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Resumo A sociologia económica é, actualmente, uma das áreas de investigação
em maior expansão no quadro da reflexão sociológica. Tendo essa realidade em
consideração, este texto procura avaliar a situação actual da disciplina em
Portugal. Num primeiro momento, equaciona-se o seu quadro de referência
institucional, recuperando as investigações que recorrem de forma explícita ao
rótulo de sociologia económica, ou que procuram explorar elos de ligação directa
entre a economia e a sociologia. De seguida, são referidos outros temas de estudo
intimamente relacionados: a sociologia industrial e do trabalho, a economia
informal, os contextos territoriais de produção e as elites económicas e
empresariado, entre outros.
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A so ci o lo gia eco nó mi ca é, ac tu al men te, uma das áre as de in ves ti ga ção em ma i or
ex pan são no qua dro da re fle xão so ci o ló gi ca.1 São dis so tes te mu nhos as pu bli ca -
ções re cen tes de ma nu a is, an to lo gi as e tex tos pro gra má ti cos, ori un dos de vá ri os es -
pa ços ge o grá fi cos e de di ver sas ori en ta ções teó ri cas (ver, por exem plo, Smel ser e
Swed berg, 1994; Ste i ner, 1999; Gra no vet ter e Swed berg, 2001; Big gart, 2002; Fligs -
te in, 2001: Lé ves que e ou tros, 2001; Min gi o ne, 1997; Ra da ev, 2000; Tri gi lia, 1998;
Bour di eu, 2000). Em boa ver da de, so ci o lo gia eco nó mi ca tor nou-se um ter mo re su mo
que co li ge con tri bu i ções ori un das de qua dros con cep tu a is mu i to dis tin tos, mas
que po dem ser uni fi ca das por uma mes ma pre o cu pa ção e por uma mes ma re cu sa.
A pre o cu pa ção co mum re si de no de se jo de ul tra pas sar as dé ca das de afas ta men to e 
des dém re cí pro co que se pa ra ram eco no mis tas de so ció lo gos, so bre tu do en tre as
dé ca das de 1930 e de 1970 do sé cu lo XX. Há cres cen te men te a cons ciên cia de que
exis te um ter re no vas to des ti na do à co la bo ra ção en tre ci en tis tas dos dois cam pos
dis ci pli na res, que não terá ne ces sa ri a men te de con du zir nem a uma to ma da hos til
do con tro lo de uma dis ci pli na pela sua ri val, nem a uma es te ri li za ção cru za da que
re sul tas se da adop ção das lin gua gens da con cor ren te.

Qu an to à re cu sa, ela diz so bre tu do res pe i to à sus pe i ção que qua se to das as so -
ci o lo gi as eco nó mi cas (com ex cep ção da so ci o lo gia das es co lhas ra ci o na is) vo tam
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1 Uma pri me i ra ver são des te tex to foi pu bli ca da na Eco no mic So ci o logy: Eu ro pe an Elec tro nic News -
let ter, 3 (1), Ou tu bro de 2001. Gos ta ría mos de agra de cer a Sara Fal cão Ca sa ca e a José Ma nu el
Men des, bem como a vá ri os co le gas do So ci us, as su ges tões re la ti vas a essa ver são. Os agra de ci -
men tos são ex ten sí ve is a Pe dro Abran tes, que tra du ziu o ori gi nal em lín gua in gle sa. Em re la ção
à ac tu al ver são, de ve mos agra de cer os co men tá ri os de dois re fe re es anó ni mos. Os er ros e in su fi -
ciên ci as exis ten tes são ape nas da res pon sa bi li da de dos au to res.



ao pa ra dig ma da ra ci o na li da de e à ma i o ria das le i tu ras neoclás si cas. É bem evi den -
te que a so ci o lo gia eco nó mi ca nor te-ame ri ca na, tam bém co nhe ci da por “nova so -
ciologia eco nó mi ca”, que se de sen vol veu so bre os tra ba lhos pi o ne i ros de Har ri son
Whi te (1981) e de Mark Gra no vet ter (1985), e que ele ge como pe dra de to que um
mo de lo teó ri co in te rac ci o nis ta que faz das re des so ci a is, do con ce i to de in crus ta -
ção, do tema da con fi an ça e, so bre tu do, das re la ções so ci a is o seu ca va lo de ba ta lha
(ver Mar ques e Pe i xo to, 2003), está mu i to afas ta da da so ci o lo gia do eco nó mi co de
Bour di eu, toda ela con du zi da em nome de po si ções es tru tu ra is, dis po si ções dos ac -
to res e mo bi li za ção de ca pi ta is múl ti plos (ver Mar ques, 2002b). É tam bém cla ro que 
a so ci o lo gia eco nó mi ca ita li a na de Bag nas co (1988) ou Tri gi lia (1998), com a sua ên -
fa se nos mo de los in dus tri a is e nos per cur sos al ter na ti vos de de sen vol vi men to das
três Itá li as, é mais so li dá ria de um pro gra ma de eco no mia po lí ti ca do que de um
qua dro ana lí ti co de so ci o lo gia eco nó mi ca. O mes mo se po de ria afir mar, aliás, das
so ci o lo gi as eco nó mi cas do Les te eu ro peu, qua se sem pre con di ci o na das por pro -
ble mas pal pá ve is do quo ti di a no dos ac to res so ci a is sub me ti dos aos es for ços e às
pe nas das eco no mi as de tran si ção. Nes te caso, a pre o cu pa ção so ci al que ori en ta a
pes qui sa e a te o ri za ção é, em gran de me di da, o fru to de uma ex pe riên cia diá ria.

