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UNIVERSIDADE FEDERAL  DO PARANÁ 
PROGRAMA: PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA 
DISCIPLINA: TRABALHO, REPRODUÇÃO E CUIDADO 
CÓDIGO: HSO737 – MESTRADO  E   DOUTORADO  
Créditos: 04    Carga horária: 60 
Professora: Dra Marlene  Tamanini 
E-mail:  tamaniniufpr@gmail.com 
Dia: Quarta-feira 
Horário: 14  às  18 horas.  
 

EMENTA: Interface entre trabalho, reprodução, e cuidado. Casa, crise do cuidado, e transnacionalização  
do trabalho. Um olhar histórico, empírico e conceitual sobre o trabalho gendrificado e as   transformações 
na divisão sexual e internacional do trabalho em diferentes âmbitos. O gênero como um organizador 
central da mundialização atual do trabalho. As condições e os desafios econômicos, políticos, sociais, 
ideológicos e culturais da inserção do trabalho feminino/masculino nos diferentes processos informais, 
migratórios e gendrificados das profissões e dos novos arranjos do cuidado na cidadania e nas políticas. 
 
 
Objetivo Geral: analisar as interfaces  entre  trabalho, reprodução  e  cuidado no âmbito conceitual  e 
empírico para  balizar pesquisas na área dos  estudos de cuidado,  considerando gênero, divisão sexual 
do  trabalho, bem como, os diferentes espaços que nos reportam  aos  desafios contemporâneos para o 
cuidado como necessidade humana, social, política  e  pessoal.  

Objetivos específicos: a) Analisar as perspectivas teóricas da formação do campo da epistemologia do 
cuidado e de suas exigências epistemológicas. 
b) Refletir e apropriar-se de aportes analíticos no que diz respeito aos vários contextos de práticas de 
cuidado e dos desafios interpostos  à pesquisa  e  as políticas de atendimento em situação 
vulnerabilidade. c) Compor um olhar analítico com as perspectivas teóricas disponíveis, considerando os  
espaços e processos de feminilização do care, e  a  experiência  subjetiva de  homens e  mulheres em 
relação  ao trabalho, cuidado  e   reprodução; inserido na ausência  total de  políticas públicas  e nas suas 
tensões com os princípios da autonomia e da vulnerabilidade.  
 
Metodologia  das aulas e  da avaliação 

1. As aulas serão expositivas e desenvolvidas a partir da bibliografia contida no programa e ou outras que 

se apresentem como relevantes ao curso.  2. Todos/as deverão produzir leituras as quais serão 

orientadas, e expor as ideias e os conceitos. Aula a  aula, identificaremos aspectos em diálogo e/ou 

rupturas e limites frente à contemporaneidade dos desafios do care. 3. Todos e todas deverão aula a 

aula, avaliar criticamente e coletivamente, que pontos teóricos, metodológicos e conceituais, serviriam à 

uma  análise do empírico e que publicação  é capaz  de ser portadora de transversalidades conceituais,  

que  sejam, ao mesmo tempo, eficientes para dar conta da  voz e da   experiência  cotidiana d@s 

envolvid@s com o cuidar  das pessoas, do mundo  e  com  as teorias de cuidado, bem como com o uso 

de critérios  de justiça. 4. Haverá  exercícios  avaliativos. 5. Ao mesmo tempo deverão aplicar o 

conhecimento adquirido na revisão bibliográfica para compreender sua própria pesquisa empírica de 

mestrado e/ou  doutorado; sobretudo, para  os que  desenvolvem  temas  que  se   transversalizam   ou 

se  focam nestes   campos. 6.  A avaliação final consistirá  em:   a)  Capítulo  de   revisão  de  literatura   a  

serviço  da  tese  e  ou da dissertação;  ou  b) Paper  reflexivo  contendo  um  tema com balizas teóricas 

da disciplina  a  partir do  desenvolvimento das  principais questões que  envolvem  cuidar  das pessoas e 

do mundo no escopo de práticas, experiências e  necessidades. Considerando-se para tal, as  relações 

implicadas  com a expansão, internacionalização, feminização do care e  a economia  de serviços e de 

cuidados. Seja dirigido à pessoas que  estejam necessitadas de cuidado por razões de doenças, de 

processos migratórios, de pobreza e/ou de vulnerabilidades diversas. 7.  Quiçá os pontos permitam 
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alguma futura publicação que seja relativa  aos avanços reflexivos, aos desafios teóricos  e/ou   aos  

campos de   pesquisa  empírica.  

