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As profundas e diversas mutações sócio-económicas que atravessam as
sociedades contemporâneas, despoletam alterações significativas na esfera laboral.
Muito embora se possa pensar que estas alterações se afiguram susceptíveis de
colocar em causa o papel central do trabalho na vida individual e na sociedade no
seu conjunto - o que sucede com a corrente que advoga o “fim do trabalho” -,
seria, seguramente, precipitado não reconhecer a centralidade do trabalho no
percurso biográfico e relacional dos indivíduos e na dinâmica estrutural e processual
da própria sociedade.
Na verdade, várias investigações sociológicas sobre as mudanças ocorridas
na esfera do trabalho, no actual cenário económico nacional e internacional, têm
revelado as reconfigurações profundas, de natureza objectiva e subjectiva, do
espaço social do trabalho. Ora, o impacto destas reconfigurações, por força de se
fazer sentir também na esfera privada dos indivíduos, dificulta e desafia, simultaneamente, o trabalho sociológico. Com efeito, a maior dificuldade em captar
este fenómeno faz com que a sociologia se sinta desafiada a ir mais longe, num
constante exercício analítico-empírico, pensando esta realidade sob o frutífero
olhar cruzado a diferentes escalas.
Podemos afirmar que o reconhecimento da necessidade em estimular a
apreciação crítica do estado da arte na área disciplinar da sociologia do trabalho e
do emprego, e de sistematizar algumas reflexões nacionais e internacionais que se
têm produzido neste domínio, presidiram à organização do Encontro Científico
Internacional Trabalho, Emprego e Precariedade Laboral, promovido pelo
Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto,
no dia 7 de Outubro de 2005, sob a nossa coordenação científica.
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O dossier, que agora se apresenta, pretende dar a conhecer algumas intervenções apresentadas no referido Encontro cuja estrutura se centrou em dois painéis
temáticos. No primeiro painel intitulado “Trabalho e Emprego: mutações, tensões
e desafios”, mapearam-se os ritmos e a intensidade das mudanças que têm atravessado o trabalho e o emprego. No segundo painel “Precariedade, Flexibilidade
e Desemprego: dinâmicas e tendências”, discutiram-se os fenómenos do trabalho
e do emprego precários, do desemprego, e aprofundou-se a questão das oportunidades e dos riscos que os referidos fenómenos produzem. Julgamos que ambos os
painéis temáticos proporcionaram um diálogo intenso e proveitoso para todos que
nele participaram, em torno de uma matéria que é absolutamente decisiva no âmbito
do debate democrático.
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