Mas, ape sar de to das es tas di fe ren ças de mé to do e de pri o ri da des, é ir re cu sá -
vel que a so ci o lo gia eco nó mi ca se tor nou num im pe ra ti vo para a te o ria so ci al des te
vi rar do sé cu lo. A co lo ni za ção que o eco nó mi co, e a ide o lo gia mer can til, têm vin do
a exer cer so bre to das as es fe ras da vida so ci al não se com pa de ce com o es que ci men -
to cul ti va do a que os teó ri cos dos anos 50 vo ta ram este in ter fa ce. As épo cas de pro -
fun da trans for ma ção eco nó mi ca e so ci al exi gem con ver gên cia de es for ços por par -
te de so ció lo gos e eco no mis tas, no sen ti do de com pre en der os me ca nis mos so ci a is
sub ja cen tes à or dem po lí ti ca, so ci al e eco nó mi ca das so ci e da des de hoje, ex pli car as
for ças e as “mãos” que ope ram nos mer ca dos, nas in dús tri as e nas or ga ni za ções
con tem po râ ne as e mar car a evo lu ção pre vi si o nal dos fe nó me nos eco nó mi cos e so -
ci a is que con di ci o nam as nos sas exis tên ci as. Com pre en der, ex pli car e pre ver, são
es tas as for mas ci en tí fi cas que apro xi mam aque les a quem tudo pa re ce con de nar ao 
afas ta men to. Inde pen den te men te dos mé to dos, das pro fis sões de fé e dos ideá ri os
de re fe rên cia, pa re ce in so fis má vel que exis te, como exis tia há 100 anos, uma se a ra
teó ri ca à es pe ra de dar os seus fru tos. As con di ções so ci a is que pos si bi li ta ram a edi -
fi ca ção dos pri me i ros es for ços de so ci o lo gia eco nó mi ca no fi nal de oi to cen tos são
mi me ti za das pe las con di ções de fi na is de no ve cen tos, res tan do aguar dar que as
ma gis tra is des cri ções de Sim mel, We ber, Som bart, Durk he im, Ve blen e Pa re to pos -
sam en con trar os seus epí go nos, um sé cu lo mais tar de.

É nes te con tex to que um bre ve ex cur so so bre as mo da li da des da so ci o lo gia
eco nó mi ca em Por tu gal faz sen ti do. Impor ta sa ber até que pon to os de ba tes re cor -
ren tes des te e do ou tro lado do Atlân ti co ti ve ram eco na re a li da de aca dé mi ca por -
tu gue sa.2 Exis te al gu ma ori gi na li da de e al gum ca rim bo dis tin ti vo das so ci o lo gi as
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2 Para uma mar ca ção dos pon tos de con ver gên cia e de di ver gên cia en tre as so ci o lo gi as eco nó mi -
cas ame ri ca na e eu ro pe ia, veja-se Mar ques e Pe i xo to (no pre lo), Pe i xo to e Mar ques (2001), Bar be -
ra (2000), Bec kert (2000), Dodd (2000), He il bron (1999 e 2001), Izqui er do (2001), Kor ver (2001),
Nol lert (2002), Róna-Tas (2002), Ya ku bo vich e Ya ros hen ko (2000).



eco nó mi cas fe i tas em Por tu gal? Será que, à ima gem da so ci o lo gia eco nó mi ca no
Re i no Uni do, os tra jec tos por tu gue ses são mar ca dos por uma sim ples va ri a ção nos
te mas tra di ci o na is das so ci o lo gi as in dus tri al e do tra ba lho? Será que a in fluên cia
du rá vel do es pa ço fran có fo no nos me i os so ci o ló gi cos por tu gue ses fez da va ri an te
por tu gue sa uma ca i xa de res so nân cia dos de ba tes de além-Pi ri néus? Será que en -
con tra mos, em Por tu gal, as mo ti va ções que con du zi ram a es co las al ter na ti vas
como a eco no mia das con ven ções, a eco no mia da re gu la ção ou o mo vi men to
antiuti li ta ris ta para as ciên ci as so ci a is (MAUSS), ou será que a so ci o lo gia eco nó mi -
ca, em ver são por tu gue sa, é ain da de ma si a da men te em bri o ná ria para po der ser
con si de ra da uma es co la? Será que o atra so se cu lar de Por tu gal e os re cor ren tes de -
ba tes so bre a cri se e a de ca dên cia ofe re ce ram opor tu ni da des de apro xi ma ção aos
te mas de sen vol vi men tis tas? Será que o es pec tro de uma de si gual da de rom pen te
trans for mou a so ci o lo gia eco nó mi ca num lon go de ba te so bre ques tões de es tra ti fi -
ca ção? Não será ver da de que o ca rác ter ti tu be an te da so ci o lo gia eco nó mi ca por tu -
gue sa pode ser ex pli ca do pe las pró pri as con di ções his tó ri cas que es ti ve ram na
base da cons tru ção da dis ci pli na mãe? Foi com base nes tas e nou tras ques tões pa ra -
le las que nos aba lan çá mos a pro du zir este pe que no tex to in tro du tó rio que é, con tu -
do, mais um re gis to da his tó ria dos flu xos e re flu xos de uma re fle xão teó ri ca do que
uma ca bal res pos ta aos di le mas en fren ta dos pela dis ci pli na em ter ri tó rio na ci o nal.

Este tex to pro cu ra, pois, ava li ar a si tu a ção ac tu al da so ci o lo gia eco nó mi ca em
Por tu gal. Num pri me i ro mo men to, equa ci o na-se o qua dro de re fe rên cia ins ti tu ci o -
nal da dis ci pli na, re cu pe ran do as in ves ti ga ções que re cor rem de for ma ex plí ci ta ao
ró tu lo de so ci o lo gia eco nó mi ca, se guin do, ou não, ex pli ci ta men te as con tri bu i ções
teó ri cas mais re cen tes, ou que pro cu ram ex plo rar elos de li ga ção di rec ta en tre a
eco no mia e a so ci o lo gia. De se gui da, são re fe ri dos ou tros te mas de es tu do in ti ma -
men te re la ci o na dos, mas que não se apre sen tam (ou nem sem pre são en ca ra dos)
como in se ri dos na so ci o lo gia eco nó mi ca: a so ci o lo gia in dus tri al e do tra ba lho, a
eco no mia in for mal, os con tex tos ter ri to ri a is de pro du ção e as eli tes eco nó mi cas e
em pre sa ri a do, en tre ou tros. Dado o es ta tu to frag men ta do da in ves ti ga ção nes ta
área, deve-se to mar como pro vi só ria a lis ta de au to res e te mas apre sen ta da.