 

Bibliografias 
Unidade I – Um caminho histórico etnográfico: O trabalho Século XIX, décadas de 70, 80, 90  -  a 
historicidade  e as  tensões conceituais  da divisão sexual do trabalho  - (Como foi? Como 
estamos? Como entramos no cuidado?).  
I e II  aula 
.SCOTT, Joan W.  A mulher trabalhadora. In: História das Mulheres, Século XIX, (Org.) Georges Duby e 
Michelle Perrot, sob a direção de Arlete Farge e Natalie Zemon Davis,  São Paulo: Edições Afrontamento, 
Ebradil, vol.3, 1994. p. 443 – 475. 
.SACKS, Karen. Engels Revisitado: a mulher, a organização da produção e a propriedade privada. In: 
MICHELLE, Zimbalist Rosaldo; LAMPHERE, Louise. A mulher a cultura a sociedade. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1979. p. 185 -231. 
.TABET, Paola. Las manos, los instrumentos, las armas. In: CURIEL, Ochy;  FALQUET, Jules (orga). El 
patriarcado al desnudo: tres feministas materialistas Collete Guilllaumin, Paola Tabet, Nicole Claude 
Mathieu. Buenos Aires: Brecha  Lésbica, 2005. p.129. 
III  aula – cada  um lê  dois  textos 
.NICHOLSON, Linda. Feminismo e Marx: integrando o parentesco com o econômico. In: CORNELL, 
Drucilla; BEHABIB, Seyla.  Feminismo como critica da modernidade: releitura  dos pensadores 
contemporâneos do ponto e vista  da mulher. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1987. p. 23-37. 
.LOBO, Elizabeth Souza. As operárias, o sindicato e o discurso sociológico. In: Classe operária tem dois 
sexos: trabalho, dominação e resistência. São Paulo: brasiliense, 1991. p. 115-142. 
.LOBO, Elizabeth Souza. O trabalho como linguagem: O gênero do trabalho. In: Albertina de Oliveira 
Costa e Cristina Bruschini (orgª). Uma questão de gênero. Rio de Janeiro, Editora Rosa dos Tempos, 
Fundação Carlos  Chagas, 1992. p. 193-206. 
IV aula  
.KERGOAT, Daniele. Em Defesa de uma sociologia das relações sociais. Da análise critica das 
categorias dominantes à elaboração de uma nova conceituação. In: VVAA. O Sexo do trabalho. Rio de 
Janeiro: paz e Terra, 1987. p. 79 – 93. 
.HAICAULT, Monique; COMBES, Daniele. Produção e reprodução. Relações  sociais de sexo e de 
classes. In: VVAA. O sexo do trabalho. Rio de Janeiro: Paz e  Terra, 1987. p. 23- 43. 
.SORJ, Bila; FONTES, Adriana. O care como um regime estratificado: Implicações de gênero e classe 
social. In: HIRATA, Helena Sumiko; GUIMARÃES, NADYA ARAUJO (OrgaS). Cuidado e Cuidadoras: As  
várias faces do Trabalho do Care, 2013. p. 103-116. 
.GLUCKSMANN, Miriam. Rumo a uma sociologia econômica do trabalho do care: comparando 
configurações em quatro países europeus. In: HIRATA, Helena Sumiko; GUIMARÃES, Nadya Araujo 
(Orgas). Cuidado e cuidadoras: As várias faces do trabalho do care, 2012. p. 63-78. 
Complementar:  
.SASSEN, Saskia. Mondialisation et géographie globale Du travail. In:  HIRATA, Helena; FALQUET, 
Jules, KERGOAT, Danièle, LABARI, Brahim, LE FEUVRE, Nicky, SOW, Fatou (dir.). Le sexe de la 
mondialization: Genre, classe, race et nouvelle division du travail. Paris: SciencesPo, 2010. p. 27- 42. 
Avaliação de unidade 
Sobre  a  leitura  e  a discussão  dos  textos - todos deverão  produzir sínteses  da unidade  que será  
entregue ao  seu término.  Pode  ser  em grupo.  Considere-se: 

a) Relevâncias conectivas  e  epistemológicas; 
b) Selecione  os  conceitos  e os autores  em diálogo. Atualize com  outros  exemplos.  
c) Defina  focos  de articulação com  seus  interesses (tese, dissertação, outros)   
d) Dialogue com outros  ou  com aspectos contemporâneos.  

