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em abril de 2007, aconteceu 
o Seminário Internacional 
“Mercado de Trabalho e gênero: 
comparações Brasil-França”, 
primeiro evento realizado no 
brasil congregando pesqui-
sadores franceses da Rede 
MAGE- Marché du travail et 
genre e pesquisadores brasilei-
ros. As comunicações debati-
das naquele evento, igualmen-
te realizado em São Paulo 
e no Rio de Janeiro, foram 
publicadas um ano depois, 
em 2008, simultaneamente 
na França (Travail et genre. 
Regards croisés France, Europe, 
Amérique Latine. Helena Hi-
rata, Maria Rosa lombardi et 
Margaret Maruani (dir.), Paris, 
la découverte) e no brasil 
(Mercado de Trabalho e gênero: 
comparações internacionais. 
Albertina de oliveira costa, 
bila Sorj, cristina bruschini e 
Helena Hirata orgs. Rio de 
Janeiro: editora FGv).

o atual Seminário 
Internacional “Trabalho, 

cuidado e políticas sociais: 
Brasil-França em debate” é o 

segundo encontro a promover 
o intercâmbio científico entre 

pesquisadores franceses da 
Rede MAGE- Marché du travail 

et genre e pesquisadores 
brasileiros, no brasil. o 

programa aborda problemas 
cruciais que vêm afetando 

a dinâmica contemporânea 
das relações de gênero no 

trabalho, a saber: a evolução 
do mercado de trabalho 

feminino e as desigualdades 
sociais; a evolução e os 
limites da inserção das 
mulheres em carreiras 

científicas, tecnológicas e 
artísticas; interfaces entre vida 

profissional e vida familiar; 
o uso do tempo no espaço 

doméstico; o trabalho de 
cuidado e sua “terceirização”; 

o acesso à educação infantil 
e a integração das mulheres 

no mercado de trabalho 
e, direitos, cidadania e as 

políticas públicas. A finalidade 
deste seminário é aprofundar 

o debate desse amplo 
leque de questões, à luz 

de experiências nacionais e 
internacionais recentes. 
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9h30 – 10h00 – Sessão de abertura com representantes das 
instituições organizadoras. Presença da ministra eleonora Menicucci 
(Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República)

10h00 – 13h00: sessão 1 – mercado de trabalho e desigualdades 
de gênero: problematizando medidas e resultados

coordenadora: Magda neves (uFMG e Puc Minas)

10h00 – 12h00: exposições

	Margaret Maruani (ceRlIS, cnRS e MAGe) e Monique Meron 
(cReSt, InSee) – Um século de trabalho das mulheres na França, 
1901-2011

	nadya Araujo Guimarães (uSP, ceM/cebRAP); leonardo Sangali 
barone (FGv, ceM/cebRAP) e Murillo Marschner Alves de brito 
(ceM/cebRAP) – Mercantilização no feminino: a visibilidade do 
trabalho das mulheres no Brasil através dos censos

	Rachel Silvera (MAGe, université de Paris ouest nanterre la 
défense) – O salário das mulheres na França no século XXI : sempre 
um quarto a menos

	lena lavinas (Ie/uFRJ) – Assimetrias de gênero no mercado de 
trabalho e o sistema de proteção social: gargalos brasileiros

12h00 – 12h15: debatedora: Moema Guedes (uFRRJ)

12h15 – 13h00: debate

14h30 – 17h30: sessão 2 – mulheres em carreiras científicas, 
tecnológicas e artísticas: evolução e limites

coordenadora: Ângela Araújo (IFcH e PAGu/unIcAMP)

14h30 – 16h30: exposições

	Alice Abreu (uFRJ); Maria coleta oliveira (nePo/unIcAMP); 
Joice vieira (nePo/unIcAMP) e Glaucia Marcondes (nePo/
unIcAMP) – Equidade de gênero na sociedade do conhecimento no 
Brasil: presença feminina na ciência e na tecnologia

	nathalie lapeyre (ceRtoP/université de toulouse 2) – 
Feminização dos engenheiros e executivos e politicas de igualdade 
profissional na aeronáutica francesa

	Maria Rosa lombardi (Fcc) e débora de Fina Gonzalez 
(IFcH/unIcAMP e Fcc) – Engenharia e gênero: tendências e 
transformações na última década

	liliana Segnini (Fe/unIcAMP) – Músicos de Orquestra no contexto 
do mercado de trabalho artístico no Brasil: políticas neoliberais e 
relações de gênero