A sociologia económica institucionalizada

Em Por tu gal, a so ci o lo gia ape nas se ins ti tu ci o na li zou por com ple to após 1974,
acom pa nhan do o pro ces so de de mo cra ti za ção po lí ti ca. Con si de ran do os gra us
aca dé mi cos ou as áre as te má ti cas de in ves ti ga ção, nota-se que al gu mas es pe ci a li -
da des têm sido mu i to es tá ve is, como por exem plo a so ci o lo gia in dus tri al e do tra -
ba lho, a so ci o lo gia ur ba na e do ter ri tó rio, a so ci o lo gia da edu ca ção ou a so ci o lo gia
da fa mí lia. Pelo con trá rio, o cam po da so ci o lo gia eco nó mi ca ra ra men te é men ci o -
na do. Exis tem to da via al gu mas ex cep ções. Em ter mos for ma is e ins ti tu ci o na is, o
Insti tu to Su pe ri or de Eco no mia e Ges tão (ISEG), da Uni ver si da de Téc ni ca de Lis -
boa, pode-se con si de rar o es pa ço de re fe rên cia da so ci o lo gia eco nó mi ca em
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Por tu gal. De sen vol veu, res pec ti va men te a par tir de 1991 e 1992, pro gra mas de
dou to ra men to e de mes tra do em “so ci o lo gia eco nó mi ca e das or ga ni za ções”; e
 criou, em 1991, o Cen tro de Inves ti ga ção em So ci o lo gia Eco nó mi ca e das Orga ni za -
ções (So ci us).3 Ou tras ins ti tu i ções pro mo to ras des te novo cam po de in ves ti ga ção
in clu em: a Fa cul da de de Eco no mia da Uni ver si da de de Co im bra, onde o dou to ra -
men to em so ci o lo gia in clui uma es pe ci a li da de em “so ci o lo gia his tó ri ca e eco nó mi -
ca” (e o dou to ra men to em eco no mia in clui uma es pe ci a li da de em “es tru tu ras so -
ciais da eco no mia e his tó ria eco nó mi ca”); o Insti tu to de Ciên ci as So ci a is (ICS), da
Uni ver si da de de Lis boa, onde a “so ci o lo gia eco nó mi ca e do de sen vol vi men to”
cons ti tui uma das li nhas de in ves ti ga ção mais for tes; e a Fa cul da de de Ciên ci as So -
ci a is e Hu ma nas da Uni ver si da de Nova de Lis boa, onde a li cen ci a tu ra em so ci o lo -
gia in clui uma área te má ti ca de “so ci o lo gia eco nó mi ca, das or ga ni za ções e das ino -
va ções”. Fora das re fe ri das ins ti tu i ções, o ró tu lo de so ci o lo gia eco nó mi ca é ra ra -
men te uti li za do. No en tan to, deve-se en fa ti zar que a ins ti tu ci o na li za ção do cam po
em al gu mas das prin ci pa is fa cul da des de eco no mia e ges tão por tu gue sas não sig -
ni fi ca que o diá lo go ou que a in ves ti ga ção con jun ta en tre a so ci o lo gia e a eco no mia
se jam fre quen tes.

Enquan to a so ci o lo gia eco nó mi ca é hoje uma área com um nú me ro re du zi do
de in ves ti ga do res, ao lon go dos anos 60 pa re cia ca mi nhar-se para um pro jec to mais 
am bi ci o so. A re vis ta fun da do ra da so ci o lo gia mo der na, Aná li se So ci al, es ti pu lou
nos seus pri me i ros nú me ros o ob jec ti vo de li gar a eco no mia e a so ci o lo gia. Num
edi to ri al pu bli ca do em 1964, na oca sião do 50.º ani ver sá rio do Insti tu to Su pe ri or de
Ciên ci as Eco nó mi cas e Fi nan ce i ras (ISCEF, ac tu al ISEG), os edi to res de cla ra ram a
in ten ção de: “pres tar al gum con tri bu to vá li do para um alar ga men to do âm bi to dos
es tu dos so bre de sen vol vi men to eco nó mi co em Por tu gal; abrir o le que dos te mas
dis cu ti dos; fa zer en trar, na aná li se dos fac tos e na de ter mi na ção dos pro ble mas, va -
riá ve is ain da não con si de ra das” (AA.VV., 1964: 403). Nes te sen ti do, fa zi am um
ape lo ao “diá lo go in ter dis ci pli nar”.4

Alguns dos ar ti gos pu bli ca dos ao lon go dos anos 60 pela Aná li se So ci al de i -
xam trans pa re cer este ob jec ti vo. Dois nú me ros es pe ci a is fo ram de di ca dos ao tema
do de sen vol vi men to: um em 1964, so bre os as pec tos so ci a is do de sen vol vi men to;
ou tro em 1969, so bre as suas ver ten tes so ci al e ins ti tu ci o nal (AA.VV., 1964 e 1969).
Embo ra a re fle xão fos se di ri gi da para o caso por tu guês, o de ba te era fre quen te -
men te ins pi ra do nas te o ri as da mo der ni za ção e do de sen vol vi men to, mu i to
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3 São tam bém mi nis tra das no ISEG dis ci pli nas de “so ci o lo gia eco nó mi ca” e de “so ci o lo gia dos
mer ca dos fi nan ce i ros” para es tu dan tes das li cen ci a tu ras de eco no mia, ges tão e fi nan ças. O de -
sen vol vi men to da so ci o lo gia eco nó mi ca no ISEG re sul ta, por um lado, da tra di ção da es co la na
abor da gem so ci al da eco no mia e, por ou tro, do pa pel ac ti vo de sem pe nha do por al guns dos so -
ció lo gos que aí lec ci o nam, no me a da men te José Ma ria Car va lho Fer re i ra e Ilo na Ko vács.