 
Unidade II -  Das epistemes e da  natureza –  como meio  de tomar  posição acadêmica  e  política. 

Cuidado  e  o que posso (poder?), - Quanto alcance  explicativo tem o conceito? 

V e VI  aula 
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.GILLIGAN, Carol.  In a different voice: Psycological Theory and Women´s Development, Cambridge, 
Mass: Harvard University Press, 1982.   Ou GILLIGAN, Carol. Uma voz diferente: psicologia da diferença 
entre homens e mulheres da infância à idade adulta. Rio de Janeiro:  Editora Rosa dos  Tempos, 1982; 
.CHODOROW, Nancy. Psicanálise da maternidade: uma crítica de Freud a partir da mulher. Rio de 
Janeiro: Rosa dos Tempos, 1990. 
.______. Estrutura familiar e personalidade feminina. In: ROSALDO, Michelle Zimbalist; LAMPHERE, 
Louise. A mulher, a cultura, a sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. p. 65- 94. 
.TRONTO, Joan C.. Mulheres e Cuidados: O que as feministas podem aprender sobre a moralidade a 
partir disso? In: BORDO, SUSAN.  R. , JAGGAR, ALISON.  M.  Gênero, Corpo, Conhecimento.  Rio de 
Janeiro: Record/ Rosa dos Tempos.  1997.  p. 186- 203. 
.BENHABIB, Seyla. “O Outro Generalizado e o Outro Concreto: A Controvérsia Kohlberg-Gilligan e a 
Teoria  Feminista”.  Feminismo como crítica da Modernidade. (Orga  Drucilla Cornell; BENHABIB,Seyla. 
Rio de  Janeiro:   Rosa dos Tempos em 1995. p.87-106. 
Complementar: 
.SUNKEL, Guillermo. El papel de la familia en la protección social en la América Latina. In: Serie Políticas 
Sociales, nº 120. Chile: CEPAL, abril de 2006. 
TRONTO, Joan. Un monde vulnérable. Pour une éthique du care (1993), trad. H. Maury. Paris: La 
Découverte, 2009. 
.______. Au-delà d’une différence de genre: Vers une théorie du care. In: LAUGIER, Sandra; 
PAPERMAN, Patricia (Dir.). Le Souci des Autres. Editions de l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, 1987. p. 35-56. 
.TRONTO, Joan C.; FISHER, Berenice. Toward a feminist theory of caring. In: ABEL, E.; NELSON, M. 
(Eds.). Circles of care. Albany/NY. SUNY Press, 1990. p. 36-54. 
VII   e  VIII aula 
.TAMANINI, Marlene. Para uma epistemologia do cuidado: teorias e políticas. In: TAMANINI, Marlene, 
HEIDEMANN, Francisco G.; VARGAS, Eliane Portes; ARAUJO, Sandro Marcos Castro de.  O cuidado em 
cena: seus desafios políticos, teóricos e práticos, 2017. p. 27- 61. (NO PRELO).  
.GARRAU, Marie; LE GOFF, Alice. Care, justice et dépendence: introduction aux théories du care. Paris: 
Universitaires de France, 2010; (livro todo).  
Complementar: 
.CHAHSIHE, Jean-Michel. La réception e la poliitisation de  L´éthique du care en France. (Sous la 
direction de Frédérique Matonti). Université Paris I – Panthéon Sorbone UFR Science Politique -  M2 
recherche sociologie et instituion du politique. Année universitaire 2010 -2011. Disponível em: < 
http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/Centre_doc_ufr11/Jean-Michel_Chahsiche_SIP_2011.pdf>. Acesso 
em: 10 jan 2014.  
IX  e X aula 
.MOLINIER, Pascale; LAUGIER, Sandra; PAPERMAN, Patricia Paperman. Qu'est ce que le "care"?: 
Souci des autres, sensibilité, responsabilité. Paris : Edition PAYOT, 2005. 
.MOLINIER, Pascale. Ética e trabalho do care. In: HIRATA, Helena Sumiko; GUIMARÃES, Nadya Araújo 
(Orgas). Cuidado e cuidadoras: As várias faces do trabalho do care, 2012. p.29-43. 
.MOLINIER, Pascale; PAPERMAN, Patricia.  Descompartimentar a noção de cuidado? Brasília, Revista 
Brasileira de Ciência Política, nº18, set.–dez., p. 43-57, 2015.  Disponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/rbcpol/n18/2178-4884-rbcpol-18-00043.pdf>. Acesso em: jun.2017.  
.GUIMARÃES, Nadya Araujo; HIRATA, Helena Sumiko; SUGITA, Kurumi. Cuidado e cuidadoras: o 
trabalho do care no Brasil, França e Japão. In: HIRATA, Helena Sumiko; GUIMARÃES, Nadya Araújo 
(Orgas). Cuidado e cuidadoras: As várias faces do trabalho do care, 2012. p.79-102. 
 
