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EMENTA: Interface entre trabalho, reprodução e cuidado. Casa, crise do cuidado, e 

transnacionalização do trabalho do cuidado. 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 a interface entre trabalho, reprodução e cuidado no âmbito 

conceitual e empírico analítico, para balizar pesquisas na área de gênero, trabalho e 

reprodução.  

Objetivos  específicos:  

 a) Criar condições  para  o exercício de um  pensamento que busque compreender como 

se articulavam e como  se rearticulam  as relações  de  gênero na  divisão sexual do 

trabalho, da reprodução  e  das  várias  interfaces  do   cuidado para fins de pesquisa; b) 

Entender como se transversalizam  os valores de  gênero, o  trabalho  e  a  experiência  

subjetiva de  homens e  mulheres em relação  ao trabalho, cuidado  e   reprodução;  c) 

Perceber o contexto das  relações  sociais e familiares vinculadas  ao cuidado, os  

desafios  às  politicas públicas e de governo e para a sociologia como produção do 

conhecimento.  

 

Metodologia  das aulas e  da avaliação 

1. As aulas serão expositivas e desenvolvidas   a partir da bibliografia contida   no 

programa bem como das apresentações de teses e dissertações em andamento; 2.   

Todos/as deverão produzir leituras   e   expor   as ideias, os conceitos, as tensões 

teóricas, identificar aspectos em diálogo e/ou rupturas e limites. 3. 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, capazes de dar conta da voz e da   experiência 

cotidiana d@s envolvid@s com a dinâmica do cuidado. Estes exercícios serão   também 

avaliativos; 4. Ao mesmo tempo deverão aplicar o conhecimento adquirido na revisão 

bibliográfica para compreender sua própria   pesquisa empírica relativa ao mestrado 

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

ou se focam nestes   campos. 5.  Quiçá os pontos permitam alguma futura publicação 

que seja relativa aos avanços reflexivos, aos desafios teóricos e/ou   aos campos de   
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pesquisa empírica.  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,  e  alguma das  balizas teóricas  a  partir do  desenvolvimento das  principais   

questões   que  envolvem a  disciplina.  

Bibliografias 

Unidade I -  Trabalho Século XIX, décadas de 70, 80, 90  -  a historicidade  e as  

tensões conceituais  da divisão sexual do trabalho  - (Como foi? Como estamos?).  

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. 

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. São Paulo: 

brasiliense, 1991. p. 115 -142; 

BRUSCHINI, Cristina. 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; 

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 

FEUVRE, Nicky, SOW, Fatou (dir.). Le sexe de la mondialization: Genre, classe, race 

et nouvelle division du travail. Paris: SciencesPo, 2010. p. 27- 42. 

 

Outros que se revelem importantes no processo 

 

Avaliação de unidade 

1. Cada texto terá a apresentação da professora e 2 comentadores.   

Considere: 

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.  

 

Unidade II -  Da natureza e das teorias   do cuidado –  como meio  de tomar  

posição acadêmica  e  política.  

GILLIGAN, Carol.  In a different voice: Psycological Theory and Women´s 

Development, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1982.  U   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. 
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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.  

GARRAU, Marie; LE GOFF, Alice. Care, justice et dépendence: introduction 

aux théories du care. Paris: Universitaires de France, 2010. 

MOLINIER, Pascale; LAUGIER, Sandra; PAPERMAN, Patricia Paperman. Qu'est ce 

que le "care"?: souci des autres, sensibilité, responsabilité. Paris : Edition PAYOT, 

2005.  

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.  

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.  

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. 

TAMANINI, Marlene.  PARA UMA EPISTEMOLOGIA DO CUIDADO: TEORIAS E 

POLÍTICAS. In: TAMANINI, Marlene, HEIDEMANN Francisco G.. PORTES, Eliane 

Vargas, ARAUJO, Sandro Marcos Castro de. O CUIDADO EM CENA: 

Desafios políticos, teóricos e práticos.  Florianópolis: UDESC, 2018.  p. 31 – 70. (vale 

olhar   os vários textos  deste livro).  

 

 

Complementar: 

TRONTO, J. C. Caring Democracy. Market, Equality and Justice. New York, New York 

University Press, 2013 

TRONTO, JOAN. CARE, COMPASSION  AND  RECOGNITION:  AN ETHICAL DISCUSSION, 2011. 

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;jsessionid=B9F7F4E3B36A10C40772C778E983117F?sequence=4. 

Acesso em: 10 jan 2019.  

 

Avaliação de unidade 

1. Cada texto será apresentado pela professora e terá 1   comentador. 

Para tal considere-se: 

a) Relevância conectiva e epistemológica; 

b) Selecione os conceitos e os autores em diálogo 

http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/Centre_doc_ufr11/Jean-Michel_Chahsiche_SIP_2011.pdf
http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/Centre_doc_ufr11/Jean-Michel_Chahsiche_SIP_2011.pdf
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
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c) Defina focos de articulação com seus interesses (tese, dissertação, outros)   

d) Dialogue com outros   ou com aspectos contemporâneos.  

 

Unidade III – Experiências de nosso vivido acadêmico 

Cada um escolhe um dos Videos do Congreso Miradas Latinoamericanas Al Cuidado  

de 2018   para  apresentar seu conteúdo. São contextos, teorias  e desafios  diferentes  e 

marcadores  da  América Latina.  

https://www.youtube.com/channel/UCztxzOyFPIqVznI4ku-yQKw 

 

Videos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WYVVMCm0zFk&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=zdprC5fV4F0&t=18s 

https://www.youtube.com/watch?v=4sTU969AnOo 

https://www.youtube.com/watch?v=_dUy5PencHE 

https://www.youtube.com/watch?v=48D3lz491as 

https://www.youtube.com/watch?v=jG7paKO0u5g 

https://www.youtube.com/watch?v=-R-pHL8E-Ik 

https://www.youtube.com/watch?v=1muViux6LLw 

https://www.youtube.com/watch?v=Bbb9meJ3nQo 

 

Apresentação do vídeo. 

Vale nota oral 

O texto escrito deverá agregar uma problematização considerando o vídeo  e  

conversar com outros  textos do programa. Deverá ser entregue como trabalho 

final. 

 

 

Unidade IV– Relato de experiências de nosso vivido acadêmico – discussão das 

dissertações e teses em andamento, modelos teóricos e   desafios empíricos. 

(Eduardo, Henrique, Evelyn, Ana).  

 

 

CRONOGRAMA 

Março: 11,18,25 

Abril: 1,8,15,22,29 

Maio: 6,13,20,27 

Junho: 3,10,17  

https://www.youtube.com/channel/UCztxzOyFPIqVznI4ku-yQKw
https://www.youtube.com/watch?v=WYVVMCm0zFk&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=zdprC5fV4F0&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=4sTU969AnOo
https://www.youtube.com/watch?v=_dUy5PencHE
https://www.youtube.com/watch?v=48D3lz491as
https://www.youtube.com/watch?v=jG7paKO0u5g
https://www.youtube.com/watch?v=-R-pHL8E-Ik
https://www.youtube.com/watch?v=1muViux6LLw
https://www.youtube.com/watch?v=Bbb9meJ3nQo

