 

Vinícius Marques dos Santos (UFVJM) 

 

Hannah Arendt, em seu livro “A Condição Humana”, 

pretende estabelecer uma crítica da era moderna, na 

qual ocorreu a dissolução do espaço público e uma 

inversão nas prioridades que o ser humano possui na 

sociedade capitalista. Para entender melhor como o 

espaço público perdeu a característica que antes 

possuía, por exemplo, na sociedade grega, a autora 

busca identificar três atividades da condição humana: 

“Trabalho”; “Obra”; “Ação”. Essas atividades compõem 

aquilo que Arendt entende de Vita Activa, ou seja, 

uma vida mais voltada para a política. Sendo assim, a 

antiga esfera pública não se via presa às atividades 

que buscassem satisfazer tão somente às 
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necessidades biológicas do ser humano. Para a 

autora, na era moderna ocorre a inversão dessas 

prioridades. O trabalho e a obra, relações materiais 

que visam o consumo imediato de produtos, acabam 

por tomar o lugar que antes cabia à ação. A ação, por 

sua vez, se recolhe cada vez mais para a esfera 

privada, onde se caracteriza a sociedade capitalista, 

com seus proletários, e uma preocupação excessiva 

dessa sociedade com o trabalho. Quando Hannah 

Arendt busca aprofundar as questões sobre o 

“trabalho”, ela desenvolve uma crítica a Karl Marx. 

Arendt analisa a falta de entendimento que o autor 

possui sobre as três atividade da condição humana 

através de elementos que comprovem que Marx, em 

sua crítica à economia política, fortalece a ideia de 

que o ser humano, na era moderna, está sujeito ao 

trabalho, e que a sociedade que esse autor busca, 

uma sociedade comunista, nada mais é que uma 

sociedade do “trabalho”. A pesquisa busca, assim, 

através de estudos sobre o Trabalho na obra 

marxiana, analisar a crítica que Hannah Arendt faz a 

Karl Marx e entender se tal crítica efetivamente se 

sustenta.   

Palavras-chave: Hannah Arendt; Karl Marx; Trabalho; 

Condição Humana. 

 

Motoristas em greve: impasse apenas adiado 

Ana Barradas (Jornalista) 

 

A greve dos motoristas por melhores condições, no 

estival Agosto de 2019, pode ser vista como um 

manual da luta de classes. Com esta apresentação 

pretendo demonstrar que está em causa a democracia 

que vivemos e em particular o exercício do direito de 

greve. 

Os motoristas exigiam ser pagos em salário base e 

não em subsídios e que o valor real total fosse 

descontado para a Segurança Social e para a reforma. 

O tema era dramático e os actores estiveram à altura 

dos respectivos papéis. Decretada a requisição civil, 

ela desencadeou a intervenção das forças armadas. 

Foi grande a pressão dos média, ao lado dos patrões 

e do governo. Quem apoiou foram pequenos 

sindicatos independentes.  

Jogaram-se ali também os resultados eleitorais de 

Outubro. O governo, controlando a todo o custo a 

situação, conjugou dureza para os grevistas com 

tolerância para os patrões. Num piscar de olhos a 

sectores que se inclinavam para a direita, o PS 

demonstrou poder ser tão duro como um executivo 

musculado. 

O governo contou com a suposta neutralidade da 

CGTP. Esta e o PCP alegaram tratar-se de uma 

jogada da direita para pôr em risco a democracia. Daí 

a passar-se à mesa das negociações foi um passo, 

assinando a Fectrans e ANTRAM um “pré-acordo” em 

plena greve. 

Entre os ex-grevistas, a braços com processos 

disciplinares, despedimentos e “extinções do posto de 

trabalho”, persiste uma certeza: até novo protesto, o 

excesso de trabalho vai continuar a marcar a 

profissão. “Somos uma espécie de escravos. Os 

patrões dizem que não têm mais motoristas por haver 

falta de mão-de-obra mas com isso aproveitam e 

metem um ordenado ao bolso; dois motoristas a fazer 

turnos de 12 horas, no mínimo, acabam por fazer o 

trabalho de três”. 

Palavras-Chave: greve; motoristas; classes. 

 

Trabalhadores, conflitos e sociabilidades: a 

Companhia Hidroelétrica do São Francisco, em Paulo 

Afonso (Bahia, Brasil, 1948-1974) 

Jamile Silva Silveira (DHEEAA, FLUC - UC e CEIS20 - 

UC) 

 

O presente estudo visa compreender as experiências 

dos trabalhadores frente aos conflitos sociais na 

formação de Paulo Afonso-BA. A história do 

município, conhecido como Capital da Energia, se 

confunde com a trajetória da Companhia Hidroelétrica 

do São Francisco (CHESF), na qual os operários que 

atuaram ativamente nesse processo foram silenciados 

diante do discurso hegemônico divulgado pela 

Companhia.  
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O debate se inicia com a formação de Paulo Afonso, 

aliado a organização social urbana de uma vila 

operária e uma “cultura fabril”, no padrão company 

town, e as dinâmicas de implementação da política 

desenvolvimentista do Governo Federal, no Estado 

Novo. Esse modelo criaria uma infraestrutura para 

circulação de bens e pessoas, ao lado de uma rígida 

disciplina sobre o trabalhador. 

Haviam alojamentos para os funcionários solteiros e 

três vilas: para os engenheiros, altos funcionários e 

para famílias de operários, com acesso ao 

fornecimento gratuito de água e energia elétrica. Esta 

área ficou conhecida como Cidade da CHESF. Os 

trabalhadores mais graduados, tinham o bairro 

próprio. Na Vila Operária, as moradias (casa tipo C, D, 

E e O) eram de acordo com a função exercida na 

empresa. 

Diante deste cenário, pretende-se investigar as 

contradições internas de aceitação ou resistência, 

entre os operários, às relações de dominação 

hegemônica da CHESF e as possibilidades de 

tradução desse poder. São utilizadas diferentes fontes 

de análise, buscando uma releitura e múltiplos olhares 

sobre os trabalhadores da CHESF em Paulo Afonso, 

no contexto do início das obras em 1948 até a 

construção das primeiras usinas em 1974 (Paulo 

Afonso I, II e III). 

Palavras-Chave: Desenvolvimentismo, disciplina do 

trabalho, hegemonia. 

 

3) As novas formas de exploração do trabalho, 

suas modalidades e consequências para a saúde 

dos/as trabalhadores/as 

 

O adoecimento mental do trabalhador: um estudo 

junto aos servidores públicos da Justiça Eleitoral 

Brasileira 

Fernanda Iracema Moura Arnaud (PPGSS-UFPA); 

Meraldina Costa Oliveira (ISCTE-IUL) e Luciete 

Furtado de Almeida (SEMEC) 

 

Os estudos sobre a saúde do trabalhador na 

contemporaneidade têm revelado um novo perfil de 

morbimortalidade que aponta o crescimento das 

estatísticas relacionadas ao adoecimento psíquico dos 

trabalhadores, indicando a necessidade de 

aprofundamento das análises sobre o significado da 

relação saúde mental e sua relação com o trabalho. 

Este artigo objetiva evidenciar os determinantes 

sociais do adoecimento mental do trabalhador na 

sociedade capitalista contemporânea, a partir dos 

resultados de uma pesquisa empírica realizada com 

servidores públicos dos Tribunais Eleitorais brasileiros, 

que ratificou serem as condições e relações de 

trabalho os principais fatores que contribuíram para o 

adoecimento mental dos mencionados servidores. 

Esses resultados são refletidos à luz da teoria social 

crítica, por meio de revisão bibliográfica das seguintes 

categorias: trabalho, reestruturação produtiva, 

neoliberalismo e sofrimento social. Nesse sentido, 

conclui que o adoecimento mental dos referidos 

trabalhadores está intimamente relacionado à 

intensificação da precarização social decorrente do 

atual padrão de acumulação capitalista que inflete no 

serviço público brasileiro com a expansão da política 

neoliberal consubstanciada na Reforma do Estado, a 

qual impactou nas estruturas estatais desencadeando 

um movimento de precarização das condições de vida 

e de trabalho dos servidores, refletido na redução dos 

investimentos no setor público, na focalização das 

políticas sociais, no arrocho salarial e no avanço da 

lógica produtivista e financista privada nas políticas de 

gestão. O enfrentamento a essa questão depende, 

portanto, da luta política e da capacidade de 

organização dos trabalhadores por melhores 

condições de vida e de trabalho, o que perpassa pela 

necessidade de fortalecer o sentido de coletivo e de 

bem público na sociedade contemporânea. 

Palavras-chave: Trabalho; Adoecimento mental; 

Reforma do Estado. 

 

Depressão e Trabalho: ruptura e laço social 

Sílvia Rodrigues Jardim (Médica Psiquiatra – UFRJ)  
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Desde os primeiros anos do século XXI a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) anuncia que em 2020 a 

depressão será a principal causa de dias vividos com 

incapacidade. Incapacidade essa, e isso não causa 

tanto alarde, é medida em incapacidade para o 

trabalho. Entretanto, se causa espanto tanta 

depressão, questiona-se menos como aquilo mesmo 

para o que a depressão nos torna incapazes, o 

trabalho, se articula enquanto causa dessa mesma 

depressão. É sobre essas múltiplas e sobre 

determinações entre o campo do trabalho e a 

depressão e seus corolários que inclui a síndrome de 

“burnout” (Esgotamento Profissional em português) e 

a questão dos suicídios relacionados ao trabalho, que 

pretendo tratar, partindo dos estudos e pesquisas no 

campo da chamada Saúde do Trabalhador e com 

base na prática clínica de mais de 25 anos em saúde 

mental na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Para tal, 

parto da crítica à posteridade da centralidade do 

trabalho na formulação da economia psíquica em suas 

dimensões simbólica, real e imaginária, e, portanto, na 

constituição de determinadas subjetividades. 

Consequência analítica dessa anterioridade do 

trabalho como central na economia política é que não 

tanto as tecnologias de extração da mais-valia (formas 

de organização do trabalho) são novas. Mas a mesma 

é mais intensa e profunda, deixando tantos, que só 

“querem” trabalhar, sem trabalho e poucos, que 

“podem” trabalhar, trabalhando demais. E menos 

ainda, que não trabalham, e têm cada vez menos 

nome próprio, detendo mais capital. O espectro 

psicopatológico que acompanha as duas décadas 

vividas do século XXI confirma cada vez mais, a meu 

ver, a centralidade do trabalho como anterior, 

incluindo a sua derrisão como valor simbólico (ou seja, 

sua desapropriação material e imaterial). Para 

empreender tal discussão pretendo desenvolver a 

noção de trabalho como “bem simbólico”. 

Palavras-chave: depressão; mal-estar no trabalho; 

laço social. 

 

A jornada de trabalho nos portos: intensidade do labor 

e saúde dos estivadores 

Maria de Fátima Queiroz (UNIFESP); Ricardo Lara 

(UFSC e IHC-FCSH/UNL); João Renato Silva Nunes 

(USP) e Leandro Nunes (PPGSS/UFSC) 

 

O artigo apresenta o trabalho dos estivadores no que 

tange a abordagem da jornada de trabalho. O trabalho 

portuário sofreu transformações nos seus meios de 

produção, em especial a partir da segunda metade do 

século XX com a entrada do capitalismo neoliberal nos 

portos. As mudanças abrangem as cargas horárias de 

trabalho que podem ser adotadas de formas integrais, 

acrescidas ou não de significativas horas 

extraordinárias. Todo trabalho excessivo e prolongado 

produz esgotamento físico e mental. Neste artigo, 

objetiva-se identificar as jornadas de trabalho 

estabelecidas pelas diferentes organizações nos 

portos. Os dados e conteúdos da investigação se 

amparam em pesquisas desenvolvidas sobre o 

trabalho portuário e entrevistas com estivadores 

(Queiróz, 2015; 2016). Os Resultados apresentam 

jornada de seis horas, como no porto de Santos 

(Brasil). Ressalta que a jornada em um mesmo porto 

pode variar entre terminais portuários. Nos portos 

portugueses a jornada de trabalho é de oito horas, 

enquanto nos portos espanhóis são seis. Já no porto 

de Cartagena (Colômbia), a jornada se estende por 

doze/quatorze horas, com quinze minutos de 

alimentação que ocorre no próprio local de trabalho. 