Ver  se   pode ser  localizado 
***Eva Feder Kittay : pour une éthique publique du care  

Susan Moller Okin : pour une justice humaniste  

his volume contains contributions by Andries Baart, Estelle Ferrarese, Chris Gastmans, Mieke Grypdonck, 

Emmanuel Housset, Carlo Leget, Hilde Lindemann, Axel Liégeois, Christa Schnabl, Joan C. Tronto, 

Annelies van Heijst, Linus Vanlaere, Frans Vosman and Margaret Urban Walker.  

http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/Centre_doc_ufr11/Jean-Michel_Chahsiche_SIP_2011.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbcpol/n18/2178-4884-rbcpol-18-00043.pdf
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Complementar: 

.TRONTO, JOAN. CARE, COMPASSION  AND  RECOGNITION:  AN ETHICAL DISCUSSION, 2011. ISBN: 978-90-429-
2459-8.  Ver  http://www.youtube.com/watch?v=91g5IvWDhqk&hd=1 

.____. Le risque ou le care ? (traduit de l'américain par Fabienne Brugère). Paris: Éditeur : PUF, EAN13: 

9782130607199  (Collection: Care studies).  Ver: http://www.youtube.com/watch?v=cPwGUeAuRhI>. 
.____. Le soin : une nouvelle manière d'interroger nos sociétés ? VF. Ver:  
http://www.youtube.com/watch?v=DBI4QTc4r0g 
HAMROUNI,   Naïma.  Disponível  em: 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/9059/Hamrouni_Naima_2012_these.pdf;jses

sionid=B9F7F4E3B36A10C40772C778E983117F?sequence=4. Acesso em: 10 jan 2014.  

.FRANZI, Juliana; ARAUJO, Ulisses Ferreira de. Novos Aportes na Psicologia Moral: A Perspectiva  da 

Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento. Revista NUPEM, Campo Mourão, v. 5, n. 8, jan./jun. 

2013. Disponível em: http://www.fecilcam.br/revista/index.php/nupem/article/viewFile/312/232  

Avaliação de unidade 
1. Cada  texto  será apresentado  pela professora e terá  1   comentador..   
2. Sobre  a  leitura  e  a discussão  dos  textos, todos    deverão produzir sínteses  da unidade, 
considerando  até 3 textos.  A síntese  deverá  que ser  entregue no final da unidade. Para tal considere-
se: 

a) Relevância conectiva e  epistemológica; 
b) Selecione  os  conceitos  e os autores  em diálogo 
c) Defina  focos  de articulação com  seus  interesses (tese, dissertação, outros)   
d) Dialogue com outros   ou  com aspectos contemporâneos.  