4 Con tu do, con vém re lem brar o con tex to es pe cí fi co em que esta pro pos ta foi lan ça da. O ob jec ti vo
não se ria tan to re con ci li ar a eco no mia e a so ci o lo gia, vis to que a úl ti ma qua se não exis tia, mas es -
ca par aos cons tran gi men tos ins ti tu ci o na is que im pe di am a ex pan são da so ci o lo gia e con ce der
aos es tu dos eco nó mi cos (e aos de ba tes po lí ti cos) uma di men são so ci al. A po si ção crí ti ca des tes
au to res e a dou tri na so ci al ca tó li ca que mu i tos de les par ti lha vam eram fa vo re ci dos por uma
pers pec ti va so ci al mais abran gen te.



di vul ga das nos anos 60. Entre ou tras con tri bu i ções mais re le van tes, des ta cam-se as 
de Adé ri to Se das Nu nes, eco no mis ta de for ma ção e con si de ra do o pai fun da dor da
so ci o lo gia mo der na em Por tu gal. Este es cre veu em 1963 so bre a pers pec ti va
sociocul tu ral do de sen vol vi men to eco nó mi co. Aí, ar gu men ta va que o de sen vol vi -
men to es ta va li ga do a um con jun to de va riá ve is não eco nó mi cas: es tru tu ra so ci al
(gru pos so ci a is), cul tu ra e modo de or ga ni za ção (in te res ses co lec ti vos e po der)
(Nu nes, 1963). Em 1964, es tu dou o “du a lis mo” da so ci e da de por tu gue sa, isto é, a
con jun ção de sec to res mo der nos e tra di ci o na is, tan to a ní vel ge o grá fi co, so ci al
como eco nó mi co. Este du a lis mo im pe dia não ape nas um de sen vol vi men to mais
am plo do país como tam bém um cres ci men to eco nó mi co es tri to (Nu nes, 1964).
Mais tar de, Se das Nu nes es cre veu acer ca das ba ses teó ri cas do pen sa men to ci en tí -
fi co so ci al mo der no, in clu in do a so ci o lo gia; e pro du ziu en sa i os cla ri vi den tes so bre
a so ci e da de por tu gue sa, in clu in do o tema da es tra ti fi ca ção so ci al.

Um ou tro au tor que po de mos des ta car é Alfre do de Sou sa, tam bém eco no -
mis ta. Entre ou tros te mas, este es cre veu acer ca das no vas clas ses so ci a is ba se a das
no co nhe ci men to (1968) e so bre a con cep ção eco nó mi ca e so ci al do de sen vol vi men -
to (1969) (em tex tos an te ri o res, abor dou a li ga ção en tre eco no mia, so ci e da de e cul -
tu ra nas so ci e da des afri ca nas e as con cep ções do tem po como fac tor cul tu ral do de -
sen vol vi men to eco nó mi co). No tex to de 1969, ar gu men tou que o fun ci o na men to
das eco no mi as po de ria ape nas ser en ten di do to man do em con ta as va riá ve is eco -
nó mi cas, so ci a is e po lí ti cas. Ain da na dé ca da de 1960, a Aná li se So ci al pu bli cou um
ar ti go de Jean Cu i sen ni er (1965) que pro pu nha uma “so ci o lo gia da eco no mia”, na
es te i ra de ou tros tex tos edi ta dos nes sa épo ca. Este úl ti mo en fa ti za va a im por tân cia
cru ci al que as va riá ve is so ci a is e o com por ta men to dos agen tes ti nham para o
pla ne a men to.

Após 1974, apro fun dou-se o pro ces so de es pe ci a li za ção das ciên ci as so ci a is e
re du zi ram-se os es for ços de “diá lo go” in ter dis ci pli nar. Uma bre ve aná li se das
prin ci pa is re vis tas so ci o ló gi cas em Por tu gal en con tra pou cas re fe rên ci as que re la -
ci o nem di rec ta men te a eco no mia e a so ci o lo gia, ou que men ci o nem ex pli ci ta men te
a so ci o lo gia eco nó mi ca. Entre as prin ci pa is ex cep ções está um ar ti go de Ilo na
 Kovács (1985), do ISEG, que cla ma por um diá lo go fér til en tre a eco no mia e a so ci o -
lo gia como for ma de res pon der às com ple xi da des e in cer te zas que mar cam os tem -
pos ac tu a is e sa tis fa zer a ne ces si da de de um co nhe ci men to in te gra do. Alguns ar ti -
gos pu bli ca dos nos Ca der nos de Ciên ci as So ci a is, por au to res como José Ma nu el Mo -
re i ra (1986), da Uni ver si da de do Por to, de fen dem uma re vi são dos pres su pos tos
bá si cos da eco no mia do mi nan te, em es pe ci al o con ce i to de ra ci o na li da de, a me to -
do lo gia po si ti vis ta e a rup tu ra com as nor mas e éti ca so ci a is. João Fre i re (1991), do
ISCTE, pro põe que se de sen vol va in ves ti ga ção em so ci o lo gia da vida eco nó mi ca,
cen tran do-se na pro du ção, no con su mo, na ini ci a ti va em pre sa ri al e nos sis te mas fi -
nan ce i ros (o seu ob jec ti vo era li gar es tes te mas com a even tu al “de mo cra ti za ção”
da eco no mia).5 João Arris ca do Nu nes, da Uni ver si da de de Co im bra, foi o mais pro -
lí fi co, es cre ven do ar ti gos so bre a ti po lo gia dos mo dos so ci a is e eco nó mi cos de
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re gu la ção de sen vol vi da por Po lan yi, re flec tin do so bre a so li da ri e da de so ci al ba se -
a da na re ci pro ci da de e te o ri zan do so bre a so ci o lo gia da ciên cia eco nó mi ca (Nu nes,
1993, 1994, 1995, 1996 e 1998). Por fim, au to res como Ade li no Tor res (1998), José
Luís Car do so (1993), Fran cis co Lou çã (1997, e em co la bo ra ção com Perl man, 2000),
Antó nio Almo dô var (1990, 1995) e Fer nan do Ca tro ga (Ca tro ga e ou tros, 1996) têm
ex plo ra do o tema das re la ções en tre o pen sa men to eco nó mi co e o pen sa men to so -
ciológico.6