Quando se trata do trabalho com contêiner, 

especificamente no portêiner, a jornada contratada 

pode ser de seis horas com revezamento, ou 

ininterrupta. No porto de Santos se caracteriza o 

revezamento. No porto de Valência (Espanha) o 

trabalho no porteiner é de seis horas ininterruptos, 

enquanto em outros portos espanhóis a quantidade de 

horas, no mesmo equipamento, assemelha-se ao 

porto de Santos e de Sines (Portugal), com 

revezamento. A questão da jornada de trabalho é uma 

abordagem fundamental na dinâmica laboral atual. A 

compreensão de quanto tempo de jornada um corpo 
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suporta, em qual tipo de trabalho e qual a intensidade, 

é parte do conhecimento que deve ser ampliado 

visando indicar jornadas compatíveis com os 

trabalhadores em suas atividades nos portos.  

Palavras chaves: Estivador; Jornada de Trabalho; 

Trabalho Portuário. 

 

4) Precariedade laboral e organização dos 

trabalhadores da Ciência e do Ensino 

 

Nas dobras da eficiência: o trabalho e a saúde de 

docentes de uma universidade pública brasileira 

Laiany Lara Emiliano (Unifesp) e Maria de Fátima 

Queiroz (Unifesp)  

 

O artigo apresenta o trabalho docente em uma 

universidade pública no Brasil. Compreende-se que o 

movimento de exploração do trabalho docente na 

atual conjuntura política educacional do país é 

expressão de um novo modelo de produção financiado 

por novas formas de avaliação e controle do trabalho 

docente gestado nas dobras da eficiência. Atualmente 

o Brasil vem enfrentando a Era do Ocaso na educação 

superior pública brasileira, na qual forças iminentes de 

rupturas e continuidades vêm desdobrando exigências 

do “novo” modus operandi de ser, organizar e 

trabalhar sendo agenciadas pelo próprio capital. Neste 

artigo objetivo é avaliar a relação da organização do 

trabalho docente e o processo de saúde/adoecimento 

dos docentes de uma universidade pública no Brasil. 

Trata-se de estudo com abordagem quantitativa 

pautado em questionários sobre organização do 

trabalho, fadiga, distúrbios osteomusculares 

relacionados ao trabalho, acidente de trabalho e dor 

lombar, aprovado pelo Comitê de Ética sob o número 

CAAE: 66857517.2.0000.5505. Foram entrevistados 

66 docentes de cursos diversos, 21 homens e 45 

mulheres, a maioria com idade entre 35 e 55 anos 

(78,8%) e 61% sentem-se fatigados/as. Os resultados 

apresentam uma associação estatisticamente 

significativa entre fadiga e as variáveis da organização 

do trabalho como a tarefa interrompida (² 5,51; 

p=0,019); o trabalho fragmentado (² 7,82; p=0,005); o 

ritmo acelerado de trabalho (² 4,20; p=0,04) e a 

excessiva burocracia (x2 7,1; p=0,008). Sobre a 

organização do trabalho os docentes sentem-se 

estressados e a relação é estatisticamente 

significativa com o não reconhecimento do seu 

trabalho pela universidade (² 19,7; p=0,00) e 

apresenta ainda relação estaticamente significativa 

com a dor em pescoço/região cervical (² =10,47; 

p=0,00). Os desdobramentos da eficiência 

evidenciada, e a intensificação do trabalho, permite 

uma aproximação com a realidade do/a trabalhador/a, 

ampliando a necessidade em aprofundar os estudos 

que contribuem para maior visibilidade dos processos 

que afetam a saúde destes trabalhadores/as. 

Palavras-chave: Trabalho docente; Saúde do 

Trabalhador; Educação pública. 

 

Reflexões sobre a (re)configuração do trabalho 

docente no Brasil e em Portugal na era neoliberal 

Vera Lúcia da Costa Napomuceno (SEEDUC/RJ) e 

Lucas Pacheco Campos (UFJF)  

 

As mudanças relacionadas aos ajustes dos Estados 

nacionais às orientações econômicas e políticas que 

hegemonizam as relações internacionais no Brasil e 

no mundo promovem alterações nos princípios e 

diretrizes de ação que incidem em aspectos 

estruturantes das políticas educacionais, promovendo 

um reordenamento do trabalho docente. Este artigo é 

parte de pesquisas em curso, que buscam analisar as 

condições objetivas do trabalho docente através de 

uma investigação comparativa entre Brasil e Portugal 

nos últimos anos. Supomos que as reformas 

educacionais implementadas no período de 

hegemonia neoliberal mais recente nestes dois países 

apontam para uma (re)configuração da docência que 

altera profundamente o processo de trabalho do 

professor, suas formas de contratação e o grau de 

adequação às exigências do capital. Objetiva-se 

explicitar como este processo se manifestou em 
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Portugal a partir das últimas reformas educacionais e 

comparar estes efeitos com os possíveis 

desdobramentos da Reforma do Ensino Médio no 

Brasil. Desenvolveremos uma análise que concentre 

os fundamentos do debate teórico e 

tendências/questões contemporâneas para se pensar 

a realidade do capitalismo neoliberal e seus efeitos 

sobre o mundo do trabalho, em particular em sua fase 

atual. Assim, pretende-se traçar linhas comunicantes e 

dissonantes entre o trabalho docente nestes dois 

países, de forma a contribuir para a compreensão da 

realidade com o objetivo de conhecê-la, mas também 

transformá-la, pois a produção de conhecimento é um 

instrumento que deve estar a serviço das mudanças 

estruturais necessárias nas relações sociais vigentes. 

Partimos da tradição marxista para mobilizar 

categorias como trabalho alienado, trabalho material e 

imaterial, trabalho produtivo e improdutivo, subsunção 

formal e real e as várias formas de exploração do 

trabalho hoje. Elaborado este quadro, delineamos os 

elementos conceituais que ajudarão a pensar a 

condição do docente como trabalhador flexibilizado e 

em processo de reestruturação/precarização. 

Palavras-chave: Trabalho docente; reformas 

educacionais; neoliberalismo.  

O adoecimento do docente assistente social nas 

universidades particulares de São Paulo 

Cristina Gomes Baltazar (PUC-SP)  

 

O presente estudo traz contribuições para a reflexão 

dos possíveis fatores de adoecimento do professor 

bacharel em Serviço Social nas universidades 

particulares de São Paulo. Mediante a conjuntura 

ultraliberal no Brasil e o processo de desmonte de 

direitos sociais, como a própria Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT). Tendo como base a autora Marilda 

Villela Iamamoto, Karl Marx e Paulo Freire.  Neste 

estudo, com base nos autores citados, são apontados 

indicadores que levam o docente ao adoecimento, ao 

esgotamento profissional, mental, dado as condições 

de trabalho vivenciado pelo professor. Também são 

postos os resultados finais da pesquisa e algumas 

estratégias indicativas para que haja qualidade de 

trabalho dentro de sala de aula e nas relações 

institucionais.  

Palavras-chave: Docente; Serviço Social; Questão 

Social   

 

5) As novas condições do trabalho jurídico 

 

Precariedade e subordinação - o caso da nova 

geração de advogados 

António Pedro Dores (CIES-IUL/ISCTE e IUL) 

 

A expansão da profissionalização no período histórico 

da financiarização do capitalismo dominado pelo 

discurso único e por políticas neoliberais, é, ao mesmo 

tempo, um processo de proletarização da maior parte 

dos advogados. 

Uma análise sociológica do processo e da situação 

deve questionar-se se e como os profissionais da 

advocacia se dividem entre aqueles que continuam a 

prosseguir, mesmo que parcialmente, os ideais 

profissionais de serviço ao interesse geral e à defesa 

dos direitos das pessoas, incluindo as com menos 

posses, e os que desistiram de pensar nisso – por 

exemplo, estudando as lutas judiciais a respeito de 

direitos humanos e comparando-as com o 

envolvimento dos advogados nas questões 

relacionadas com a construção de mercados e 

oportunidades de negócio e do impacto dessas 

actividades na organização da Ordem dos Advogados. 

Além da análise sincrónica da cristalização da 

estratificação social dos profissionais, uma análise 

histórica do modo como o mundo das profissões se foi 

cruzando, sob o capitalismo, com o mundo do trabalho 

poderá ajudar a compreender a divisão criada nas 

profissões pela proletarização de grande parte dos 

seus membros. Cristalização, a existir, paralela ao 

reforço pós-moderno observável dos muros sociais 

entre os que competem e os que sobrevivem, os que 

são recompensados e os que são penalizados. 
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Palavras-chave: estratificação profissional; 

proletarização; advogados; capitalismo.  

 

As recentes transformações do trabalho jurídico e o 

seu possível impacto social 

Pierre Guibentif (DINÂMIA’CET/IUL e ISCTE/IUL) 

 

As condições nas quais as/os juristas desempenham 

as suas profissões alteraram-se profundamente nas 

últimas décadas. Operam num campo profissional 

dominado por sociedades internacionais de 

advogados de dimensão bem superior ao que se 

praticava ainda há poucas décadas. São em crescente 

medida desafiadas/os em cooperar com profissionais 

de outras especialidades (dos domínios financeiro, 

tecnológico, da gestão organizacional etc.); lidam com 

não especialistas que têm agora um acesso aos textos 

legais facilitado pelas tecnologias de comunicação; 

têm à sua disposição novas ferramentas de apoio à 

decisão jurídica que se apoiam na inteligência 

artificial. É pois urgente fazer um balanço destas 

transformações e do seu impacto não apenas no 

mundo do direito, mas na sociedade em geral, 

considerando o papel que as/os juristas 

desempenham em processos que dizem respeito às 

condições de vida e trabalho em muitos outros 

domínios. Pretende-se tentar o esboço de um tal 

balanço, a partir de uma revisão de investigações e 

debates actualmente em curso na área internacional 

dos estudos “direito e sociedade”. 

Palavras-chave: profissões jurídicas; sociedades 

internacionais de advogados; digitalização. 

 

Reflexões em torno da profissão de advogado e dos 

ideais do profissionalismo 

Susana Santos (CIES-IUL e ISCTE-IUL)  

 

Nas sociedades contemporâneas assistimos a uma 

acelerada mutação nas formas de organização do 

trabalho, em particular em profissões ditas intelectuais 

e científicas. A entrada no mundo do trabalho desses 

profissionais, no caso de estudo os advogados, é um 

momento de profunda transformação e de passagem 

do conhecimento académico para a ação profissional. 

Que ideais de trabalho e de profissão são inculcados? 

Qual o papel do estágio profissional? Como é que as 

sociedades de advogados integram os novos 

profissionais? 

Esta reflexão baseia-se numa investigação em curso 

dedicada a jovens advogados em grandes sociedades 

de advocacia que tem privilegiado uma abordagem 

qualitativa que entrecruza histórias de vida com 

análise documental e observação de terreno. 

Palavras-chave: advogados; profissão; entrada na 

vida ativa. 

 

A educação internacional das elites perante os 

desafios de uma sociedade globalizada 

Anne Schippling (CIES-IUL) 

 

Nas últimas décadas, tem-se verificado globalmente 

um forte crescimento de escolas internacionais e, ao 

mesmo tempo, uma diversificação dessas escolas. Os 

processos de transformação, neste campo escolar, 

representam um reflexo das condições de um novo 

capitalismo global, que se manifestam no habitus 

institucional dessas escolas através de diferentes 

construções discursivas. Propõe-se uma reflexão 

sobre as orientações educativas subjacentes ao 

habitus institucional das escolas internacionais na 

região da Grande Lisboa com foco na questão da 

reconfiguração das elites nacionais, como o caso dos 

advogados, e as suas estratégias de reprodução 

social perante um mercado de trabalho. Esta reflexão 

baseia-se em resultados de análise de sítios web, 

entrevistas semidirigidas com diretores de escolas e 

grupos focais com alunos de três escolas 

internacionais na região da Grande Lisboa.  

Palavras-chave: educação internacional; habitus; 

diferenciação; transformação. 