 
Unidade III –  Vozes  da  experiência empírica: questões morais e políticas e processos específicos 
de  invisibilização institucional, social, econômico, filantrópico e  acadêmico. 
XI aula -  leitura painel .  
Cada  um apresenta 1 texto  mais  ou menos  30 minutos 
.TRABUT, Loic; WEBER, Florence. Como  tornar  visível o trabalho das  cuidadoras  domiciliares? O caso  
das políticas em relação  à dependência na França. In: HIRATA, Helena; GUIMARÃES, NADYA ARAUJO 
(Orgas). Cuidado e  Cuidadoras: As  várias faces do Trabalho do Care. 2012. p. 133-147. 
.GLUCKSMANN, Miriam. Rumo a uma sociologia econômica do care: comparando configurações em 
quatro países europeus. In: HIRATA, Helena; GUIMARÃES, NADYA ARAUJO (OrgaS). Cuidado e 
Cuidadoras: As  várias faces do Trabalho do Care, 2012.  p. 63-78.  
.GUIMARÃES, NADYA ARAUJO; HIRATA, Helena Sumiko;SUGITA,KURUMI. Cuidado e cuidadoras: o 
trabalho do care no Brasil, França e Japão. In: HIRATA, Helena; GUIMARÃES, NADYA ARAUJO (OrgaS). 
Cuidado e Cuidadoras: As  várias faces do Trabalho do Care,2012.  p.79-102. 
.SOARES, Ângelo. As emoções do care. In: HIRATA, Helena Sumiko; GUIMARÃES, Nadya Araújo 
(Orgas). Cuidado e cuidadoras: As várias faces do trabalho do care, 2012. p.44-59. 
.MARTINS Ana Paula Vosne. Em boas mãos: associativismo feminino e filantropia na organização da 
proteção médico-social à maternidade e à infância. In: TAMANINI, Marlene, HEIDEMANN, Francisco G.; 
VARGAS, Eliane Portes; ARAUJO, Sandro Marcos Castro de.  O cuidado em cena: seus desafios 
políticos, teóricos e práticos, 2017. p. 62- 87. (NO PRELO).  
XII e XIII aulas   - leitura  painel –  
Migração, pobreza, estado  e  desafios  do cuidado 
.PEDONE,  Claudia. Madres ecuatorianas bajo la lupa del estado italiano: miradas discriminatorias de las 
relaciones de género y generacionales de las familias migrantes. In: TAMANINI, Marlene, HEIDEMANN, 
Francisco G.; VARGAS, Eliane Portes; ARAUJO, Sandro Marcos Castro de.  O cuidado em cena: seus 
desafios políticos, teóricos e práticos, 2017. p.88-118. (NO PRELO).  
.MACHADO Maria Izabel. Cuidar de si a partir das tecnologias do eu: o cuidado na economia solidária 
desde as experiências nos clubes de troca.  In: TAMANINI, Marlene, HEIDEMANN, Francisco G.; 
VARGAS, Eliane Portes; ARAUJO, Sandro Marcos Castro de.  O cuidado em cena: seus desafios 
políticos, teóricos e práticos, 2017. p.243-270. (NO PRELO). 

http://www.youtube.com/watch?v=91g5IvWDhqk&hd=1
http://www.mollat.com/editeur/puf-72002.aspx
http://www.mollat.com/collection/care_studies-309535.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=cPwGUeAuRhI
http://www.youtube.com/watch?v=DBI4QTc4r0g
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/9059/Hamrouni_Naima_2012_these.pdf;jsessionid=B9F7F4E3B36A10C40772C778E983117F?sequence=4
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/9059/Hamrouni_Naima_2012_these.pdf;jsessionid=B9F7F4E3B36A10C40772C778E983117F?sequence=4
http://www.fecilcam.br/revista/index.php/nupem/article/viewFile/312/232
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.CASTRO Cláudia Medeiros de.  Desafios para o cuidado na atenção ao parto das mulheres imigrantes. 
In: TAMANINI, Marlene, HEIDEMANN, Francisco G.; VARGAS, Eliane Portes; ARAUJO, Sandro Marcos 
Castro de.  O cuidado em cena: seus desafios políticos, teóricos e práticos, 2017. p.299-312. (NO 
PRELO). 
.HOSCHSCHILD, Arlie. Nos bastidores do livre mercado local:babás e mães de aluguel. In: HIRATA, 
Helena; GUIMARÃES, NADYA ARAUJO (OrgaS). Cuidado e Cuidadoras: As  várias faces do Trabalho do 
Care, 2012.p.185-200. 
.PARREÑAS, RCHACEL SALAZAR. O trabalho de care das acompanhantes. Imigrantes Filipinas em 
Tóquio. In: HIRATA, Helena; GUIMARÃES, NADYA ARAUJO (OrgaS). Cuidado e Cuidadoras: As várias 
faces do Trabalho do Care, 2012.p.201-215. 
XIV aula -  Care, políticas  públicas  e profissionalização  
.RIBAULT,Thierry. Cuidadoras domiciliares: que tipo de  profissionalização? In: HIRATA, Helena; 
GUIMARÃES, NADYA ARAUJO (OrgaS). Cuidado e Cuidadoras: As várias faces do Trabalho do Care, 
2012. p.119 -132. 
.ARAÚJO, Sandro Marcos Castro de.  Cuidado, gênero e políticas públicas no Brasil: essencializações e 

invisibilizações no trabalho de cuidadoras de pessoas com a enfermidade de Alzheimer. In: TAMANINI, 

