Lista de resumos expandidos aprovados pelas coordenações de Sessões Temáticas
(apresentação oral e pôster)
ST1 – Gênero, economia solidária e políticas de emprego e renda (Coordenação: Angela
Araújo (Unicamp) e Jaqueline Oliveira Vilasboas (PPGCS/Unicamp)) e ST2 - Gênero,
Empreendedorismo e Trocas Econômicas (Coordenação: Marina de Souza Sartore
(FCS/UFG) e Elaine da Silveira Leite (FCS/UFPEL)).
A economia solidária na recepção de mulheres trabalhadoras pobres
A experiência autogestionária da Usina Catende e os impactos das políticas públicas
Bom Dia! Posso ajudá-l@?: uma análise sociológica dos serviços de venda no varejo de bens duráveis
Finanças e Investimento: um caminho para a independência financeira e social da mulher?
Desemprego e imagens de gênero: a experiência de estar sem trabalho entre homens e mulheres da
categoria metalúrgica em Campinas (SP)
Interseções de gênero: mulheres quebradeiras de coco e a geração de vidas solidárias
Invisibilidade e Gênero: a identidade das catadoras de materiais recicláveis associadas
Mulheres Empreendedoras Escrevendo sua História: na Economia e na Sociedade de um País

ST3 - Imagens e representações sociais de gênero e de trabalho
Coordenação: Maria Lúcia Vannuchi (ICS/UFU) e Eliane Schmaltz (ICS/UFU)
A questão de Gênero numa sociedade em transição
Conceitos e perspectivas de estudantes brasileiros sobre a profissão de professor, na ótica das relações de
gênero
Mulheres trabalhadoras rurais do triângulo mineiro
Os desafios da mulher na contemporaneidade: a conciliação dos papeis atribuídos
Patriarcado e Capitalismo: binômio dominação-exploração nas relações de gênero
Prisão e violência contra mulher: repensando as relações de gênero e a puniçãoRepresentações de
trabalho e gênero no bico do papagaio: construindo um perfil da mulher trabalhadora tocantinense
Tarabatara: nomadismo, adivinhações e as mulheres ciganas

ST4 - Memória, Gênero, Trabalho
Coordenação: Cintya Maria Costa Rodrigues (PPGAS/UFG) e Telma Ferreira Nascimento
(PPGS/UFG)
A questão de gênero a partir da experiência de Gercina Borges
As ocupações de colarinho rosa no Rio de Janeiro. Memórias das Trabalhadoras e das empresas de

telecomunicações de 1956 a 1996.
Desafíos y resistencia a la intervención social com perspectiva de género: reflexiones desde la practica.
E as “crias de família”, por onde andam?
Memórias de mulheres na literatura de ficção no Brasil: a obra de Anajá Caetano
Memórias, mercados, mulheres: um estudo sobre trabalho e gênero em locais “GLS” de Goiânia
O corpo é a mensagem – Jornalistas mulheres e o stunt reporting no final do século XIX
Propagandas de produtos de beleza: as mudanças sociais, os padrões de beleza e os efeitos na vida das
mulheres
Uma análise antropológica dos processos de memória que perpassam a revolta de Trombas e Formoso
Tráfico internacional de mulheres e prostituição: sentidos e significados

ST5 - Trabalhadoras e militantes: quando as mulheres vão à luta nos espaços sociais
Coordenação: Patrícia Vieira Trópia (ICS/UFU) e Magda Neves (PUC-MG)
Ação Sindical no Vale do São Francisco: Relações de Gênero e Trabalho
As Estratégias dos Movimentos Sociais de Mulheres do Campo no Combate às Violências nas Relações de
Gênero
As mulheres em luta: o movimento docente em Minas Gerais diante do Governo Aécio
As mulheres na luta por moradia em Manaus: a experiência do Movimento de Mulheres por Moradia
Orquídea – MMMO
Desigualdades de gênero nos espaços decisórios: o caso brasileiro
Direito à creche: Um estudo das lutas das mulheres operárias no município de Santo André
Gênero e extrema pobreza: um enfoque para seu enfrentamento
Mulher e mercado de trabalho: conquistas, drama e sofrimento
“Sem autonomia se fica à margem, não entra na roda.” Aspectos pelos quais se articula uma Organização
feminista de mulheres negras na cidade de Goiânia
Trabalho, Gênero e Economia Solidária: os fóruns de organização, mobilização e articulação na região
metropolitana de Belo Horizonte