To man do em con si de ra ção a in ves ti ga ção mais re cen te que re cor re ex pli ci ta -
men te ao ró tu lo de so ci o lo gia eco nó mi ca e a al guns dos seus qua dros teó ri cos de
aná li se, ob ser va-se, sem sur pre sas, que a ma i or par te é re a li za da no ISEG e, no me a -
da men te, no So ci us. Enquan to par te des se tra ba lho se ba se ia em ei xos mais tradi -
cionais de pes qui sa, como a so ci o lo gia in dus tri al e do tra ba lho, al gu mas in ves ti ga -
ções cor res pon dem mais apro xi ma da men te àqui lo que hoje se re co nhe ce como so -
ci o lo gia eco nó mi ca. Nes te úl ti mo caso, pen sa mos es pe ci al men te nas pes qui sas
con du zi das por: José Ma ria Car va lho Fer re i ra (no pre lo), so bre as or ga ni za ções do
ter ce i ro sec tor; João Pe i xo to (1999), so bre a mo bi li da de in ter na ci o nal dos qua dros
al ta men te qua li fi ca dos; Ana be la Car va lho (1999), so bre os em pre sá ri os ét ni cos de
ori gem in di a na e is lâ mi ca; Ma ria João San tos (2001), so bre as trans for ma ções da
pro du ção no con tex to do de sen vol vi men to lo cal; João Car los Gra ça (2002), so bre o
pen sa men to de José Fre de ri co La ran jo (um ci en tis ta so ci al por tu guês dos fi na is do
sé cu lo XIX e prin cí pi os do sé cu lo XX); Ra fa el Mar ques (2002a), so bre uma te o ria ge -
ral da re ci pro ci da de; Rita Ra po so (2002), so bre os con do mí ni os fe cha dos como um
pro ces so de con su mo so ci al e eco nó mi co; e Mar ta Va ran da (2002), so bre os pro ble -
mas da ac ção co lec ti va en tre os pe que nos em pre sá ri os do sec tor do co mér cio tra di -
ci o nal (es tu do pi o ne i ro no uso da aná li se das re des em Por tu gal).7 Alguns de les
pre pa ra ram a pri me i ra an to lo gia so bre nova so ci o lo gia eco nó mi ca pu bli ca da em
lín gua por tu gue sa (Mar ques e Pe i xo to, 2003).

Foi tam bém o So ci us a or ga ni zar os pri me i ros en con tros ci en tí fi cos in te i ra -
men te de di ca dos a esta área de es tu dos. O pri me i ro con sis tiu num work shop em
1995 e deu ori gem a um li vro in ti tu la do Entre a Eco no mia e a So ci o lo gia (Fer re i ra e ou -
tros, 1996). Esta obra é com pos ta por vá ri os ca pí tu los, que se de di cam à pes qui sa
his tó ri ca dos pen sa men tos eco nó mi co e so ci o ló gi co, de ba tes teó ri cos so bre a ac tu al
so ci o lo gia eco nó mi ca e aná li ses teó ri cas e em pí ri cas de cam pos re la ci o na dos —
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6 A este ní vel con vi rá des ta car o tra ba lho que re sul ta da co la bo ra ção en tre Almo dô var e Car do so
(1998). Embo ra for mal men te de di ca do à his tó ria do pen sa men to eco nó mi co por tu guês, o in ves -
ti ga dor em so ci o lo gia eco nó mi ca en con tra rá, nes ta obra, vá ri os pon tos de in te res se para a mar -
ca ção de um iti ne rá rio da so ci o lo gia eco nó mi ca na ci o nal.

7 Ou tras in ves ti ga ções re le van tes pro du zi das no âm bi to do So ci us, em bo ra em ra mos ins ti tu ci o -
nal men te mais di fe ren ci a dos da so ci o lo gia, são as de: Ilo na Ko vács (2002), so bre os no vos mo de -
los de pro du ção e de or ga ni za ção do tra ba lho; Ma ria da Con ce i ção Cer de i ra (1997), so bre as
re la ções in dus tri a is e o sin di ca lis mo; Sara Fal cão Ca sa ca (Ca sa ca e Ko vács, 2000), so bre o gé ne ro
e as mo da li da des fle xí ve is de em pre go; He le na Ser ra (2000), so bre as re la ções de po der na pro -
fis são mé di ca ba se a das no uso de tec no lo gi as; So fia Ben to (Ben to e Ara ú jo, no pre lo), so bre as
con tro vér si as so ci a is acer ca da tec no lo gia; e He le na Je ró ni mo (2002), so bre ciên cia, éti ca e re li -
gião.



va lo res e de sen vol vi men to, po bre za e ex clu são, mi gra ções, em pre sa ri a li da de.
Uma pers pec ti va par ti cu lar é aque la que re sul ta dos ca pí tu los de João Arris ca do
Nu nes (1996) e Car los Gon çal ves (1996) (Uni ver si da de do Por to), am bos so bre so -
ci o lo gia da ciên cia eco nó mi ca. A par tir de tra ba lhos an te ri o res, Nu nes dis cu te o im -
pac to cul tu ral do dis cur so eco nó mi co, de fen den do que este de sem pe nha hoje o pa -
pel de re tó ri ca do mi nan te (pa ra le li zan do as con tri bu i ções teó ri cas de McClos key e
de Kla mer). Gon çal ves as si na la a ins ti tu ci o na li za ção len ta e in com ple ta da pro fis -
são de eco no mis ta (se guin do os pa râ me tros teó ri cos de sen vol vi dos por Bol tans ki
so bre a cons tru ção so ci al das pro fis sões), que con tras ta for te men te com o seu for te
su ces so sim bó li co.