 

6) Relações laborais na contemporaneidade 
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A classe trabalhadora de Marx aos nossos tempos 

Marcelo Badaró Mattos (UFF) 

 

(Sinopse/Boitempo) Em A classe trabalhadora: de 

Marx ao nosso tempo, o historiador Marcelo Badaró 

contribui de forma decisiva para os estudos do 

trabalho ao combinar uma síntese da elaboração de 

Marx e Engels sobre a classe trabalhadora com o 

debate sobre o perfil atual do proletariado no Brasil e 

no mundo. Embasado em análises sociológicas e 

historiográficas sobre a formação, a composição e o 

papel da classe como sujeito histórico-social, o autor 

recupera o conceito de classe trabalhadora e mostra 

suas origens e seus movimentos, apresentando 

também um panorama de algumas de suas principais 

tendências hoje. 

A obra se inicia pela síntese das principais 

contribuições de Marx e Engels (e, de forma 

complementar, de autores marxistas do século XX) 

para o entendimento das categorias de classes 

sociais, luta de classes e classe trabalhadora, 

mostrando como elas permanecem pertinentes como 

caminho de compreensão do mundo em que vivemos. 

A seguir, são apresentados diferentes exercícios de 

diálogo entre essas discussões de Marx e dos 

marxismos sobre a classe trabalhadora e elementos 

empíricos da realidade da classe nos dias que correm. 

A classe trabalhadora: de Marx ao nosso tempo é 

leitura fundamental para quem deseja compreender os 

processos de composição e luta das trabalhadoras e 

dos trabalhadores hoje e historicamente. 

 

Do poder popular à “colaboração com todos os órgãos 

de gestão”. 40 anos de Comissões de Trabalhadores 

em Portugal 

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

IUL) 

 

No passado dia 12 de setembro perfizeram-se 40 

anos sobre a promulgação da Lei n.º 46/79 que 

institucionalizou as Comissões de Trabalhadores. 

Esta comunicação é um contributo para a sua 

construção científica, a qual está por fazer. Ela 

alicerça-se basicamente em três planos. Em primeiro 

lugar, o da apresentação de alguns dados relativos à 

sua evolução, partindo de cálculos próprios. Em 

segundo lugar, pretende-se evidenciar os diferentes 

papéis que assumiram ao longo destes 40 anos. Por 

último, abordar-se-ão as suas relações com os 

diversos atores políticos e sociais, em particular os 

que se movem no quadro dos movimentos dos 

trabalhadores, as quais passaram por fases diversas.  

Surgidas no período revolucionário e integradas no 

objectivo da construção do poder popular, terão sido 

criadas nesse período 4 000 comissões, segundo 

Robinson (1999). Este número será eventualmente 

excessivo, pois entre 1979 e 1981 somente 886 

publicaram os seus estatutos, de acordo com a nova 

legislação.  

A consagração legislativa significou uma mudança na 

sua natureza e nos seus objetivos. As CT 

abandonaram o desiderato de se constituírem como 

parte integrante de uma alternativa de poder e 

transformaram-se num segundo canal de 

representação dos trabalhadores nas empresas, à 

semelhança do que sucede na Europa continental 

com os “comités de empresa”, ainda que mantendo 

algumas especificidades face a estes. 

Mais recentemente, o “Memorando de Entendimento” 

assinado entre o estado português e a troika previa 

que elas passassem a ser atores da negociação 

coletiva, no quadro de uma profunda transformação 

das relações sociais de trabalho em Portugal. 

Paralelamente, algumas CT vêm utilizando uma 

fraseologia nos seus documentos e evidenciando 

práticas que as aproximam de órgãos de colaboração 

com o poder. 

A comunicação baseia-se numa análise documental 

de um conjunto de fontes, nomeadamente 

documentos de CT, legislação, comunicação social, e 

os jornais oficiais do Estado português. 

Palavras-chave: comissões de trabalhadores; poder 

popular; institucionalização. 
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A formação da concertação social em Portugal 

Jorge Filipe Figueiredo Fontes (IHC-FCSH/UNL) 

 

Esta comunicação trata de analisar historicamente o 

processo de formação da concertação social no 

Portugal Contemporâneo. Explicaremos como a 

alteração da relação de forças entre as classes sociais 

influencia a variada valorização de órgãos tripartidos 

de conciliação. Argumentaremos que a génese do 

pacto social e da concertação social não se encontra 

nas sucessivas iniciativas políticas institucionais, mas 

antes se explica pelas diferentes fases da luta de 

classes e pelo resultado dos conflitos sociais em 

unidades industriais estratégicas com poder de 

arrastamento do conjunto da classe. 

Palavras-chave: concertação social; pacto social; 

classes sociais.  

 

As relações laborais: novos e ou velhos desafios 

sindicais 

Paulo Fernandes (ESCE/IPS)  

 

As relações laborais têm sido atravessadas por 

mudanças que decorrem das alterações ocorridas nas 

empresas, não só em termos materiais, por exemplo, 

a progressiva integração de novas tecnologias, como 

humanas, onde as necessidades em termos de 

recursos se têm alterado, não só quanto ao seu perfil, 

como pela redução dos recursos humanos existentes, 

resultantes muitas vezes das reorganizações dos 

quadros de pessoal das empresas e que acabam por 

instituir alterações no funcionamento das relações 

laborais. 

Neste sentido, no campo das relações laborais 

estamos a assistir a mudanças profundas na sua 

configuração, não só em termos mais globais, como 

em termos de realidade nacional. As alterações que 

resultaram da crise financeira global vieram levantar 

um conjunto de questões relacionadas com a 

estruturação dos sistemas de relações laborais e pelo 

questionar de um conjunto de pressupostos que 

estavam subjacentes na sua definição. 

As mudanças ocorridas nos últimos tempos colocam 

um conjunto de interrogações que tornam pertinente 

uma reflexão sobre o papel de representação das 

estruturas dos trabalhadores e dos desafios que os 

sindicatos enfrentam em termos de representação e 

do papel que devem ou podem desempenhar na 

realidade atual. 

O presente trabalho procura abordar e discutir um 

conjunto de questões que atravessam a realidade 

sindical e dos sistemas de relações laborais, 

confrontando-os e ilustrando algumas questões com 

dados empíricos, de forma a tornar esta reflexão mais 

sustentada. 

Palavras chave: relações laborais; sindicalismo; 

trabalhadores. 

 

7) Condições e modo de vida da classe-que-vive-

do-trabalho 

 

A Companhia de Fabrico de Algodões de Xabregas, 

em Lisboa, o "internato para menores" e a Vila 

Flamiano para o "alojamento das classes laboriosas", 

1858-1890 

Alexandra de Carvalho Antunes (Universidade de 

Lisboa – Artis) 

Na Xabregas industrial, desde 1854 laborava a 

Fábrica de Fiação convertida, em 1858, pelo mesmo 

grupo de industriais estrangeiros, na sociedade anónima 

«Companhia de Fabrico de Algodões de Xabregas». A 

inauguração do caminho-de-ferro, em 1856, foi um 

factor animador da industrialização que marcou a 

paisagem de Xabregas e lhe vincou a escala 

industrial. O local de implantação da companhia têxtil 

passou a ser contíguo à linha de comboio. 

Inicialmente dedicava-se a «fiação, tecelagem, 

tinturaria e calandragem de algodões. O capital social 

(de 150 contos de réis) foi duplicado logo depois da 

sua fundação. Era mais uma forma de lutar contra 



 

IV CHTMOMSP & III COCTV |  15  e 16 de novembro de 2019 | programa e resumos 

22 

«embaraços e contrariedades próprias de tais 

tentativas num país atrasado na indústria fabril».  

Em 1862, a fábrica tinha três pisos, «máquina de 

vapor de força de 30 cavalos» e «teares e engenhos 

de fiação com 4600 fusos de fiar e bancas para linha 

com 1000 fusos de torcer». Diariamente ali 

trabalhavam, 12 horas por dia interrompidas para duas 

refeições, 140 a 150 operários.  

Em 1865 a direcção «ofereceu-se», ao Governo Civil 

de Lisboa, para «admitir na fábrica menores vadios, 

dando-lhes casa, comida e vestuário». Assim se criou 

o internato e se recrutaram os primeiros 14 menores, 

«roubados à ociosidade e aos vícios que a 

acompanham, com esperança de poderem mais tarde 

vir a ser bons operários e homens prestáveis». O 

internato chegou a ter 70 a 80 rapazes e 30 raparigas 

e funcionou entre 1865 e 1877. Em complemento, foi 

criada «uma aula nocturna de instrução primária». A 

jornada de trabalho que em 1862 era de doze horas, 

em 1881 havia sido reduzida para dez horas e meia 

enquanto os ordenados sofreram relativo aumento. A 

companhia possuía, então, três prédios para 

habitações dos operários com 51 quartos, variando as 

rendas entre 700 e 1$600 réis por mês. Em 1890 os 

operários eram mais de 500, e estava em pleno uso a 

nova dupla de edifícios de habitação (originalmente 

para os mestres e contramestres), que a companhia 

inaugurou em 1888 e a que deu o nome de vila 

Flamiano. 

Palavras-chave: operários têxteis; industrialização; 

paternalismo. 

 

Eugenia no trato da "Questão Social" 

Ivan Ducatti (UFF) 

 

A eugenia foi um projeto desenvolvido por intelectuais 

comprometidos com valores de governos autoritários. 

Essa pseudociência ganharia terreno fácil em países 

fascistas, numa conjugação necessária para o trato da 

“questão social”. A eugenia tornou-se, portanto, mais 

que um projeto da extrema direita, uma necessidade 

de legitimação de ações arbitrárias de Estado. E 

Portugal, com seu Estado Novo, não se furtaria a tal 

processo ideológico. No Brasil, por exemplo, a 

eugenia foi uma concepção racista, por intermédio da 

qual procurava-se justificar o atraso econômico pelo 

fato de o país possuir uma grande população negra, 

pobre e doente, os considerados – por boa parte da 

elite médica – não adaptáveis e inconvenientes ao 

desenvolvimento econômico. Para esses pensadores 

eugenistas, os inconvenientes deveriam ser 

esterilizados e segregados. A eugenia se 

desenvolveu, no início do século XX, em vários países 

na medida que a instituição Saúde Pública também se 

desenvolvia, e esta foi fortemente marcada por 

políticas sanitaristas higienistas. A eugenia lidou com 

questões de raça, clima e condição social, porque, 

para essa pseudociência, esses fatores – amplamente 

defendidos por médicos sanitaristas e higienistas - 

seriam os verdadeiros determinantes da pobreza da 

classe trabalhadora. A eugenia se postulava como um 

ramo “científico” da biologia (no caso a genética, uma 

vez que o cruzamento seletivo de genes humanos já 

era possível), que, na virada do XIX para o XX, não 

era só potencialmente a ciência da direita política 

como também a ciência dos que desconfiavam da 

ciência, da razão e do progresso.  

Palavras-chave: Eugenia; Fascismo; “Questão Social”. 

 

Precariedade das condições de vida na fronteira entre 

Marrocos e Espanha 

Simaia de Figueiredo Ferreira (Universidad 

Complutense de Madrid) 

 

O presente artigo objetiva analisar a “subsunção do 

trabalho ao capital nos “clústeres  transfronteirizos”1 

                                                           
1Entende-se por clústeres transfronteiriços “espaços de 

aglomeração de atividades econômicas que cruzam o 

integram territórios transfronteiriços, que marcam a 

colindância de mercados e sistemas políticos com 

características distintas, o qual os diferencia e os faz 

complementários num plano supraestatal, particularmente 

pela disponibilidade de fluxos migratórios de trabalhadores 

‘baratos’”. 
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de Fnideq2- Marrocos; Ceuta3-Espanha. Para tanto, 

nossa análise far-se-á a partir da compreensão que o 

trabalho é uma ação criadora essencial do ser 

humano, por isso, não foge ao tempo de trabalho, ao 

contrário, as atividades envolvidas estão 

indiscutivelmente relacionadas entre as condições e o 

modo de vida da classe-que-vive-do trabalho. Nessa 

direção, as mercadorias, transportadas por estas 

migrantes transfronteiriças, contribuem para a 

acumulação do capital por sua baixa remuneração, 

ainda que as mercadorias contrabandeadas possam 

reduzir o custo de vida destas trabalhadoras 

marroquinas. De qualquer maneira, pode-se inferir que 

o crescimento da acumulação de capital no centro – 

no caso de Espanha -, está coadunada com a redução 

do valor real da força de trabalho (Fontes, 2011). 