ST6 - Trabalho e gênero em serviços: das formas atípicas ao profissionalismo
Coordenação: Jordão Horta Nunes (FCS-UFG) e Berlindes Astrid Küchemann (SOL-UnB)
Artesanato e suas formas identitárias
Bombeiras de Resgate: uma forma atípica do setor de serviços militares
Construindo mulheres e profissionais: notas etnográficas da justiça estadual
Cuidado com os idosos e as idosas: um trabalho feminino e precário
Desigualdades de gênero e raça no setor de serviços pessoais
Desigualdade entre classes: a percepção do morador de favela na relação patrão-empregado - uma análise
sobre o emprego doméstico
O Trabalho Doméstico Remunerado e a Luta por Reconhecimento: Estudo do Paradoxo entre o Contrato
Afetivo e Contrato Constitucional

Prostituição como ocupação: complexificando o debate
Questões de gênero revisitadas: divisão sexual do trabalho em um hipermercado
Relações de Gênero em Atividades de Serviços: dos serviços intensivos em conhecimento aos serviços de
baixa qualificação
Trabalho musical e gênero: identidade e arranjos domésticos

ST7 - Gênero, reestruturação e precarização das relações de trabalho
Coordenação: Cleito Pereira dos Santos (FCS/UFG) e Tania Tosta (FCS/UFG)
A mulher e o trabalho na era tecnológica frente à acumulação flexível
Análise de gênero e precarização do trabalho nas indústrias têxteis e de confecção: um estado da arte
(1990-2011)
As consequências das transformações no mundo do trabalho sobre a saúde dos trabalhadores
Flexibilidade da jornada de trabalho: um desafio colocado às trabalhadoras
Flexibilidade e Gênero: as condições de trabalho no setor de confecção no município de Jaraguá-GO OK
Mulheres trabalhadeiras: Ressignificação do trabalho feminino a partir do Programa Bolsa Família, a
experiência da Vila da Barca, Belém, Pará
O impacto da crise econômica de 2008 sobre os brasileiros no Japão
Reestruturação produtiva, financeirização do capital e feminização do trabalho no setor bancário brasileiro
durante os anos 2000
Trabalho, gênero e autogestão

ST8 - Trabalho, gênero e políticas educacionais
Coordenação: Revalino Antonio de Freitas (FCS/UFG) e Lucinéia Scremin Martins (FCS/UFG)
Gênero, geração e classe social: o perfil dos/das estudantes do PROEJA/FIC do IFPR/Paranaguá no litoral
paranaense

Perfil das professoras de Sociologia na região metropolitana de Goiânia-Goiás
Políticas de Educação para a Formação Profissional em Saúde e sua Relação com o Trabalho
Políticas Educacionais e Educação Sexual: problematizando as questões de gênero em grupos de estudos
e ONGs de Goiânia/GO
Políticas educacionais, gênero e trabalho: estratégias interdisciplinares na educação profissional
O Curso Profissional Técnico em Secretário Escolar no IFB: o trabalho do profissional da secretaria escolar?
O gênero abordado no material didático na disciplina de Sociologia no Ensino Médio

Sessão de Pôsteres:
A descolonização da produção de conhecimento: militância e produção acadêmica
A identidade profissional entre tatuadores
A Luta por Creches como Instrumento de Autonomia Econômica para as Mulheres
A mulher no mercado de trabalho brasileiro
Gênero e Reforma Agrária – a luta das mulheres por igualdade no MST
Lobby e movimento feminista: avanços e controvérsias
Mulheres garis e a socialização do trabalho invisível.
Mulher-Gato: O Feminismo e o Fetichismo por detrás da Máscara
O circuito entre as trabalhadoras domésticas e as trabalhadoras terceirizadas da área de limpeza e
conservação
O cotidiano do trabalho na saúde de mulheres assentadas
Trabalhadoras em Telecomunicações: o tempo da vida é o tempo do trabalho?
Trabalhadoras terceirizadas e as articulações que as invizibilizam: questões de gênero na sociedade
patriarcal
Trabalho, desenvolvimento e gênero à luz da cooperação internacional