Marlene, HEIDEMANN, Francisco G.; VARGAS, Eliane Portes; ARAUJO, Sandro Marcos Castro de.  O 

cuidado em cena: seus desafios políticos, teóricos e práticos, 2017.p.162-188. (NO PRELO). 

.SANDAL, Jane; BENOIT, Cecilia; WREDE, Sirpa; MURRAY, Susan F.;VAN TEIJLINGEN, Edwin 

R.;WESTFALL, Rachel. Social Service professional or Market Expert? Maternity Care Relations under 

Neoliberal Healhcare Reform. Disponível em: <http://csi.sagepub.com/content/57/4/529>. >. Acesso em 

jul 2017.  

.PUTHUSSERY, Shuby, TWAMLEY, Katherine, MACFARLANE, Alison;HARDING, Seeromanie.  You 
need that loving tender care: maternity care experinces and expectations of ethnic minority women born in 
the United  Kingdom. Disponível em: <http://hsr. sagepub.com/content/15/3/156 >. Acesso em jul 2013.  
.MARTELL. Louise K. Maternity Care During the Post-World War II Baby Boom: The experience of general 
Duty Nurses.  Disponível em:http://wjn.sagepub.com/content/21/3/387. Acesso em jul 2013.  
 
1. Cada  texto  deverá ser  apresentado  por  um estudante e  terá  1   comentador. 
2. Sobre  a  leitura  e  a discussão  dos  textos, todos  deverão produzir sínteses  da unidade, 
considerando  até 3 textos.  A síntese  deverá  que será  entregue no final da unidade. Para tal considere-
se: 

a) Relevâncias conectivas  e  epistemológicas; 
b) Selecione  os  conceitos  e os autores  em diálogo 
c) Defina  focos  de articulação com  seus  interesses (tese, dissertação, outros)   
d) Dialogue com outros  ou  com aspectos contemporâneos.  

 
Trabalho final.  
 
Outras  referencias 
.RAMOS, Peixoto, Daniela. Pesquisas de usos do tempo: um instrumento para aferir as desigualdades de 
gênero. Estudos Feministas. Florianópolis, CCE/CFH/UFSC, vol. 17, n. 3, p. 861 - 870, 2009. Disponível 
em: www e portalfeminista.ufsc. 
.RIBEIRO, Carlos Antonio Costa. Classe e gênero no Brasil contemporâneo: mobilidade social, 
casamento e divisão do trabalho doméstico. In: ARAUJO, Clara; SCALON, Celi. (org.). Gênero, família e 
trabalho no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2007. p. 173- 201. 
.SASSEN, Saskia. Mondialisation et géographie globale du travail. In: HIRATA, Helena; FALQUET, Jules, 
KERGOAT, Danièle, LABARI, Brahim, LE FEUVRE, Nicky, SOW, Fatou (dir.). Le sexe de la 
mondialization: Genre, classe, race et nouvelle division du travail. Paris: SciencesPo, 2010. 
.PEDONE, Claudia. “Las representaciones sociales en torno a la inmigración ecuatoriana al Estado 
español”. ICONOS. Revista de la FLACSO-Quito, nº14, p.56-66, 20 02. 
._____. “La inmigración ecuatoriana: pros y contras de una estrategia familiar para enfrentar la crisis”. 
Carrasco, Silvia. (ed.), Inmigración, contexto familiar y educación. Procesos y experiencias de la 

http://csi.sagepub.com/content/
http://wjn.sagepub.com/content/21/3/387
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población marroquí, ecuatoriana, china y senegambiana. Barcelona: Els llibres de l'ICE, Serie Educación 
y Sociedad. Server de publicacions de la UAB. p. 129-168, 2004. 
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