Devido a este fator, escudrinharemos como se 

desenvolve as condições de trabalho que se traduzem 

por meio da informalidade, cuja precariedade objetiva 

e subjetiva das migrantes transfronteiças. Deste 

                                                           
2É uma cidade do norte de Marrocos, que faz parte da 

prefeitura de M'diq-Fnideq e da região de Tânger-Tetuão. 

Em 2004 tinha 53 526 habitantes e estimava-se que em 

2012 tivesse 59 263. Situa-se à beira do Mar Mediterrâneo, 

2 km a sul do posto fronteiriço do enclave espanhol de 

Ceuta. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Fnideq. 

Acesso em: 05-09-2019. 

3É uma cidade autónoma de Espanha situada na margem 

africana da desembocadura oriental do estreito de Gibraltar, 

na pequena península de Almina, em frente a Algeciras e ao 

território britânico de Gibraltar, situadas no lado oposto do 

estreito. O território constitui um enclave espanhol no 

território de Marrocos, com o qual faz fronteira a oeste e 

sudoeste, e é rodeado a norte, leste e sul pelo Mediterrâneo. 

Do lado de Marrocos, as zonas fronteiriças pertencem à 

prefeitura de Fahs-Anjra a oeste e a província de M'diq-

Fnideq, a sudoeste, ambas na região de Tânger-Tetuão. A 

cidade marroquina mais próxima, situada junto ao único 

posto fronteiriço, é Fnideq. O território tem 18,5 km² de área. 

Segundo os dados de janeiro de 2011, dita cidade tinha 82 

376 habitantes (densidade: 4 452,8 hab./km²). Disponível 

em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ceuta. Acesso em: 05-09-

2019. 

modo,  analisar o processo de acumulação flexível em 

contextos de países de capitalismo desenvolvidos – 

Espanha -, e de países periféricos – Marrocos -

,implica conferir espaço para essas circunstâncias 

como fatores relevantes, nos quais desempenham 

papéis hegemônicos e subordinados..  

Palavras-chave: precariedade laboral; condições de 

vida; expropriações. 

 

8) O trabalho no cinema, na literatura, no teatro e 

nas artes plásticas: condições do trabalho ou a 

sua representação nas Artes 

 

A representação do trabalho na literatura socialista 

portuguesa 

Beatriz Peralta García (Universidade de Oviedo)  

 

A literatura foi um dos instrumentos da intelectualidade 

operária para a difusão do ideal socialista e para a 

denúncia das suas condições de trabalho e de vida. 

Trata-se de um tema ainda pouco explorado pela 

historiografia mas contamos com alguns trabalhos 

publicados nos últimos anos que nos permitem 

avançar no conhecimento de dados concretos, como 

as narrativas, peças de teatros e poemas creados pela 

intelctualidade operária com este intuito. Com esta 

proposta de comunicação pretendemos mostrar a 

evolução das condições de trabalho dos operários 

desde a fundação do PSP até ao golpe de Estado de 

1926, abrangendo os anos finais da monarquia e a 

Primeira República, com o objectivo de descrever as 

características deste processo para verificar possíveis 

avances e retrocessos. Auxiliar-nos-emos das fontes 

primárias conhecidas: os contos e peças de teatro que 

Ernesto da Silva (Lisboa, 1868-1903) escreveu desde 

1893 até 1903, bem como a obra de António Augusto 

da Silva, dramaturgo portuense muito pouco 

conhecido, composta por várias peças de teatro 

escritas, publicadas e representadas desde os inícios 

do século XX e durante os anos da Primeira 

República. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fnideq
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ceuta
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Palavras-chave: literatura socialista; Partido Socialista 

Português; intelectualidade operária. 

 

Ferreira de Castro: a lã, a Covilhã e a política laboral 

do Estado Novo 

António Martins Gomes (CHAM-FCSH/UNL) 

 

No início do século XX, as desventuras do proletariado 

fabril começam a ter o seu merecido protagonismo 

literário: em Amanhã, Abel Botelho romanceia a luta 

dos operários têxteis num período de difusão do 

associativismo libertário em Lisboa; em Os Famintos, 

João Grave relata o quotidiano duma jovem que 

trabalha numa fábrica têxtil durante um conflito 

ocorrido no Porto entre patronato e operariado, por 

motivos salariais. Em 1947, é editado o romance A Lã 

e a Neve, de Ferreira de Castro, cujo enredo 

acompanha as duras etapas da vida de Horácio, um 

bucólico pastor de ovelhas que sonha ascender a 

tecelão numa cidade industrial. Configurados numa 

visão humanista do mundo, as personagens e o 

narrador vão testemunhando o modo exemplar como 

as fábricas de lanifícios da Covilhã aplicam os novos 

regulamentos sobre direito do trabalho (Estatuto do 

Trabalho Nacional, Contrato Colectivo de Trabalho e 

Regime dos Quadros Permanentes na tecelagem), 

tais como duração da jornada, descanso semanal, 

idades mínimas de admissão, higiene e segurança, 

progressão na carreira, controlo de entrada diária na 

fábrica, obrigatoriedade patronal de assegurar o 

trabalho semanal, protecção do operariado feminino, 

política habitacional de casas económicas e sistema 

de Previdência Social. Cumulativamente, tanto a 

pobreza, menorizada perante os efeitos trágicos da II 

Guerra Mundial, como a falta de solidariedade e de 

consciência de classe nas greves do sector têxtil em 

1941 corroboram o discurso idílico de ordem e paz 

vigente em Portugal, com a sua política de 

neutralidade. Nesta perspectiva, será A Lã e a Neve 

um elogio “neo-realista” às novas regras laborais do 

Estado Novo? 

Palavras-chave: Ferreira de Castro; política laboral; 

Estado Novo. 

 

Relações laborais em A Caverna, Ensaio sobre a 

Lucidez e Jangada de Pedra de José Saramago: da 

Sombra, à clarividência com os olhos na utopia 

Ana Cláudia Henriques (Universidade de Aveiro) 

  

O objetivo deste trabalho tem como base a análise de 

três obras de José Saramago. Pretende-se comentar 

o espaço da ação, partindo da noção de ilha como 

lugar de experimentação, onde é possível 

problematizar as relações que os Homens tecem entre 

si, consigo mesmos e com o mundo a partir do 

trabalho. 

Em A Caverna, a ilha seria o centro comercial, que 

marca o início de uma era de relações laborais, 

marcadas pela precarização e desumanização do 

trabalho. Através de Cipriano Algor, entende-se o 

sentido trágico da inadaptabilidade do Homem que, 

educado para um modelo capitalista voltado para a 

produção, se vê num período de transição histórica 

para uma sociedade  em que a existência humana se 

reduz ao consumo e em que novas regras são 

impostas. 

Já em Ensaio sobre a Lucidez, sob a luz do 

pensamento de Foucault, pretende-se refletir sobre 

“jogos de verdade” como forma de controle da 

sociedade. Assim, desnudam-se os discursos do 

poder no ciclo fechado dos decisores políticos. Pela 

voz do narrador, o leitor é conduzido pelas reuniões 

de ministros e pelos seus ângulos sinuosos na tomada 

de decisões, assentes em informações vinculadas por 

meias palavras, não ditos e precauções caraterísticas 

de relações laborais profundamente hierarquizadas e 

pautadas pela desconfiança, controle e punição.  

Por fim, analisa-se a Jangada de Pedra que, como 

ilha, se constituiu enquanto espaço alternativo ao 

poder global. No pós fratura geológica, com a 

desestabilização da velha ordem de poder, criam-se 

oportunidades de espaços democráticos de decisão,  

que permitem novas relações de trabalho. Nesta 
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proposta de leitura, a Jangada de Pedra dá voz à 

pessoa que, esgotada pela despersonalização do 

mundo global e suas lógicas laborais ambíguas, se 

atreve a interferir no que lhe é proposto como 

definitivo, reinventando as relações entre os seres 

humanos e, consequentemente, com o trabalho. 

Palavras-chave: Trabalho; Precarização; Controle.  

 

9) Trabalhadores negros no mundo do trabalho 

 

Outros sujeitos: trabalhadores e associativismo negro 

nos mundos do trabalho (Brasil, século XIX) 

Jonatas Roque Ribeiro (UNICAMP e IHC-FCSH/UNL) 

 

A história social do trabalho produzida no Brasil tem 

passado por importantes transformações nos últimos 

anos. Caminhos, abordagens, influências, diversidade 

na utilização de fontes, correntes e definições teóricas 

distintas têm marcado esse novo (ou atualizado) 

campo de estudos. Uma das promessas dessa 

renovação historiográfica é a inclusão dos 

trabalhadores negros na história social do trabalho. 

Trata-se de uma questão que vem sendo enfatizada 

por diversos autores nos últimos anos e alguns têm 

ido além da mera defesa dessa concepção, 

denunciando e chamando a atenção, justamente, para 

como os trabalhadores negros – principalmente 

durante a vigência da escravidão – continuam 

excluídos da história do trabalho. A partir dessa 

renovação historiográfica, vários esforços têm sido 

feitos no sentido de minar a divisão que ainda impede 

o diálogo necessário entre os historiadores da 

escravidão e os estudiosos da história do trabalho e 

dos trabalhadores. Deste modo, o objetivo dessa 

comunicação é relacionar a experiência dos 

trabalhadores negros (escravizados, libertos e livres) 

com a dos trabalhadores ditos “livres” durante as 

últimas décadas da escravidão e no pós-abolição, no 

contexto brasileiro, de modo a rever as interpretações 

tradicionais que postulam uma separação radical entre 

a história da escravidão e da liberdade e a história do 

trabalho.  

Palavras-chave: História do Brasil; História do 

Trabalho; Trabalhadores Negros. 

 

A luta dos trabalhadores negros pela sua 

emancipação: da herança da escravatura à conquista 

da cidadania 

José Marques Guimarães (CEPESE – UP)  

 

Vítima da exploração e da opressão capitalista como o 

trabalhador branco, depois de ter sido historicamente 

reduzido a escravo africano deportado ou a indígena 

colonizado (condições indissociáveis da sua cor de 

pele que o racismo dos esclavagistas brancos 

procurou legitimar), o negro sempre aspirou a viver 

numa sociedade sem desigualdade de direitos. 

No entanto, encurralado na sua autenticidade 

enquanto negro, ele continua a ser estigmatizado e 

discriminado em função da cor da sua pele após a 

abolição da escravatura e das leis de segregação 

racial, contra o que tem necessidade de assumir 

orgulhosamente a sua identidade negra face ao 

branco, obrigando quem sempre o reduziu a uma 

condição infra-humana a reconhecê-lo como um 

homem.  

Da resistência à conquista europeia de África e à 

captura de populações que precedeu a sua 

escravização, passando pela resistência à colonização 

e pela fuga das plantações para territórios que 

escapavam à ordem escravocrata (quilombos e 

estados abolicionistas), os povos africanos e 

afrodescendentes têm travado uma luta multisecular 

contra a opressão social e racial, que conduziu à 

abolição da escravatura e à independência dos seus 

países de origem em África.  

Mas, apesar destas conquistas, veem-se obrigados a 

prosseguir o seu combate contra a herança da 

escravatura para poderem exercer efetivamente os 

direitos de cidadania que alcançaram no decorrer da 

sua luta.  
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É do desenvolvimento deste combate em África, na 

América e no espaço político português que 

trataremos neste trabalho. 

Palavras-chave: Racismo; consciência negra. 