Pos te ri or men te, em 1998, o So ci us or ga ni zou o 1.º Con gres so Por tu guês de
So ci o lo gia Eco nó mi ca, que jun tou cer ca de 600 par ti ci pan tes e vá ri os ora do res des -
ta ca dos, na ci o na is e in ter na ci o na is. Nes te úl ti mo caso, es ti ve ram pre sen tes au to res 
es tre i ta men te li ga dos à so ci o lo gia eco nó mi ca con tem po râ nea, tais como Ri chard
Swed berg, Neil Fligs te in, Mit chell Abo la fia, Ni co le Wo ol sey Big gart, Phi lip pe Ste i -
ner, Ni gel Dodd e Jens Bec kert. Deve ser su bli nha do que o su ces so (pelo me nos em
nú me ro de par ti ci pan tes) do en con tro foi par ci al men te ex pli ca do pelo ho ri zon te
lar go no qual a so ci o lo gia eco nó mi ca foi con ce bi da. Os prin ci pa is te mas do con -
gres so fo ram: te o ri as e pers pec ti vas; aná li se com pa ra da dos pro ces sos e ins ti tu i -
ções eco nó mi cas e so ci a is; ter ri tó rio, am bi en te e po pu la ção; de si gual da des so ci a is
e eco no mia; es ta do, ins ti tu i ções e agen tes co lec ti vos; or ga ni za ções e mer ca dos; cul -
tu ra e eco no mia. Algu mas das crí ti cas que o con gres so re ce beu re sul ta ram, pre ci sa -
men te, de por ve zes se as se me lhar a um en con tro de so ci o lo gia ge ral — um pro ble -
ma que a na tu re za di fu sa da so ci o lo gia eco nó mi ca con tri bui para ex pli car.

Outras contribuições temáticas

Ain da que não pos sa ser di rec ta men te ro tu la da de “so ci o lo gia eco nó mi ca”, a so ci o -
lo gia in dus tri al e do tra ba lho é, sem dú vi da, a área mais pró xi ma en tre aque las que
ad qui ri ram um grau ele va do de ins ti tu ci o na li za ção na so ci o lo gia por tu gue sa. Dis -
põe de cur sos ou ra mos de li cen ci a tu ras e pós-gra du a ções, re vis tas es pe cí fi cas, um
flu xo cons tan te de in ves ti ga ção, en con tros ci en tí fi cos e uma as so ci a ção pro fis si o -
nal (Asso ci a ção Por tu gue sa de Pro fis si o na is em So ci o lo gia Indus tri al, das Orga ni -
za ções e do Tra ba lho — APSIOT). Ao con trá rio da so ci o lo gia eco nó mi ca, di ver sos
au to res tra ça ram já as co or de na das e re a li za ram re vi sões da in ves ti ga ção re a li za da
nes ta área (Ro dri gues e Lima, 1987; Sto le roff, 1992a e 1992b; Fre i re, 1998; Fer re i ra e
Cos ta, 1998/1999). To dos os ana lis tas da so ci o lo gia por tu gue sa ad mi tem que este é
um dos cam pos mais for tes da dis ci pli na e tam bém um dos mais an ti gos, ape sar de
se de ver aqui dis tin guir a so ci o lo gia do tra ba lho (mais ma du ra) e a so ci o lo gia das
or ga ni za ções (mais re cen te). O mo men to exac to de fun da ção do cam po é con tro -
ver so: al guns ar gu men tam que as ques tões la bo ra is e do tra ba lho eram já uma im -
por tan te pro ble má ti ca nos anos 60 (Ro dri gues e Lima, 1987); ou tros con si de ram
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que 1974 pro por ci o nou uma rup tu ra no cam po, de vi do à emer gên cia de no vos te -
mas de pes qui sa e no vas pers pec ti vas teó ri cas (Sto le roff, 1992a).

Os te mas es pe cí fi cos abor da dos nes ta área va ri am. Logo após 1974, es tu -
dou-se so bre tu do a clas se ope rá ria, as suas re i vin di ca ções, ac ti vi da des sin di ca is e
li ga ções po lí ti cas. Nes te pe río do, pre va le ceu uma com bi na ção do es tru tu ra lis mo
mar xis ta com uma pers pec ti va ba se a da na ac ção (ins pi ra da so bre tu do em Tou ra i -
ne). Fo ram tam bém ob jec tos de pes qui sa as co o pe ra ti vas e ini ci a ti vas de autoges -
tão; as re la ções en tre a tec no lo gia, a or ga ni za ção do tra ba lho e a for ma ção; e a his tó -
ria do mo vi men to ope rá rio. A par tir dos anos 80, no vos te mas co me ça ram a emer -
gir. Nes te lote en con tram-se as ques tões do em pre go, do de sem pre go e da fle xi bi li -
za ção das re la ções la bo ra is (Ro dri gues, 1988, en tre ou tros); a mu dan ça tec no ló gi ca
(in clu in do as no vas tec no lo gi as da in for ma ção), a or ga ni za ção do tra ba lho, os pa -
drões de qua li fi ca ção e a for ma ção; os mo de los de pro du ção (tec no cên tri co e an tro -
po cên tri co — Ko vács e Cas til lo, 1998); as de si gual da des nos mer ca dos de tra ba lho
(in clu in do a di men são do gé ne ro); a re gu la ção ins ti tu ci o nal das re la ções la bo ra is; e
a so ci o lo gia das pro fis sões. Alguns dos au to res mais pro e mi nen tes nes tes cam pos
são João Fre i re (1997 e 1998), Ilo na Ko vács (2002), Antó nio Bran dão Mo niz (1992 e
Mo niz e Ko vács, 1997), José Bap tis ta (Bap tis ta e ou tros, 1985), Ma ria Fi lo me na Mó -
ni ca (1982), Ma ria João Ro dri gues (1988), Ma ri nús Pi res de Lima (Lima e ou tros,
1992), Ma ria Te re sa Rosa (1998), Ma ria da Con ce i ção Cer de i ra (1997), Alan Sto le roff 
(1992a e 1992b), Ma ria de Lur des Ro dri gues (1999) e Car los Gon çal ves (1996 e
1998).

