
Objecto de uma disciplina científica 

Se as problematizações do campo e do objecto da 

sociologia do trabalho não são novas, o exercício proposto 

é quase sempre o de se partir de uma definição do seu 

objecto, para depois se discutir qual o enfoque analítico e 

o alcance dos resultados obtidos (com a observação 

participante ou com a aplicação de técnicas de inquérito, 

por exemplo). A este propósito convirá recordar que as 

tentativas e os ensaios de definição do trabalho como 

objecto são inúmeros, resultando também da evolução 

relativamente rápida dos juízos sociais que são formulados 

acerca dessa realidade. Ora se nos concentrarmos na 

produção teórica das últimas três décadas do século XX 

poderemos argumentar que existe um relativo consenso 

acerca da multiplicidade de objectos que a disciplina tem 

vindo a analisar—por exemplo, as situações de trabalho, 

as relações entre as exigências técnicas, a organização do 

trabalho e as qualificações e competências, ou os efeitos 

da forma de estruturação da empresa sobre a vida 

quotidiana do trabalho no escritório e a eficácia do 

trabalho, entre outras — bem como acerca da 

consolidação nominalista e teórica de outros ramos e 

disciplinas afins — cujas antinomias paradigmáticas não 

pretendemos discutir neste artigo. 

Considerando os diversos contributos para essa definição, 

julgamos oportuno destacar o de Freire, uma vez que na 

definição do autor (figura 1) cabem as diversas formas e 

conteúdos mediatizados na relação de trabalho. Convirá 

desde já avançar esta noção, pois parece-nos 

suficientemente transversal para descrever as actividades 

de trabalho, quer na indústria quer nos serviços. 

De acordo com Freire, o trabalho corresponde a uma 

“actividade deliberadamente 



concebida pelo homem, consistindo na produção de um 

bem material, na prestação de um serviço ou no exercício 

de uma função, com vista à obtenção de resultados que 

possuam simultaneamente utilidade social e valor 

económico, através 

de dois tipos de mediações necessárias, uma técnica e 

outra organizacional” 

(Freire, 1997: 27). Se nos reportarmos ao plano dos 

“conteúdos” desta noção, poderemos 

argumentar que é no quadro dos novos modelos de 

produção que as actividades 

de serviços desempenham um papel decisivo nos 

resultados do trabalho em 

termos de utilidade e de valor económico, isto para além 

das significativas alterações 

ao nível das mediações técnica e, sobretudo, 

organizacional (figura 1). 

Por um lado, se na perspectiva das teorias industriais o 

trabalho é considerado como um input no processo de 

fabricação (sendo um factor genérico ou indiferenciado 

que se adquire, consome ou integra em quantidades 

indiferenciadas no processo de fabricação), numa 

economia de serviços, por outro lado, o trabalho é 

considerado como o processo de desenvolvimento e de 

aplicação de saberes, de competências, de conhecimentos 

e de informações: em suma, de emprego de recursos 

humanos e de mobilização da inteligência prática.2 

Acompanhando o raciocínio de Freire, em relação ao 

trabalho-saber (uma das três combinações de trabalho, 

resultado da relação homem-técnica), não importará tanto 

perceber se de um tal trabalho resultam produtos materiais 

ou imateriais mas sim, e apenas, qual o seu significado 

social (este tipo de trabalho pode incluir uma gama muito 



vasta de combinações entre actividade manual e actividade 

intelectual). Assim, o trabalho do artesão ou o do 

agricultor tradicional são formas de trabalho-saber, bem 

como o trabalho do artista plástico, do escritor ou do 

professor (Freire, 1997: 81). 

O trabalho terciário não reflecte a incorporação de 

unidades de trabalho num processo técnico de produção, 

mas sim a produção a partir da aplicação de saberes 

e de competências: os elementos de diferenciação dos 

recursos humanos tornam-se 

decisivos dado que, por um lado, é determinante o 

processo de acumulação de saberes 

e de experiências e, por outro lado, essa acumulação 

constitui-se como uma 

parte cada vez mais determinante das qualificações e 

das competências, basilares 

para a gestão da relação com o cliente. 