  

A influência do povo negro escravizado na formação 

da classe trabalhadora brasileira: apontamentos 

históricos 

Jonorete de Carvalho Benedito (UNESP); Nanci 

Soares (UNESP); Sálvea de Oliveira Campelo (UPE) e 

Taís Pereira de Freitas (UFTM) 

 

Observa-se a ausência de estudos que abordem a 

influência do povo negro na formação da classe 

trabalhadora brasileira. A historiografia tradicional 

relaciona a origem dessa classe trabalhadora a dois 

fatos históricos: o período pós Abolição da 

Escravatura e/ou à chegada da força de trabalho 

europeia com o objetivo de substituir o trabalho 

escravo, sem levar em consideração as lutas de 

resistência protagonizadas pelo povo negro antes de 

1988. Alguns estudiosos, na contramão dessas 

tendências, afirmam que tal conjectura serve para 

obscurecer tanto a exploração capitalista existente 

nesse período, além de ser uma forma de negligenciar 

o processo de rebelião, organização dos/as 

trabalhadores/as. Este escrito objetiva bem como 

resgatar a importância das lutas de resistência do 

povo negro escravizado para a constituição da 

primeira geração de trabalhadores livres assalariados 

no Brasil. Sendo assim, ao estudar o processo de 

formação da classe trabalhadora brasileira é de 

fundamental importância considerar que, durante 

quase quatro séculos, o Brasil viveu sob o manto de 

um modelo econômico escravagista com todos os 

seus horrores e assistiu e revidou a muitas revoltas 

dos/as escravizados/as, como por exemplo, a Revolta 

dos Malês (BA) e a Balaiada (MA), sem desconsiderar 

os vários quilombos que constituíram abrigo não só 

para negros/as fugidos/as da escravização, como 

também para brancos/as e pobres. Este artigo, 

norteado pelo materialismo histórico dialético, visa 

demonstrar a importância do povo negro escravizado, 

através de suas lutas pela sobrevivência e resistência, 

para a constituição da classe trabalhadora brasileira.  

Palavras-chaves: classe trabalhadora; escravidão; 

resistência. 

 

10) Movimento operário de mulheres 

 

Operárias lisboetas no final do século XIX: 

caracterização e espacialidade do trabalho fabril e 

oficinal feminino 

Ana Alcântara (IHC-FCSH/UNL)  

 

“Entre as classes operárias, o miserável emprego [é] 

dado às mulheres.”4 

No final do século XIX, as mulheres faziam parte 

integrante do crescente operariado lisboeta. Em 

fábricas onde “centenas de pequeninas mulheres 

andam (…), derreadas e atentas, moirejando”5 ou “no 

Chiado (…) as costureiras trabalhando em “ateliers” 

onde o ar é péssimo.”6 Mas quantas eram as mulheres 

que procuravam “um meio de vida nas indústrias e 

artes”7 da Lisboa de então? Onde e em que setores de 

produção se desenvolvia o trabalho industrial 

feminino? Como se caracterizava esta mão-de-obra? 

A partir do Inquérito Industrial de 18908 - muito 

detalhado nas informações relativas às fábricas e 

oficinas com mais de cinco trabalhadores/as, 

inclusivamente, nos dados que são diferenciados por 

género dos/as trabalhadores/as em cada 

estabelecimento industrial de Lisboa - pretende-se 

observar o universo do trabalho fabril e oficinal 

                                                           
4 ORTIGÃO, Ramalho, QUEIROZ, Eça, As Farpas, Lisboa, 

Typographia Universal, novembro 1872, p.43 

5 BOTELHO, Abel, Amanhã, Porto, Lello & Irmãos editores, 

1901, p.258 

6 BRANDÃO, Raúl, Os operários, Lisboa, Biblioteca 

Nacional, 1984, p. 154 

7 O Eco Metalúrgico, nº79, ano II, 04/07/1897, p.3 

8 Inquérito industrial de 1890, Ministério das Obras Públicas, 

Commercio e Industria, Direcção Geral do Commercio e 

Industria, Lisboa, IN, 1891 
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feminino lisboeta no final de Oitocentos. Analisando-o 

tendo em conta a localização dos espaços laborais, o 

número de operárias, a sua idade, alfabetização e 

setores industriais em que trabalhavam. E, assim, 

contribuir para a compreensão das dinâmicas internas 

e caracterização deste grupo de mulheres – operárias 

lisboetas - que se percecionam nas tabelas deste 

inventário industrial. 

Palavras-chave: Lisboa; Operariado; Século XIX. 

 

As mulheres de Xabregas: trabalho, quotidiano e 

ativismo (do fim do século XIX aos anos 40 do século 

XX) 

Virgínia Baptista (IHC – FCSH/UNL) e Paulo Marques 

Alves (DINÂMIA’CET-IUL e ISCTE-IUL) 

 

Esta comunicação tem por tema as trabalhadoras de 

Xabregas, um dos polos da industrialização, na zona 

oriental de Lisboa, entre os finais do século XIX e os 

inícios do Estado Novo.  As mulheres de Xabregas 

estavam inseridas no mercado de trabalho, apesar de 

serem predominantemente iletradas, terem famílias 

alargadas, muitas cuidarem de filhos pequenos e a 

maioria viver em vilas, becos e casebres, na zona.   

As mulheres trabalhavam essencialmente nas várias 

oficinas e fábricas (têxteis, fiação, loiças, tabacos, 

fósforos) e algumas eram também lavadeiras, criadas 

de servir, peixeiras, vendedoras e costureiras. Os 

salários das trabalhadoras, muito baixos, eram 

considerados um suplemento ao salário do “chefe de 

família” masculino.  

Com este estudo pretendemos levantar várias 

questões: quais eram as condições de trabalho destas 

mulheres? De que forma conseguiram articular o 

trabalho fora de casa com os quotidianos familiares 

domésticos? Como sobreviveram num mundo 

dominado por homens, tanto pelos empregadores 

como pelos seus colegas masculinos? Que objetivos 

tiveram ao criarem um associativismo só feminino? 

Quais as proteções sociais disponibilizadas para as 

mulheres trabalhadoras e seus filhos, na zona oriental 

de Lisboa?  

Como as historiadoras Michelle Perrot, Karen Offen e 

outras demonstraram, é difícil escrever a história do 

silêncio das mulheres ou da sua modéstia, 

principalmente das classes trabalhadoras, porque 

estas mulheres não deixaram autobiografias, diários 

ou cartas escritas por elas.  

Foi através de arquivos e fontes diversas ‒ Inquéritos 

às fábricas, escritos médicos, atas de reuniões de 

associações, recenseamentos da população, imagens 

de fotógrafos e livros da época ‒ que conseguimos dar 

a visibilidade possível às trabalhadoras de Xabregas.    

Por fim, verificámos que foram as mulheres das 

classes trabalhadoras, neste caso de Xabregas, que 

criaram os seus próprios quotidianos laborais, 

familiares e ativistas, e romperam com o ideal do 

“male breadwinner”.   

Palavras-chave: trabalhadoras; visibilidade; 

associativismo. 

 

Mulheres da Sogantal em Luta: autogestão e 

operariado feminino no período revolucionário 

português (1974-1975) 

Pamela Peres Cabreira (IHC-FCSH/UNL) 

 

O presente artigo tem como objetivo analisar o 

processo de luta das operárias da empresa têxtil 

Sogantal durante o período revolucionário português. 

O papel histórico das mulheres trabalhadoras após o 

25 de Abril, em suas representações sociais no campo 

laboral, mas também nas condições e mudanças em 

suas vidas privadas – enquanto mulheres, mães, 

esposas, domésticas -, interessa-nos para se 

compreender as transmutações na vida e na condição 

feminina no Portugal contemporâneo. Ao empreender 

uma intensa luta pelo direito ao trabalho, as operárias 

da Sogantal iniciam ocupação e autogestão da fábrica 

já em maio de 1974, numa dualidade entre a 

intensidade de manutenção desta luta e de suas vidas 

privadas, ainda condicionadas às premissas do “lugar 

da mulher”, herdados dos mais de 40 anos do regime 

repressivo e autoritário estadonovista. Essas 48 

mulheres, entre os 13 e 24 anos, tomaram a 
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responsabilidade da autonomia operária, assumindo 

um caráter de enfrentamento pela classe trabalhadora, 

com intensa troca de informações e solidariedade 

entre fábricas da região, apoios mútuos na venda da 

produção e relação direta com sindicatos e comissões 

de trabalhadores. Metodologicamente, utilizar-se-á um 

cruzamento de fontes partindo da seguinte 

triangulação: a) periódicos de grande circulação a 

jornais operários, panfletos e demais documentos 

escritos e/ou impressos pelas trabalhadoras da 

empresa em questão; b) documentos estatais dos 

Ministérios das Finanças, Economia e Trabalho, bem 

como leis, decretos e alterações constitucionais; c) 

entrevistas com as operárias da Sogantal, de outras 

fábricas que participaram do PREC além de ativistas, 

representantes sindicais e demais personagens que 

se enquadrem nesta proposta. A partir destes pontos 

apresentados é de interesse, portanto, aprofundar os 

papeis desempenhados por estas mulheres e da 

comunidade associativa fabril do Montijo no período 

indicado. 

Palavras-chave: Sogantal; PREC; Operárias. 

 

O corpo da mulher é a última fronteira de conquista do 

capital? 

Jacykelly Renata França de Oliveira (UEPB) e Juliana 

Nunes Pereira (UGEAPS/UEPB) 

 

A divisão sexual do trabalho remonta o contexto da 

comunidade primitiva, quando já diferenciava-se 

trabalho de homens e de mulheres. Contudo, as 

relações sociais estabelecidas em uma sociedade 

pautada pelo excedente econômico, forjou relações 

sociais sexualmente ainda mais diferenciadas, 

estabelecendo uma divisão entre: o trabalho produtivo 

com fulcro no mercado, sendo este convertido em 

trabalho assalariado; e aquele voltado para a 

reprodução da força de trabalho, não assalariado, 

naturalizado e desvalorizado. A sociedade capitalista 

consolidou o corpo das mulheres como máquina para 

reproduzir trabalhadores, promovendo um tipo de 

família que transformou as mulheres em servas, 

havendo por base o processo intensificado de 

desvalorização do trabalho doméstico. Destarte, o 

Estado se apresenta como “institucionalizador” 

(através de dispositivos “legais”) da negação do 

controle das mulheres sobre os seus próprios corpos. 

Esta regulação está intimamente articulada a 

conceitos normativos (religiosos, políticos, jurídicos), 

mas também à instituições e organizações sociais 

(como a família, a escola, entre outras) que divulgam 

e reafirmam conceitos que sustentam os pilares do 

paradigma capitalista. Sem o confinamento das 

mulheres à reprodução, não haveria capitalismo. Isso 

é fundamental para compreender que a luta de 

classes passa, necessariamente, por estes corpos, e 

como o conceito de consubstancialidade se faz atual e 

necessário. Em que pese a inserção e ampliação da 

participação das mulheres nas atividades produtivas, 

esta foi acompanhada pela permanência da divisão 

sexual do trabalho, com hierarquia em prejuízo destas, 

acentuando assim a precarização feminina no mundo 

do trabalho. Diante do exposto, a referida proposta 

perscruta as estratégias e capturas do capital para (re) 

inventar formas de apropriação dos corpos das 

mulheres e as formas de resistência pautadas pelo 

movimento feminista neste contexto. Trata-se de 

pesquisa bibliográfica e documental. 

Palavras-chave: Trabalho; Mulheres; Corpo. 

 

 

11) As formas de resistência e de organização 

dos trabalhadores: passado, presente e futuro 

 

A organização operária bracarense durante a I 

República (1910-1926) 

Débora Val Escadas (UMinho) 

 

O movimento operário na I República é um assunto 

que, para Braga, não mereceu a devida atenção, 

desconhecendo-se, aliás, qualquer investigação sobre 

o tema, tendo de apoiarmo-nos, principalmente, nos 

estudos gerais de César Oliveira e João Freire, bem 
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como nas obras de operários que viveram na época, 

como Alexandre Vieira, Manuel Joaquim de Sousa e 

José Silva. A fonte principal para esta análise é a 

imprensa periódica da I República, quer a imprensa 

operária do Porto e Lisboa, quer a imprensa 

generalista bracarense, uma vez que fontes 

documentais como manifestos, moções de protesto, 

atas de reuniões, correspondência ou outros 

manuscritos quase não existem para o movimento 

operário em Braga.  

Nesta comunicação, pretendemos analisar a 

organização operária bracarense, bem como as 

causas da sua debilidade. Iremos focar-nos nos 

sindicatos que, para além de serem a base da 

organização do operariado, constituíam um dos seus 

principais instrumentos de luta. Apesar de a 

resistência contra o patronato ser um dos aspetos 

fundamentais destas entidades, outras ações eram 

levadas a cabo para benefício dos operários, tais 

como a assistência, a educação, a propaganda e 

ainda a recreação, que também serão abordadas 

nesta comunicação. 