Ou tros cam pos de in ves ti ga ção pró xi mos da so ci o lo gia eco nó mi ca têm es ta -
do igual men te ac ti vos. Em pri me i ro lu gar, são de re fe rir as pes qui sas so bre a eco -
no mia in for mal. Alguns es tu dos de sen vol vi dos no iní cio da dé ca da de 1980 en con -
tra ram no país uma pro por ção sig ni fi ca ti va de ac ti vi da des eco nó mi cas in for ma is
ou sub ter râ ne as. Os si na is eram evi den tes: os in di ca do res ma cro e co nó mi cos su ge -
ri am um pe río do de cri se pro fun da, en quan to o con su mo e o bem-es tar in di vi du a is 
es ta vam a au men tar. Um dos pi o ne i ros da pes qui sa nes te cam po foi Ma nu el Vil la -
ver de Ca bral (1983), do ICS. Estu dan do so bre tu do os con tex tos ru ra is in dus tri a li -
za dos, o au tor des co briu que os agen tes com bi na vam es tra té gi as no mer ca do de
tra ba lho ur ba no e in dus tri al, na agri cul tu ra a tem po par ci al e nos be ne fí ci os con ce -
di dos pelo es ta do. No seu en ten der, “o meio ru ral é, efec ti va men te, ri quís si mo de
es tra té gi as in sus pe i ta das pela ciên cia ma cro e co nó mi ca” (1983: 222). Pos te ri or men -
te, Lobo (1985) ge ne ra li zou esta pro pos ta a ou tros con tex tos, sa li en tan do tam bém
as li ga ções da eco no mia in for mal com as es tru tu ras so ci a is e eco nó mi cas e ad mi tin -
do as cum pli ci da des dos agen tes nas ac ti vi da des in for ma is: em pre sá ri os, tra ba lha -
do res e suas fa mí li as. Mu i tos ou tros so ció lo gos e eco no mis tas, in clu in do Ma ria
João Ro dri gues, de sen vol ve ram tam bém pes qui sas so bre este tema.

Em se gun do lu gar, cres ceu uma pers pec ti va de cer ta for ma re la ci o na da. A
pes qui sa so bre con tex tos ter ri to ri a is de pro du ção tem re u ni do con tri bu tos de so -
ció lo gos, eco no mis tas e geó gra fos. O seu ob jec ti vo foi re ve lar par ti cu la ri da des re -
gi o na is e lo ca is nos mo dos de pro du ção, re gu la ção e con su mo. Inves ti ga ções re a li -
za das por Bo a ven tu ra de Sou sa San tos (1985) e José Reis (1992), da Uni ver si da de de 
Co im bra, e Fer nan do Me de i ros (1992), da Uni ver si da de de Pa ris e do ISEG,
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avan çam nes te sen ti do. San tos re co lheu um vas to con jun to de in di ca do res regio -
nais, de fen den do que o modo de pro du ção ca pi ta lis ta nem sem pre era acom pa nha -
do por uma for ma de re pro du ção so ci al ba se a da nos sa lá ri os. Ain da que ter ri to ri al -
men te es pe cí fi cas, po di am co e xis tir es tra té gi as re la ti vas a sa lá ri os, agri cul tu ra a
tem po par ci al, apli ca ções fi nan ce i ras (mu i tas de las re sul tan tes das re mes sas dos
emi gran tes) e be ne fí ci os con ce di dos pelo es ta do. Reis, um eco no mis ta, es tu dou o
sis te ma de pro du ção lo cal do li to ral-cen tro do país, se guin do uma li nha de pes qui -
sa pró xi ma da abor da gem dos dis tri tos in dus tri a is (pou co de po is, o au tor ex plo rou 
as li ga ções en tre o es ta do e a eco no mia — Reis, 1997). Me de i ros te o ri zou acer ca da
es pe ci fi ci da de dos pa í ses da Eu ro pa me ri di o nal en quan to “so ci e da des de es pa ços
múl ti plos”, com for mas va riá ve is de es tru tu ra ção so ci al e eco nó mi ca a ní vel lo cal.
Ou tras con tri bu i ções re le van tes re fe ren tes a es tes te mas são as de João Fer rão
(1992) e Ro gé rio Ro que Ama ro (1991).