16h30 – 16h45: debatedora – Márcia leite (Fe-unIcAMP)

16h45 – 17h30: debate

10h00 – 13h00: sessão 
3 – cuidado: dinâmicas 
familiares e profissionais

coordenadora: Albertina costa 
(Fcc)

10h00 – 12h00: exposições

	Helena Hirata (cReSPPA-
cnRS e MAGe) – Dinâmicas 
profissionais e trajetórias de 
vida. Comparação Brasil-França 
no trabalho de cuidado

	Aurélie damamme 
(cReSPPA, université 
de Paris 8) – o “care”, 
temporalidades e atores. O 
acompanhamento de pessoas 
em situação de deficiência na 
França

	Ângelo Soares (université du 
Québec à Montréal) – “Care”: 
Confiança e Amor

	luz Gabriela Arango 
(universidad nacional de 
colombia) – Cuidado, emoções 
e condições de trabalho 
nos serviços estéticos. Uma 
perspectiva interseccional

12h00 – 12h15: debatedora – 
Isabel Georges (IRd e uFScar)

12h15 – 13h00: debate

13h00: encerramento das 
atividades do seminário em 
são paulo

9h30 – 10h00: Sessão de abertura com representantes das 
instituições organizadoras 

10h00 – 13h00: sessão 4 – intersecção de múltiplas 
desigualdades: gênero, raça e classe

coordenadora: Arlene Ricoldi (Fcc)

10h00 – 12h00: exposições

	Antônio Sergio Guimarães (uSP) – Raça e classe social sob 
o prisma da interseccionalidade

	danièle Kergoat (cReSPPA-cnRS) – O “care” e a 
imbricação das relações sociais

	Jules Falquet (cedReF-lcSP – université Paris 
diderot) – Empregadas domésticas, “barrigas de aluguel”, 
trabalhadoras do sexo e trabalhadoras do “care”. A “des-
amalgamagem conjugal” em contexto neoliberal: libertação 
ou novas formas de apropriação?

	Adriana Piscitelli (unIcAMP/PAGu) – Carinho, limpeza e 
cuidado: interseccionalidades nas experiências de migrantes 
brasileiras

12h00 – 12h15: debatedora – lourdes bandeira (SPM e 
unb)

12h15 – 13h00: debate

14h30 – 17h30: sessão 5 – família, trabalho doméstico, 
uso do tempo: estudos estatísticos e empíricos

coordenadora: Hildete Pereira (uFF)

14h30 – 16h30: exposições

	lais Abramo (oIt-brasil) e Maria elena valenzuela (oIt-
Genebra) – Repartição desigual do tempo entre trabalho 
remunerado e não remunerado na América Latina

	Monique Meron (InSee, cReSt) – Família, trabalho 
doméstico, uso do tempo: estudos estatísticos e empíricos

	natalia Fontoura e luana Simões Pinheiro (IPeA), tatau 
Godinho (SPM), cíntia Simões Agostinho e Fatmato Hany 
(IbGe) – Pesquisas de uso do tempo no Brasil e reflexões 
sobre desigualdades de gênero na alocação de tempo em 
trabalho pago e não-pago 

	betânia Ávila (SoS corpo) – O tempo do trabalho 
doméstico remunerado: tensões entre cidadania e servidão

16h30 – 16h45: debatedora – neuma Aguiar (uFMG)

16h45 – 17h30: debate

10h00 – 13h00: sessão 6 – cuidado, 
políticas sociais, direitos e cidadania

coordenadora: tatau Godinho (SPM)

10h00 – 12h00: expositores

	Marc bessin (IRIS-eHeSS e MAGe) 
– As políticas do “care”: dimensões 
temporais e sexuais 

	Guita debert (unIcAMP/
PAGu) – Políticas públicas face ao 
envelhecimento no Brasil

	bila Sorj (IFcS/uFRJ e MAGe) – O 
“care” na nova agenda de combate à 
pobreza no Brasil

	Florence Jany-catrice (cleRSe-
université lille 1) – Economia do 
cuidado e as sociedades do bem-estar: 
revisitando nossos modelos

12h00 – 12h15: debatedora – clara 
Araujo (ueRJ)

12h15 – 13h00: debate

13h00: encerramento das atividades 
do seminário no rio de Janeiro
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