Para além destes aspetos, pretendemos analisar, 

igualmente, a organização interna dos sindicatos e a 

forma como eram criados de raiz ou reorganizados a 

partir de associações já existentes, analisando 

também a formação de federações e uniões de 

sindicatos que existiram em Braga durante o período 

mencionado. O nosso objetivo nesta comunicação é 

provar que a causa da debilidade organizativa do 

operariado bracarense estava relacionada não só com 

alguma inação da parte dos próprios operários, 

acusados de indiferentismo pelos militantes vindos do 

Porto e de Lisboa, mas também com a falta de 

propaganda associativa na cidade. 

Palavras-chave: 1.ª República; organização operária; 

Braga. 

 

Porque estão os sindicatos em crise? Seguido de 

algumas considerações para dela saírem 

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

IUL) 

Os movimentos sindicais dos países capitalistas 

desenvolvidos vêm enfrentando uma crise profunda 

desde os anos 70, cujas causas são múltiplas. A crise 

manifesta-se sobretudo pelo refluxo do número de 

aderentes, expresso pelo decréscimo das taxas de 

sindicalização, mas também por uma perda de 

influência social e política dos sindicatos, indiciada, 

entre outros aspetos, pela sua perda de poder na 

negociação coletiva e de influência junto do poder 

político; pelo decréscimo do número de indivíduos 

dispostos a militar, pela desativação de estruturas 

sindicais e inoperacionalidade de outras, etc. 

Três abordagens têm tentado explicar a crise. Duas 

delas enfatizam um conjunto de fatores que são 

exógenos ao movimento sindical. A teoria dos ciclos 

económicos sugere que existem padrões regulares de 

crescimento e de declínio da taxa de sindicalização 

que acompanham os ciclos económicos. Por seu lado, 

os paradigmas estruturalistas sublinham que o 

decréscimo da taxa de sindicalização é o resultado 

das mudanças estruturais que se têm vindo a verificar. 

Uma terceira corrente explica a crise como sendo o 

resultado da adoção pelos sindicatos de um modelo 

organizativo inadequado. Não menosprezando as 

causas exteriores ao movimento sindical, considera-se 

assim que a crise também tem muito de endógeno ao 

sindicalismo. Se alguns autores realçam os elementos 

burocráticos presentes nas estruturas sindicais, outros 

salientam os aspetos oligárquicos neles existentes. 

Da obra destes autores parece ressaltar que 

burocracia e oligarquia, de um lado, e democracia, de 

outro, serão incompatíveis. 

A problemática da democracia organizacional foi 

introduzida na década de 50 por 

Gouldner (1955), que sustentou que se nas 

organizações existe uma lei de ferro da oligarquia 

também existe uma lei de ferro da democracia agindo 

como contracorrente. 

Com base nesta consideração, avançaremos um 

conjunto de propostas que, nos planos organizativo e 

de definição das políticas sindicais, poderão contribuir 

para que o sindicalismo tenha futuro. 
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Palavras-chave: sindicatos; crise; democracia. 

O (contra)movimento sindical nos casinos em 

Portugal: da associação de classe à actualidade 

João Gomes (ICS/ISCSP)  

 

A história do movimento sindical, protagonizada pelos 

trabalhadores dos casinos em Portugal, é dotada de 

inúmeras particularidades. Desde cedo, trabalhadores 

e respectivas associações de classe, evidenciaram 

preocupações e reivindicações laborais distantes e, as 

mais das vezes, divergentes do restante movimento 

operário e sindical nacional. Ao contrário do que 

sucede na maioria dos contextos produtivos, a 

componente remuneratória mais relevante, para os 

trabalhadores dos casinos, são as gratificações9 e não 

o salário. Desta forma, o salário, instrumento 

fundamental das lutas operárias e dos movimentos 

sociais em Portugal, nunca foi um elemento capaz de 

aglutinar estes trabalhadores em torno de objectivos 

comuns, nem de dinamizar o seu movimento sindical. 

A menor dependência em relação ao salário, marca 

fundamental da classe trabalhadora tradicional, 

produz, necessariamente, universos simbólicos e 

habitus profissionais distintos. Protagonizando um 

“lugar contraditório de classe”, pela existência das 

gratificações, os trabalhadores dos casinos vão 

imprimir, ao seu movimento sindical, um pendor 

acentuadamente corporativo, que está presente desde 

a fundação da sua associação de classe, em 1925, 

até à actualidade. Esta comunicação pretende 

descrever e analisar a história particular do movimento 

sindical nos casinos em Portugal, procurando, 

igualmente, demonstrar como as gratificações, e não o 

salário, determinaram, em grande medida, os 

caminhos trilhados por estes trabalhadores. 

Nomeadamente, a tendência para o corporativismo 

que, conjugado com outras práticas de oclusão social, 

procuram excluir, deliberadamente, outros grupos da 

classe trabalhadora do acesso às suas categorias 

                                                           
9 Gratificação é a designação formal das gorjetas nos 

casinos portugueses. 

profissionais. Procuram, assim, preservar a raridade 

do seu título profissional, que comanda a sua 

retribuição económica. Estas práticas, apesar de 

operacionalizadas pelos próprios trabalhadores, 

representam mais um constrangimento do que uma 

opção, dada a fragilidade do mercado de trabalho 

nacional e da condição semiperiférica do país, que 

obriga estes profissionais a manterem a sua profissão 

fechada ao exterior com o objectivo de evitar uma 

eventual desvalorização social e económica. 

Palavras-chave: Casinos; corporativismo; 

gratificações/gorjetas. 

 

As greves dos pescadores de Peniche de 1960 a 1975 

Adriano de Jesus Constantino e Luís Constantino 

Borges Rendeiro (Centro de Estudos e Defesa do 

Património na Região de Peniche) 

 

Peniche, terra de pescadores, conheceu diversas 

greves ao longo do século XX. A então vila de Peniche 

apresentava cerca de 4000 homens do mar e uma 

indústria conserveira de relevo. O defeso obrigava ao 

interregno na pesca de cerco no inverno e 

consequentemente ao encerramento sazonal das 

fábricas de conservas, levando as pessoas para o 

desemprego sem nenhum apoio social. Em busca de 

melhores condições de trabalho, o pescador de 

Peniche envolveu-se em diversas greves. Antes do 25 

de Abril as greves caracterizam-se, em parte, pela 

espontaneidade na paralisação antes da negociação 

do contrato colectivo de trabalho em que os 

pescadores exigiam melhores rendimentos e direito ao 

descanso no domingo, levando por vezes a alguns 

avanços significativos. Com o advento de Abril de 

1974 o contexto político altera-se, ao longo do ano 

dão-se passos importantes para a criação do 

Sindicato dos Pescadores de Peniche e para origem 

de cooperativas de pescadores. Em Março de 1975 os 

pescadores voltam à greve com a paragem da pesca 

artesanal, mais tarde juntam-se os pescadores do 

cerco. Esta greve termina apenas em Maio com 
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avanços na remuneração do pescador e fica marcada 

pela atuação do Sindicato, algo inédito até então. 

Palavras-chave: Peniche; Greves; Pescadores.  

 

12) As longas jornadas e consequências para 

os/as trabalhadores/as 

 

Sindicalismo e o combate ao assédio moral no 

trabalho 

Terezinha Martins dos Santos Souza (FCS-UNIRIO)  

 

Discute-se a constituição e desenvolvimento de uma 

forma específica de violência no trabalho - o Assédio 

Moral- vigente no capitalismo monopolista, 

enfatizando as consequências sobre as organizações 

da classe trabalhadora, especialmente o sindicato. O 

Assédio Moral no trabalho  emerge na década de 

1970  como forma de gestão necessária do capital 

para enfrentar sua (mais forte) contestação, advinda 

dos/as trabalhadores/as. Ele não ocorre porque o/a 

trabalhador/a sofre de uma doença psicológica, de 

uma falha de caráter ou porque possui determinadas 

características psicológicas. É a lógica do capital que 

organiza determinadas estratégias de atuação, que 

visam necessariamente impedir a classe trabalhadora 

de se unir para se organizar, de se reconhecer como 

indivíduos com direitos comuns, como classe. Essas 

estratégias rebatem diferentemente em sujeitos 

diferentes, com histórias de vida diferenciadas. Pensar 

os desafios que o sindicalismo encontra na 

contemporaneidade, mormente nas questões 

referentes ao enfrentamento do Assédio Moral no 

trabalho, não é uma tarefa que possa ser pensada 

excluindo a discussão da luta de classes com as 

tarefas que ela impõe aos que buscam superar a 

ordem do capital. É como uma determinação 

importante da luta de classes que a questão do 

Assédio Moral deve ser analisada. O momento de 

descenso das representações de classe tem 

impactado negativamente as formas de resistência 

dos/as trabalhadores/as.  A luta sindical esbarra em 

limites corporativos, inerentes à sua própria natureza, 

mas pode ser travada até o limite, forçando conquistas 

e organizando a classe nesse processo. Faz-se 

necessário que a luta seja travada como uma luta de 

classe e não como uma luta cidadã. O assédio moral 

se inscreve nas estratégias do capital para sua 

perpetuação e não simplesmente em processos de 

exclusão de cidadania. 

Palavras-chave: Assédio Moral no trabalho; 

Organização Sindical; Materialismo Histórico-Dialético. 

 

O trabalho e a saúde cardiovascular no século XXI 

Ana Aleixo (Médica Cardiologista)  

 

A maior causa de mortalidade e morbilidade neste 

século continua a ser a doença cardiovascular, apesar 

dos desenvolvimentos tecnológicos no diagnóstico e 

na terapêutica. Estudos randomizados e trabalhos 

científicos recentes demonstram que estão 

diretamente relacionadas com: desigualdade no 

acesso aos cuidados de saúde, baixos salários, 

insegurança social pela instabilidade no trabalho, 

horários excessivos e trabalho noturno. Especialmente 

a carga horária e horário noturno devem ser objeto de 

regulamentação e desafio político pelos altíssimos 

risco que apresentam como causa de morte súbita, 

enfarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. 

 

Efeitos na saúde das longas jornadas de trabalho 

José António Pereira de Jesus Antunes (Médico Geral 

e Familiar) 

 

As longas jornadas de trabalho são frequentes em 

todo o mundo. Com o advento da globalização 

económica e da correspondente concorrência, grande 

parte da força de trabalho ficou sujeita a um aumento 

da carga e da intensidade do trabalho como 

documentam os relatórios sobre as condições de 

trabalho divulgados em vários países. Esta revisão 

narrativa dos trabalhos publicados na literatura 

biomédica procura dar conta das doenças associadas 

às longas jornadas de trabalho e elucidar os 
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mecanismos através dos quais estas se instalam. A 

activação de respostas fisiológicas anómalas do 

organismo ao estresse crónico e as subsequentes 

desregulações dos mecanismos neuro-endócrinos e 

imunológicos, bem como a perturbação de algumas 

funções básicas como são por exemplo o sono e as 

emoções, acabam por conduzir a doenças físicas e 

psíquicas. As longas jornadas de trabalho têm sido 

relacionadas com uma variedade de sintomas e 

doenças como sejam a doença cardiovascular, a 

depressão, perturbações do sono, consumo de 

medicamentos psicotrópicos, acidentes de trabalho, 

incapacidade e redução do estado de saúde em geral. 

Palavras-chave: Longas jornadas de trabalho; doença; 

trabalho; saúde ocupacional.  

 

13) História das ideologias, filosofias e políticas 

do movimento operário, movimentos sociais e 

partidos 

 

A Cartilha do Operário de Alberto Monsaraz e a 

solução integralista para o mundo do capital e do 

trabalho no ano de 1919 

Nuno Simão Ferreira (FLL) 

 

A vaga de reivindicações e de sucessivas greves do 

operariado que se vinham assistindo, juntamente com 

a atitude benévola do Estado no pós-guerra, fez com 

que vários patrões sentissem a necessidade de se 

organizarem para melhor lhes resistir. Um dos maiores 

estímulos neste processo foi a aprovação da lei das 8 

horas de trabalho em 1919, que estaria na origem dos 

primeiros confrontos de envergadura. O resultado 

imediato da reacção patronal, ainda que meramente 

defensiva, foi o nascimento da Confederação Patronal 

em Novembro de 1919, como uma tentativa de 

organização nacional e geral do patronato. A 

Confederação Patronal estava claramente orientada 

contra o movimento operário.  