Em ter ce i ro lu gar, os es tu dos so bre eli tes eco nó mi cas e em pre sa ri a do pos -
suem al gu ma tra di ção. Ain da na dé ca da de 1960, um tra ba lho pi o ne i ro de Harry
Mak ler (1969) acer ca da “eli te in dus tri al” em Por tu gal (ba se a do na sua dis ser ta ção
de dou to ra men to apre sen ta da na Uni ver si da de de Co lum bia em 1968) es ta be le ceu
as co or de na das do cam po. O au tor es tu dou as ca rac te rís ti cas so ci a is e os de sem pe -
nhos pro fis si o na is dos agen tes que con tro la vam as gran des em pre sas in dus tri a is,
con si de ran do duas abor da gens à em pre sa: uma tra di ci o nal e ou tra de “ges tão”.
Des de o fi nal dos anos 80, o cam po re cu pe rou di na mis mo com as pes qui sas de Ma -
nu e la Sil va, José Luís Car do so e ou tros (Sil va, 1989, e Car do so e ou tros, 1990), Ana
Nu nes de Alme i da, João Fer rão e José Ma nu el So bral (1994), Ma ria das Do res
 Guerreiro (1996) e Ma nu el Lis boa (2002), en tre ou tros. Sil va e os seus co la bo ra do res 
de sen vol ve ram uma in ves ti ga ção so bre em pre sá ri os e ges to res da in dús tria trans -
for ma do ra, es tu dan do as suas ca rac te rís ti cas, ati tu des e com por ta men tos. Alme i -
da, Fer rão e So bral apli ca ram uma pers pec ti va mis ta so bre a em pre sa ri a li da de,
com bi nan do es pa ço, clas ses so ci a is e fa mí lia. Gu er re i ro in ves ti gou pe que nas em -
pre sas e a re la ção en tre em pre sa e es tra té gi as fa mi li a res. Lis boa pro ce deu a uma
ava li a ção es cla re ce do ra dos per fis e ca rac te rís ti cas dos di ri gen tes de vá ri os sec to -
res in dus tri a is, ilus tran do as di fe ren tes con di ci o nan tes que mol da ram as ac ções e
as es tra té gi as do em pre sa ri a do luso na se gun da me ta de do sé cu lo XX. Ma ria Fi lo -
me na Mó ni ca (1990), Nel son Lou ren ço (1991) e Ma fal da Car dim (1998) fo ram ou -
tros dos au to res a de sen vol ver tra ba lhos nes ta área.

Deve-se ain da men ci o nar um con jun to de ou tras li nhas de in ves ti ga ção, quer
me lhor ins ti tu ci o na li za das, quer emer gen tes. Estas in clu em: ex clu são so ci al e in di -
ca do res de po bre za, re pre sen ta da por au to res como José Pe re i ri nha (1996), Alfre do
Bru to da Cos ta (1998), Amíl car Mo re i ra (2001) e Car los Fa ri nha Ro dri gues (1994);
or ga ni za ções do ter ce i ro sec tor, por Car los Bar ros (Bar ros e San tos, 1999) e Pa u lo
Va riz (1998); es ta do e ac ção co lec ti va, por Pa u lo Tri go Pe re i ra (1996); re gu la ção ins -
ti tu ci o nal da eco no mia, por Ma nu el de Lu ce na e Car los Gas par (1991), Ma ria Ma -
nu el Le i tão Mar ques e Antó nio Ca si mi ro Fer re i ra (1991); es tu dos de de sen vol vi -
men to, por Jo chen Oppe nhe i mer (1996) e Ade li no Tor res (1996), en tre ou tros in ves -
ti ga do res do Cen tro de Estu dos so bre Áfri ca e do De sen vol vi men to (CESA), ISEG;
va lo res, ati tu des e de sen vol vi men to, por Ma nu el Vil la ver de Ca bral (1996, e Ca bral
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e ou tros, 1993); mi gra ções e mer ca dos de tra ba lho, por Ma ria Io an nis Ba ga nha
( Baganha e Pe i xo to, 1996) e Mar ga ri da Mar ques (1999); eco no mia e so ci o lo gia da
cul tu ra, por Pe dro Cos ta (1999), João Te i xe i ra Lo pes (1998), Edu ar do Espe ran ça
(1997) e Ma ria de Lur des Lima dos San tos (1995); es tu dos so bre o con su mo, por
Cris ti na Ma tos (1996) e José Pe i xo to Vi seu (2001), este úl ti mo com uma apli ca ção
em pí ri ca ao des por to; e usos so ci a is do tem po, por Emí lia Ara ú jo (Ben to e Ara ú jo,
no pre lo).

Por fim, são de re fe rir al guns es tu dos re cen tes de sen vol vi dos so bre tu do por
eco no mis tas. No âm bi to do pro jec to Nor mec (The Nor ma ti ve Di men si ons of Acti on
and Order: ver http://www.di na mia.isc te.pt/), José Ma ria Cas tro Cal das, He le na
Lo pes e de ma is in ves ti ga do res do Di nâ mia têm de sen vol vi do um in te res san te tra -
ba lho que se move nas fron te i ras en tre a eco no mia e a so ci o lo gia. Este pro jec to su -
bli nha a im por tân cia das di men sões nor ma ti vas nos pla nos da ac ção e da or dem
so ci o e co nó mi ca. No seu pla no de in ten ções, os pro po nen tes de cla ram ex pres sa -
men te que es pe ram “que a re for mu la ção das con cep ções de ac ção e de or dem pre -
do mi nan tes em eco no mia pos sa aju dar a con ce ber no vas abor da gens acer ca das
con di ções ins ti tu ci o na is que fa vo re cem a par ti ci pa ção da so ci e da de ci vil nas ac ti vi -
da des que pro mo vem a sa tis fa ção de ne ces si da des co lec ti vas”. A in ves ti ga ção de -
sen vol vi da nas áre as da mo de li za ção e da si mu la ção, bem como as apro xi ma ções à
eco no mia ex pe ri men tal têm re ve la do vá ri os pon tos de con ver gên cia com as
 actuais pre o cu pa ções da so ci o lo gia eco nó mi ca. Tam bém no cam po da eco no mia
ex pe ri men tal, Pa u lo Tri go Pe re i ra, Nuno Sil va e João Andra de e Sil va (2002), com
base numa ex pe riên cia con du zi da re cen te men te pe los dois pri me i ros, tes ta ram a
ca pa ci da de de re sis tên cia da prá ti ca de re ci pro ci da de em am bi en tes hos tis, as si na -
lan do os des vi os exis ten tes en tre os re sul ta dos ex pe ri men ta is e a cha ma da te o ria
pa drão.
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