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SESSÃO DIA/MÊS AUTOR/A TEXTOS A SEREM DEBATIDOS COMENTARISTAS 
ESPECIAIS  

1ª 
Sessão 

18 de 
agosto 

Claudia Lima Ayer de Noronha   
(Pos-Doc, IPP/Cebrap) 
E-mail: claudiaayer@gmail.com  

Texto-base: “Imigração internacional e mobilidade sócio-ocupacional no Brasil: Uma 
análise comparada no mercado formal de trabalho” (projeto pós-doutoral, IPP - 
Cebrap) 

Texto para diálogo: VILELA, E. & NORONHA, C. A. (n.d.) Comparative analysis of 
occupational mobility between foreign men and women in Brazil’s formal labour 
market, texto não-publicado, 34 p. 

Elaine Vilela  
(Dep. Sociologia, 
UFMG) 
 
Carlos Antonio Costa 
Ribeiro  
(IESP/UERJ)   

2ª 
Sessão  

1 de 
setembro 

Ana Carolina Silva Andrada 
(Doutoranda, PPGS/USP)  
E-mail: caandrada@gmail.com  
 

Texto-base: “Estudantes e vagas de ensino superior: mapeando as duas faces de um 
processo de pareamento” (capítulo 2 da Tese Quando estudantes e vagas precisam 
se encontrar. Por uma sociologia dos processos de pareamento) 

Texto para diálogo: STOVEL, K.; FOUNTAIN, C. (2009). Matching. In: Peter Hedström, 
Peter; Peter Bearman (Eds.), The Oxford Handbook of Analytical Sociology. Oxford: 
University Press, pp. 365–390.  

Murillo Marschner 
Alves de Brito  
(Dep. Sociologia, 
USP)  

Flavio Carvalhaes 
(Dep. 
Sociologia/UFRJ) 

3ª 
Sessão  

29 de 
setembro 

Marcel Maggion Maia 
(Doutorando, PPGS/USP) 
E-mail: 
marcel.maia@gmail.com  

Texto-base: “As start-ups e suas instituições: extraindo contribuições dos problemas 
referentes à governança coorporativa” 

Textos para diálogo:  
FLIGSTEIN, N.; CHOO, J. (2005). “Law and corporate governance”. Annual Review of 
Law and Social Sciences (1): 61–84 
CARNEIRO, Marcelo (2012) - Práticas, discursos e arenas: notas sobre a 
socioantropologia do desenvolvimento"? 
(https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2238-
38752012000400129). 

 
Rodrigo Salles Pereira 
dos Santos 
(IFCS/UFRJ)  
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4ª 
Sessão 

27 de 
outubro  

Daniel Cobucci Montans 
(Mestrando, PPGS/USP) 
E-mail: cobucci@gmail.com  

Texto-base: “As práticas de auto incentivo de comportamento (self-nudges) sob uma 
perspectiva sociológica” 

Texto para diálogo: ZELIZER, V. (2012) “How I Became a Relational Economic 
Sociologist and What Does That Mean?”, Politics and Society 40(2): 145-174 

André Nahoum  
(Dep. Sociologia, 
USP) 
 
Gustavo Onto  
(IFCS, UFRJ)  

5ª 
Sessão  

10 de 
novembro   

Lina Penati Ferreira 
(Doutoranda, PPGS/USP) 
E-mail: linapenati@gmail.com  
 

Texto-base: “Agenciamentos em contexto de privação: reflexões para um estudo 
sobre pobreza”  

Textos para diálogo:  
SMALL, M.L.; HARDING, D. J.; LAMONT, M. (2011) “Reavaliando cultura e pobreza.” 
Sociologia & Antropologia, 1 (2): 91-118. 
ARCHER, M. S. (2016) “Explicação e compreensão podem ser ligadas numa história 
única?” In: Vandenberghe, F.; Véran, J.-F. (orgs.). Além do habitus: teoria social pós-
bourdieusiana. Rio de Janeiro: 7 Letras, p. 73-94. 

Jaime Santos Jr.  
(UFPR/Dep.Sociologia 
e LABET)  
 
Jacinto Cuvi 
(Institut de 
Sociologie, 
Université de 
Neuchâtel, Suiça) 

6ª  
Sessão 

24 de 
novembro 

Ester Martins Ribeiro 
(Doutoranda, PPGS/USP)  
E-mail: 
ester.gmartins@gmail.com  

Texto-base: “Racialização e trabalho doméstico remunerado em São Paulo” 

Texto para diálogo: GUTIERREZ-RODRIGUEZ, E. (2014) "Domestic work-affective labor: 
on the feminization and the coloniality of labor", Women's International Forum, 46: 
45-53. 
 

Helena Hirata 
(CRESPPA-CNRS/Paris 
e PPGS/USP) 
Antonio Sergio 
Alfredo Guimarães  
(Dep. Sociologia, 
USP) 
Monica Schpun 
(EHESS, França)  

7ª 
Sessão 

1 de 
dezembro 

Vitor Matheus Oliveira de 
Menezes  
(Doutorando, PPGS/USP)  
E-mail: 
vitormatheus_ba@hotmail.com  

Texto-base: “Desemprego e o regime brasileiro de bem-estar: institucionalização e 
experiências de desfiliação” (capítulo da Tese Distribuição e socialização dos riscos do 
desemprego no Brasil) 

Textos para diálogo:  
ESPING-ANDERSEN, G. (1999) "Social Risks and Welfare States”, In: Social Foundation 
of Postindustrial Economies, OUP, cap. 3  
CASTEL, R. (1997) "A dinâmica dos processos de marginalização: da vulnerabilidade à 
desfiliação", Caderno CRH, (26-27): 19-40  

Adalberto Moreira 
Cardoso  
(IESP/UERJ)   

 
Alvaro Comin (Dep. 
Sociologia/USP)  
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8ª 
Sessão 

15 de 
dezembro 

Ana Carolina Silva Andrada 
(Doutoranda, PPGS/USP)  
E-mail: caandrada@gmail.com 

Texto-base: “A circulação de informações no processo de pareamento entre 
estudantes e vagas de Ensino Superior” (capítulo 3 da Tese Quando estudantes e 
vagas precisam se encontrar. Por uma sociologia dos processos de pareamento) 

Texto para diálogo:  STEINER, P. (2019) Sociologie économique de l’appariement, 
texto não-publicado, 34p. 
 

Monise Fernandes 
Picanço  
(Cebrap)  

 