Nestas condições, não se estranhará que se 

começasse a assistir a um progressivo fraccionamento 

no campo dos defensores de um regime demoliberal e 

ao reforço dos extremos do leque político, de um lado, 

o movimento anarco-sindicalista e a Confederação 

Geral do Trabalho, formada em 1919 e do outro, os 

católicos conservadores do Centro Católico e os 

monárquicos do Integralismo Lusitano. 

Na Cartilha do Operário (1919), embora Alberto de 

Monsaraz falasse ao operário do equilíbrio social 

assente na Família, na Propriedade, na Autoridade e 

na Religião, o seu pensamento dirigia-se à resposta 

que a Monarquia poderia oferecer à questão social ou 

o conflito entre Capital e Operariado. A resposta de 

Alberto de Monsaraz inspirou-se amplamente no 

pensamento da doutrina social da Igreja, preconizada 

pelo Papa Leão XIII na sua encíclica Rerum Novarum 

de 1891. A doutrina social da Igreja afigurava-se ao 

entendimento integralista como um caminho 

orientador da sociedade para a realização da 

felicidade, através da explicitação da lei natural, que 

era o fundamento das relações sociais.   

A Monarquia salvaguardava os interesses dos 

operários, apoiados pelos seus órgãos económicos: 

Empresa, Oficina e Sindicato.  

Palavras-Chave: Integralismo Lusitano; 

Corporativismo; Sindicalismo Orgânico. 

  

Sementes da Democracia em Peniche 

Adriano de Jesus Constantino e Luís Constantino 

Borges Rendeiro (Centro de Estudos e Defesa do 

Património na Região de Peniche)  

 

O século XX em Peniche apresenta- momentos 

importantes relacionados com a pesca e indústria 

conserveira e não só. A década de sessenta fica 

marcada pela mudança do paradigma cultural 

penicheiro. Tudo começa em 1963 com criação da 

Associação Juvenil de Peniche através de grupo de 

estudantes de Peniche que estava em Lisboa, contudo 

devido à distância a sua duração é efémera. Porém as 

sementes estavam lançadas. Após o fecho desta 

associação por inatividade surge no jornal a Voz do 

Mar a crónica “Novos Horizontes”. Ao longo de quase 
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trinta edições é possível observar uma abordagem de 

temas quase tabus na sociedade de Peniche. 

Entretanto, em 1966, o mesmo grupo funda na 

Associação Recreativa Penichense o Círculo de 

Iniciação Cinematográfica da Associação Recreativa 

Penichense (CICARP). O objetivo principal do 

Cineclube foi servir “como base para um trabalho 

ainda virgem no campo cultural”, permitindo a 

realização de ciclos e colóquios de cinema e de outros 

temas como: A Mulher na Sociedade; Racismo nos 

Estados Unidos, a Criança, entre outros. Com este 

dinamismo cultural permite a vinda a Peniche de 

nomes como Jorge Sampaio, Jorge Peixinho, Zeca 

Afonso, Isabel da Nóbrega e a realização da primeira 

feira do livro. Com a realização de “Poesias e 

Baladas” o CICARP vê-se obrigado a encerrar por 

forças do regime do Estado Novo. Após esta odisseia 

é fundada logo em 1970 a “Húmus – Cooperativa de 

Consumo”, permitindo a continuação do acesso da 

população à cultura. A Húmus viria a ser encerrada 

por decreto em conjunto com outras cooperativas. 

Muitos dos associados deste percurso 

associativo/cooperativista iriam integrar a Comissão 

de Informação e de Recenseamento de Peniche em 

1973. Com o 25 de abril muitas destas sementes 

brotaram em diferentes forças partidárias. 

Palavras-Chave: Peniche; Cultura; Estado Novo. 

 

Os movimentos de classe no decorrer da 1ª Grande 

Guerra no Distrito do Porto 

José Pedro Reis (FL/UP)  

 

A Primeira República foi um regime bastante 

importante para os elementos das classes operárias, 

tiveram as primeiras leis em sua defesa o que lhes 

fazia antever alguma esperança no futuro. 

Contudo, a entrada de Portugal na guerra iria ser 

marcada pela negativa, irá dar lugar a um retrocesso, 

o que irá fazer crescer o movimento reivindicativo, 

assente nas várias associações profissionais que 

existiam. 

As referidas associações em Portugal em 1909 eram 

135 e representavam apenas 27 mil trabalhadores, 

contudo, em 1919 os sindicatos tinham 125 mil sócios. 

A discussão dos movimentos de classe, não pode 

excluir o que se passava no Porto, atendendo a ser 

uma cidade fortemente industrializada e que anos 

antes tinha recebido nos seus limites geográficos um 

grande número de trabalhadores, vindos de vários 

pontos do país, que procuravam a cidade invicta como 

um meio para melhorar a sua vida, fugindo de uma 

agricultura atrasada, exploradora e sem grandes 

possibilidades de garantir uma vida sem ser miserável. 

Os primeiros movimentos no Porto, que existe eco na 

imprensa, foram a Associação de Classe dos 

Operários Sapateiros que realizou uma reunião magna 

para apreciar os problemas que começavam a abater-

se sobre os seus elementos, tais como a compra das 

matérias primas para poderem trabalhar. 

A tensão ia subindo, com a Associação de Classe dos 

Tecelões de Sede no Porto, em Assembleia 

Extraordinária em setembro de 1914 a discutir com 

grande ênfase a revolta contra os açambarcadores e o 

relatado problema do aumento das matérias primas.  

Acabariam naturalmente por surgirem as primeiras 

greves dos tecelões. 

Os problemas eram imensos, iam-se avolumando sem 

parecer ter fim à vista, e os quatro anos vão ser duros 

em conflitos laborais com uma forte presença de 

vários movimentos políticos e de classe a marcar a 

agenda social da região do Porto.  

Palavras-chave: movimento de classe; Porto, Distrito. 

 

 

"Para lutar é preciso ser instruído": a ideologia e o 

movimento operário na universidade Popular de 

Setúbal - da 1ª República ao advento do Estado Novo 

Ana Campos (IHC-FCSH/UNL) 

 

O trabalho proposto procura perceber em que medida 

o movimento anarquista influenciou os trabalhadores 

nacionais, tomando como estudo de caso a secção de 

Setúbal da Universidade Popular Portuguesa (U.P.P.). 
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Orientámos o trabalho seguindo 3 linhas, a saber, a 

U.P.P. de Setúbal, o Movimento Operário e os 

movimentos anarquistas da cidade. 

A escolha de Setúbal como estudo de caso recaiu na 

sua importância, por um lado, enquanto pólo industrial 

e, por outro, enquanto ponto central do anarquismo 

nacional, fator catalisador da tendência de 

contestação política e atividade reivindicativa. A 

secção da U.P.P. na cidade seria, pois, a 

concretização, à escala local, do vínculo almejado 

pela Universidade Popular Portuguesa e os 

trabalhadores do país, aliada a uma linha ideológica e 

política que se pretendia disseminada. A secção 

sediada em Setúbal teve uma dupla utilidade: 

enquanto possibilitava uma mais consistente 

resistência política às movimentações políticas que 

culminariam na Ditadura Militar de 1926 e no Estado 

Novo, a cedência das suas sedes por parte dos 

sindicatos e das associações de classe garantia a 

legitimação da sua causa e a adesão dos 

trabalhadores que assistiam às conferências da U.P.P 

à mesma. Todas estas dinâmicas caminhavam para 

um objetivo final, almejado por ambas as partes: a 

Revolução Social, que possibilitaria a criação de uma 

nova sociedade, de um “novo homem”. 

A partir de 1921, com a fundação do Partido 

Comunista Português, inicia-se um processo de 

embate, e consequente enfraquecimento do 

movimento anarquista na cidade, o que se espelharia 

numa cada vez menor atividade do movimento e, 

consequentemente, da secção da U.P.P. 

Palavras-chave: Setúbal; Anarquismo; Movimento 

Operário. 

 

14) Trabalho e desigualdade social 

 

A ofensiva ultraneoliberal e a derruição dos direitos do 

trabalho no Brasil "pós-neodesenvolvimentista" 

Sheyla Suely de Souza Silva (GEAPS/UEPB); Moema 

Amélia Serpa Lopes de Souza (GETRAPS/UEPB); 

Juliana Nunes Pereira (GEAPS/UEPB) e Nívea Maria 

Santos Souto Maior (UEPB – UES/RJ)  

 

O Brasil vivencia, atualmente, um dos mais severos 

contextos de sua história, o qual nos desafia à sua 

compreensão e análise. Em meio às repercussões 

tardias da crise financeira de 2008, desde o final do 

primeiro mandato de Dilma Rousseff (2011-2014), já 

se registrava o esgotamento do ciclo 

“neodesenvolvimentista” dos governos petistas e o 

retorno ao neoliberalismo ortodoxo. No entanto, o 

impeachment da presidenta e os governos que lhe 

seguem marcam o colapso abrupto do 

“neodesenvolvimentismo” e o avanço de uma pauta 

ultraneoliberal, que dilacera, severamente, todas as 

conquistas do trabalho, formalizadas na Constituição 

Federal de 1988. Resultado de um estudo bibliográfico 

e documental desenvolvido através de grupos de 

pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba 

(UEPB/Brasil), vinculados ao Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social, este artigo discute as 

fases do neoliberalismo no Brasil; debruça-se sobre as 

implicações da ofensiva ultraneoliberal dos governos 

Temer e Bolsonaro na vida dos/as trabalhadores/as, 

enfatizando a desconstrução dos direitos trabalhistas 

(expressa, especialmente, na Reforma Trabalhista - 

Lei nº 13.467/2017 e na MP da Liberdade Econômica - 

Lei nº 13.874/201), e analisa dados de emprego formal 

e informal, como também os índices de desemprego, 

que explicitam os desdobramentos dessa ofensiva 

sobre o mercado de trabalho brasileiro. A rigor, a 

condução das proposições ultraneoliberais encaminha 

a restauração do capital em crise, à custa da 

maximização da exploração do trabalho, revelando um 

processo de desregulamentação das relações 

trabalhistas, com vistas à redução dos custos com 

trabalho. Os resultados permitem apreender as 

principais determinações da ofensiva neoliberal no 

Brasil, desde sua fase ortodoxa, passando pelo 

período social-liberal do “neodesenvolvimentismo” 

petista, até o atual ultraneoliberalismo e indicam as 
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tendências que se delineiam para os direitos do 

trabalho no país. 

Palavras-chave: Neoliberalismo; 

Neodesenvolvimentismo; Direitos Trabalhistas. 

 

Que Futuro para o Direito ao Trabalho 

Manuel Couret Pereira Branco (CEFAGE)  

 

O direito ao trabalho começou a ser evocado a 

partir da Revolução Francesa mas só com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos é 

que tomou a forma que hoje conhece. Desde o 

início ficou claro que a reivindicação de um direito 

ao trabalho resultava do assalariamento da força 

de trabalho e da consequente desigualdade dos 

trabalhadores face aos empregadores que 

caracteriza o modo de produção capitalista. 

Numa altura em que a própria centralidade do 

trabalho humano no seio da sociedade capitalista 

tem vindo a ser posto em causa de várias formas 

importa então interrogar-se sobre qual o futuro do 

direito ao trabalho enquanto direito humano.  

