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DOCENTE DO IPLEIRIA DÁ VOZ A TRABALHADORES 

Memórias de servidão 
na internet 

'Memórias de Servidão' é o 
título do sítio Internet dedicado à 
disponibifização de histórias de vida 
de trabalhadoras e trabalhadores 
domésticos e hoteleiros, contadas 
a partir das experiências e memó-
rias dos próprios trabalhadores, 
bem como de imagens e discursos 
produzidos em tomo destas classes 
profissionais. O projeto é coorde-
nado por Inês Brasão, docente da 
Escola Superior de Turismo e Tecno-
logia do Mar (ESTM) do Politécnico 
de Leiria. 

"0 principal propósito deste 
projeto é transformar-se numa pla-
taforma de divulgação e reflexão em 
tomo do trabalho servil doméstico e 
hoteleiro, centrado numa perspetiva 
histórica, tema este que tem tido 
pouco reconhecimento no panorama 
da academia em Portugal As histó-
rias de vida, recolhidas oralmente, 
serão devidamente catalogadas e 
editadas depois de transcritas. Todos 
os direitos de anonimato serão pre-
servados", explica Inês Brasão. 

O site está aberto à participação 
de todos, investigadores e comuni-
dade, para se constituir enquanto 
corpo vivo de memórias do trabalho 
servil, doméstico e hoteleiro. O sítio 
está à disposição de todos quan-
tos quiserem contar a sua história 
(existe um separador criado para 
esse efeito), bem como de todos 
os investigadores que desejarem 
usar este site para divulgar o seu  

trabalho e estabelecer pontes com 
outros investigadores', esclarece a 
investigadora do Centro de Investi-
gação, Desenvolvimento e Inovação 
em Turismo (CiTUR). 

Os visitantes podem automa-
ticamente contar a sua história no 
separador existente para esse efei-
to. No entanto, por uma questão de 
controlo do material de edição, essa 
história só se tornará visível depois 
de aprovação por parte do adminis-
trador. O autor da história poderá 
também previamente entrar em 
contacto com a equipa do projeto, 
através do e-mail memoriasdeservi-
dao@gmailcom, para esclarecer to-
das as dúvidas ou para solicitar que 
a sua história seja contada oralmen-
te, através de testemunho gravado. 

A criação do site "Memórias de 
Servidão" cruza-se diretamente com 
o percurso letivo e de investigação 
de Inês Brasão, professora de cur-
sos na área do Turismo e da Gestão 
Hoteleira há cerca de 20 anos na 
ESTM. Em zoro, defendeu a sua tese 
de doutoramento em torno das me-
mórias de trabalho das criadas de 
servir, no contexto português, que 
viria a dar origem ao livro editado 
pela Tinta da China, 'O Tempo das 
Criadas". Em 2018, a docente e in-
vestigadora lançou o livro "Hotel, os 
Bastidores', que se debruça sobre o 
lado invisível do hotel, justamente o 
lado dos trabalhadores: aqueles que 
laboram nos bastidores. ■ 


