Simpósio
Entre o Trabalho e a Economia: Intersecções socioantropológicas
Organização: PPGSA, NuCEC, Urbano e DTA.
Coordenação: André Vereta-Nahoum (USP) e Marcella Araujo (UFRJ)
Sugestão de data
19 de março de 2019, 9h30-19h30
Apresentação
O que a sociologia e a antropologia da vida econômica têm a dizer sobre vidas
dos trabalhadores e do trabalho, sobre movimentos trabalhistas, relações, trajetórias,
mercados? Qual o lugar e o estatuto do trabalho, suas relações e seu mercado na
sociologia e na antropologia econômica hoje? Podem os estudos do trabalho se
beneficiar com abordagens que partem dos estudos sociais da economia? Essas
questões convidam a uma reflexão que examina as contribuições de estudos
sociológicos e antropológicos sobre processos e mudanças econômicas para
compreender práticas, trajetórias, relações e o mercado de trabalho. Importantes
estudos sociológicos e antropológicos no Brasil revelaram uma preocupação em
compreender as atividades sociais de obtenção de renda e as ocupações de um modo
que não se esgotava nas representações normativas do trabalho e as formas salariais
canônicas da teoria social (o emprego formal e suas relações com coletivos
organizados). Ao examinar estratégias de subsistência em meio a rápidas
transformações socioeconômicas no Brasil da segunda metade do século XX, esses
estudos muito contribuíram para produzir um retrato das práticas de trabalho dos
brasileiros. Novos estudos têm procurado honrar essa tradição, revelando formas,
relações, sentidos e subjetividades em torno do trabalho. O propósito deste simpósio é
promover um balanço e uma reflexão sobre o futuro dos estudos do trabalho em
explorações socio-antropológicas sobre vidas econômicas.

Programação
Abertura (9h30)
Mesa 1 (10h-12h) – Produzir trabalhadores e seus espaços: os espaços da produção e a
produção dos espaços da atividade
José Ricardo Ramalho (DS/UFRJ)
José Sergio de Leite Lopes (PPGAS/MN/UFRJ)
Rodrigo Santos (DS/UFRJ)
Debatedora: Marcella Araujo (DS/UFRJ)
Mesa 2 (13h30-15h30) – Ganhar a vida: administrando o dinheiro no cotidiano
Eugênia Motta (Iesp/Uerj)
Luiz Antonio Machado da Silva (Iesp/Uerj)
Marcella Araujo (DS/UFRJ)
Debatedor: André Vereta-Nahoum (DS/USP)
Mesa 3 (16h-18h) – Trabalhar, ocupar-se, ser ativo: fronteiras porosas, sentidos
múltiplos
André Vereta-Nahoum (DS/USP)
Fernando Rabossi (DAC/UFRJ)
Nadya Araujo Guimarães (DS/USP)
Debatedor: Rodrigo Santos (DS/UFRJ)
Discussão final (18h30-19h30) – O lugar do trabalho nos estudos sociais da economia:
algumas proposições
Todos os participantes
Meta: Publicação de dossiê com os artigos apresentados