 

Trabalho: um conceito central e uma realidade 

constitutiva da sociedade 

Manuel Carlos Silva (CICS.Nova/UMinho/CEAM/UNB) 

e Pedro Soares (IGOT/UL) 

 

No presente texto os autores, assumindo o trabalho 

como conceito nuclear da vida em sociedade, 

procedem, num primeiro momento, a uma análise 

crítica de diversas concepções económico-

sociológicas em confronto sobre o trabalho ao longo 

do tempo. Se, numa perspetiva estruturo-funcional, o 

trabalho é uma base para ordenar pápéis e estatutos 

sociais ou simples indicador de classificações 

profissionais, para os interacionistas simbólicos 

relevam os significados do trabalho dados pelos 

atores sociais; por outro lado, se para os neoliberais o 

trabalho é mais um factor de produção, a par da terra, 

do capital e da tecnologia, entre outros, para outros, 

nomeadamente marxistas, o trabalho é o único factor 

de criação de riqueza, sendo o capital a acumulação 

de mais valias não pagas ao trabalhador. Nesta última 

perspetiva partilhada pelos autores, o  trabalho, para 

além de conceito nuclear na produção e na criação de 

riqueza, assim como na reprodução social em termos 

coletivos e individuais, constitui uma realidade 

incontornável e um pilar fundamental dos processos 

de contrução da identidade coletiva e individual, sendo 

igualmente base co-explicativa de conflitos e 

mudanças sociais, dos comportamentos sociais e 

posicionamentos socio-políticos e ideológicos. Por fim, 

os autores, para além de criticarem a relativa 

desvalorização do trabalho por parte de correntes neo-

liberais e pós-modernas por comparação com outras 

dimensões como o consumo ou lazer, focalizar-se-ão 

em dois fenómenos que têm comportado processos 

de regressão, corrosão e desmobilização social nas 

relações laborais: a precariedade e a automação 

avassaladora no processo de trabalho graças às 

sucessivas revoluções científico-técnicas, em regra ao 

serviço do capital. A intensificação e aplicação 

crescente de novas tecnologias no processo de 

trabalho constituem novos desafios para reflexão 

estratégica por parte do trabalho e, em especial, do 

movimento sindical. 

 

Medidas de desigualdade relativas à curva de Lorenz 

Henrique M. Oliveira (IST) 

 

Nesta comunicação estudamos as medidas actuais de 

desigualdade relativas à curva de Lorenz, i.e., curva 

da distribuição acumulada de rendimentos, 

nomeadamente o coeficiente de Gini.  

Analisamos diversas curvas correspondentes a 

diversos países e em diversos tempos. 

Introduzimos duas novas medidas que, para além de 

medirem a desigualdade, nos permitem distinguir a 

estrutura, e a localização dessa mesma desigualdade 

face à distribuição dos rendimentos. Com estas novas 
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medidas analisamos também as situações dos 

diversos países e em diversos tempos. 

 

15) O trabalho e o território 

 

A expansão territorial da aquicultura empresarial no 

Brasil e os conflitos com as comunidades pesqueiras 

tradicionais 

Larissa Tavares Moreno (UNESP) 

No Brasil, historicamente, a relação dos/as 

trabalhadores/as artesanais da pesca com o Estado é 

marcada por conflitos. O Estado está diretamente 

relacionado ao capitalismo (HARVEY, 2005), e tende 

a ser o garantidor da reprodução do capital, ao mesmo 

tempo que é dado como mediador da relação capital-

trabalho. Desta maneira, o Estado se apresenta como 

estrutura capaz de manter as funções do capital, na 

busca de seu controle sociometabólico (MÉSZÁROS, 

2002), auxiliando em sua atuação na produção, 

consumo, circulação e etc. Dito isto, o propósito deste 

trabalho é debater a expansão do capital aquícola no 

Brasil, nos últimos 30 anos, favorecido pelo Estado, e 

os impactos e relações com as comunidades 

pesqueiras tradicionais.  

No caso do setor de pescados no Brasil temos 

observado o favorecimento da aquicultura 

empresarial/industrial em detrimento das atividades 

artesanais pesqueiras. Este processo, a nosso ver, 

representa a chamada “ideologia aquícola”, que para 

além de advinda do neoliberalismo é fruto do “próprio 

capitalismo e de suas conformações históricas de 

acumulação” (RAMALHO, 2015, p.524).  

Por mais que o discurso ressalte as “vantagens” 

aquícolas, este modelo tende a obedecer à lógica do 

agronegócio, buscando primeiramente a lucratividade, 

oferecendo poucas oportunidades de emprego para as 

comunidades locais, e estas quando ocorrem se dão 

mediante trabalhos temporários, mal remunerados e 

que em muitos casos não oferecem nenhum tipo de 

segurança ao trabalhador (BATISTA; TUPINAMBÁ, 

2004). 

Do mesmo modo, tem-se o incentivo e aumento à 

especialização, ao monocultivo da produção aquícola, 

no caso da tilapicultura, que em 2017 registrou 58,4% 

do total de piscicultura criada no Brasil (IBGE, 2018). 

Ademais, são constantes os projetos que beneficiam a 

expropriação de comunidades tradicionais de seus 

espaços/territórios de morada e trabalho, bem como a 

destruição e mercantilização da natureza e o ataque a 

soberania alimentar que afeta a sociedade como um 

todo. 

Palavras-chave: Capital; Estado; Setor Pesqueiro. 

 

O setor portuário brasileiro: a expansão territorial do 

capital e os reflexos para os trabalhadores 

Thiago Pereira Barros (UNESP)  

 

O texto objetiva discutir as transformações no trabalho 

portuário brasileira advinda com mudanças na 

orientação do ordenamento jurídico, presentes nas 

Leis nº 8.630 de 1993 (Lei de Modernização Portos) e 

Lei nº 12.815 de 2013 (Nova Lei dos Portos), as quais, 

esteve/está incorporado os interesses territoriais de 

expansão da lógica do capital. 

Conforme descreveram Machado (2012), Diéguez 

(2007; 2019) o processo de mudanças na 

organização/controle sobre a força de trabalho iniciou-

se com a unitização de cargas (pallets, contêineres) 

ainda na década de 1960, mas seu ápice, no Brasil, 

deu-se com a Lei nº 8.630/93.  

Destarte as mudanças inseridas com a Lei de 

Modernização Portuária alterou o setor portuário 

nacional, isto é, transferiu os Portos Organizados10 

(PO) para o grande capital (nacional, internacional), e 

concedeu áreas fora dos PO para instalação de novos 

terminais, conhecidos como Terminal de Uso Privado 

(TUP) (GONÇALVES; NUNES, 2008). Ademais, esse 

processo inseriu-se novos atores na 

                                                           
10 É todo o bem público construído e dotado de aparelhos 

para atender as necessidades da navegação, movimentação 

e armazenagem de mercadorias e de passageiros os quais 

estejam dentro da jurisdição da autoridade portuária 

(BRASIL, 2013).   
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organização/controle dos portos e da força de 

trabalho, como o Conselho de Autoridade Portuária 

(CAP); Autoridade Portuária (AP) – esses dois com a 

característica de controle dos portos decretando o fim 

do monopólio estatal (AGUIAR; JUNQUEIRA; 

FREDDO (2006). E na outra ponta, retirando o poder 

dos sindicatos no processo de intermediação da força 

de trabalho, criou-se o Órgão Gestor de Mão de Obra 

(OGMO) e os Operadores Portuários (tomadores de 

serviços).  

Assim as mudanças dentro da acumulação flexível 

intensificaram o conflito entre capital-trabalho nos 

portos, no que tange as formas de contratação, 

organização do trabalho, jornadas, remuneração e 

fragilização da atuação sindical, os quais também 

serão focos de análise neste texto. 
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As comunidades marítimas e operária em Sines 

(1880-1910): contributo para uma análise demográfica 

Rui Pedro Jacinto (IHC-FCSH/UNL) 

 

Pretendemos estudar a comunidade marítima e o 

operariado da vila de Sines entre finais de Oitocentos 

e o dealbar do século XX na esfera demográfica. Para 

isso utilizamos, como fontes que possibilitam uma 

maior aproximação, os assentos de nascimentos, 

casamentos e óbitos da paróquia e, ainda nos seus 

inícios, o registo civil, este a cargo da respectiva 

Administração do Concelho. 

Não obstante ser necessário considerar algumas 

limitações neste tipo de fontes — haja em vista não 

poderem cobrir toda a população de uma dada 

freguesia, ou o facto de o trabalho feminino fora do 

âmbito doméstico se achar tantas vezes subestimado 

ou olvidado, tal como nos recenseamentos de então 

—, a sua análise permite extrair uma amostra bastante 

significativa para os fins em vista. Tal permitiu 

perceber a origem geográfica desta mão-de-obra, 

evidenciando, no caso dos corticeiros, significativas 

diferenças em relação ao que se passa no Cercal e, 

no caso dos marítimos e pescadores, do ocorrido em 

Milfontes; o peso desta população nos níveis de 

natalidade, de nupcialidade e o papel, no seu seio, da 

mortalidade infantil; a inserção, dada pelos locais de 

residência que se conseguiu apurar, no tecido urbano, 

traduzindo clara diferenciação social; ou relações de 

compadrio entre os vários elementos da sociedade 

local, que transparecem em registos de matrimónio e 

de nascimento. 

Palavras-chave: Sines; comunidade marítima; 

operariado. 

 

Prevenir antes que desabe! O trabalho da comunidade 

do Butantã no Núcleo de Defesa Civil-NUDEC 

Cristina Gomes Baltazar (PUC-SP)  

 

O objetivo deste trabalho é compreender, por meio de 

um estudo de caso, o trabalho realizado pela  
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comunidade nos Núcleos de Defesa Civil (NUDECs), 

que tem como objetivo trabalhar no território  a  

disseminação  da cultura de prevenção para a 

redução de riscos naturais, principalmente nos 

assentamentos precários,  áreas de maior 

vulnerabilidade, desprovidas de infraestrutura básica.  

Os NUDECs deste estudo são vinculados a 

Coordenadoria Distrital de Defesa Civil (CODDEC) da 

Subprefeitura do Butantã, zona sul do município de 

São Paulo. O estudo de caso possibilitou identificar a  

forma de trabalho da comunidade no território, bem 

como, a  fragilização no processo de  formação dos 

NUDECs, entretanto, não demonstrou ser um 

impeditivo para o envolvimento,   participação  e um 

trabalho atuante da comunidade nos Núcleos de 

Defesa Civil.  

Palavras-chave: NUDEC; Trabalho;  Gestão de risco 

naturais.  

 

A geograficidade da exploração: efeitos na saúde do 

trabalhador(a) da fruticultura mundializada no nordeste 

brasileiro 

Diego Pessoal Irineu de França (UNESP) e António 

Thomaz Junior (UNESP) 

 

Para que se mantenha o paradoxal “sonho” de 

crescimento infinito, o capital envereda por um intenso 

e perigoso caminho de financeirização, com 

desdobramentos para a natureza e humanos 

incalculáveis. Assim como todas as dimensões do ser 

social, as formas de exploração capitalistas 

contemporâneas possuem uma geograficidade que 

lhe dão particularidades históricas em relação ao 

processo global de acumulação e apropriação. Tal 

como observou Lukács (2013), seria tão falso pensar 

um ser não espacial e não temporal quanto entender 

um indivíduo enquanto resultado exclusivo do meio. 

Partindo desses pressupostos, o presente artigo 

reflete sobres as novas/velhas formas de exploração 

que coexistem nas áreas de hegemonia das grandes 

produções de fruticultura, no Nordeste semiárido 

brasileiro, cujo destino da produção: Europa, EUA e 

Ásia, articula as formas ali existentes às tendências de 

degradação global da classe trabalhadora. Ademais, 

as características evidenciadas pelos diversos 

segmentos e funções assumidas pelos sujeitos, nos 

mais diversos postos de trabalho, remetem-nos à 

compreensão da totalidade do trabalho vivo (Antunes, 

2018) que, mesmo sob o julgo da fragmentação retêm, 

em si, a potência social da emancipação humana. 

Metodologicamente, optamos por realizar uma 

interpretação dos sujeitos subsumidos às atividades 

de fruticultura para identificar, nos relatos do cotidiano, 

traços que atestam uma simbiose entre as velhas 

roupagens e os mecanismos exploração 

contemporâneos, cujo rebatimento na saúde torna-se 

uma das facetas da precariedade incidente sobre 

os(as) trabalhadores(as). As informações empíricas 

foram obtidas através da convivência e do trabalho de 

campo junto aos homens e mulheres que são, 

simultaneamente, vítimas e resistentes à precarização 

que assolam suas vidas. 

Palavras-chave: Exploração; trabalho; Saúde.  

 


