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

1ª 
Sessão 

 
(Conjunta 

OSET+ 
Krisis) 

16 de 
março 
 
(sessão em 
horário 
especial: 
10 a 12h) 

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

Texto-base: “Repensando a relação entre cultura e pobreza: explorando 
possibilidades de recursos sociológicos”  

Textos complementares/de formação:  
* Michèle Lamont. “Addressing Recognition Gaps: Destigmatization and 
the Reduction of Inequality”, American Sociological Review (2018), 83(3) 
419–444 
Michelle Lamont, Stephan Beljean & Matthew Clair. “What is Missing? 
Cultural processes and causal pathways to inequality”, Socio-Economic 
Review (2014) 12, 573–608 

 
Equipes OSET e Krisis  
 

Link para sessão: 
https://meet.google.com/ofz-

mpjw-dqo 

2ª Sessão  30 de 
março 

Barbara Brandi  
(Doutoranda, PPGS/USP)  
E-mail: bah.brandi@gmail.com   
 

Texto-base: “Sentidos do trabalho emocional: um estudo sobre a enfermagem” 
(Projeto de ingresso ao Doutorado em Sociologia, PPGS/USP) 

  

Equipe OSET 
 

Convidada especial: 
Yeda Duarte  

(USP/Faculdade de Saúde 
Pública-NAPSABE) 

3ª Sessão  13 de abril 
 
(sessão em 
horário 
especial: 
16 a 
17h30) 

Shélida Silverio  
(Doutoranda, PPGS/USP) 
E-mail: shelidam@gmail.com   

Texto-base: “Políticas de gestão de diversidade de gênero e raça nas empresas” 
(Projeto de ingresso ao Doutorado em Sociologia, PPGS/USP) 

 

 

Equipe OSET 
 

Convidados especiais:  
Antônio Sergio Guimarães 

(USP/PPGS), orientador 
 

Marcia Lima  
(USP/PPGS e Cebrap/Afro) 
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4ª Sessão 27 de abril Anna Bárbara Araujo  
(Pos-Doc, Fapesp/DS-USP) 
E-mail: 
annabarbaraaraujo@gmail.com   

Texto-base: “O mercado de intermediação do serviço doméstico e de cuidado: 
trabalho, emoções e fronteiras simbólicas” (Projeto de Pós-doutorado FAPESP/USP, 
em execução) 

Textos complementares/de formação:  

* Arlie Hochschild. "Nos bastidores do livre mercado local: babas e mães 
de aluguel" Tradução ao português disponível em: Helena Hirata & Nadya 
Araujo Guimarães Cuidado e Cuidadoras. As várias faces do trabalho do 
care. S.P: Atlas, 2012 

Sara Ahmed "Introduction: Feel Your Way”. In: The Cultural Politics of 
Emotion, Routledge & Edinburgh University Press, 2004, pp. 1-19 (2ª 
edição, 2014, disponível no J-Stor) 

 Equipe OSET 
 

Convidadas especiais:  
Guita Debert  

(Unicamp/Pagu) 
e 

Lea Lima  
(CNAM/LISE, França) 

 

5ª 
Sessão  

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

Texto-base: “Interfaces entre desemprego, informalidade e inatividade no Brasil” 

 

 

Equipe OSET 
 

Convidado especial: 
Carlos Henrique Corseuil  

(IPEA e UFF) 
e 

Rogério Barbosa 
(UERJ/IESP) 

6ª Sessão 08 de 
junho 

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

Texto-base: “O financiamento das start-ups: avanços a partir dos primeiros achados 
empíricos” 

 

 Equipe OSET 
Convidado especial: 

André Nahoum  
(PPGS e DS/USP) 

7ª  
Sessão 

22 de 
junho 

Nadya Araujo Guimarães 
(Docente-Pesquisadora PPGS-
DS/USP e Cebrap)  
E-mail: nadya@usp.br  
e  
 
Lea Lima  
(Docente-Pesquisadora, 
CNAM, Lise, França).  
E-mail: lea.lima@lecnam.net  

Texto-base: “Intermediaries and Job Intermediation in Brazil: Actors, Devices and 
Regulations in a Historical Perspective » 

Textos complementares/de formação:  

* David Autor. Studies of labor market intermediaries (Introductory 
chapter), 2008. Manuscrito  

* Christian Bessy & Pierre-Marie Chauvin. « The power of market 
intermediaries : from information to valuation processes ». Valuation 
Studies 1(1) 2013, p. 83-117 

 Equipe OSET  
 
 

Convidado especial: 
Fernando Rabossi 

(UFRJ/IFCS) 
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 Marie-Christine Bureau & Emmanuelle Marchal. « Incertitudes et 
médiations au cœur du marché du travail ».  Revue Française de Sociologie, 
50(3), 2009, pp. 573-598  

 

8ª Sessão 06 de julho 
 
 

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

Texto-base: “Cadeias de cuidados e migrações de mulheres na América Latina” 

Textos complementares/de formação:  

María Elena Valenzuela, María Lucia Scuro & Iliana Vaca Trigo. 
Desigualdad, crisis de los cuidados y migración del trabajo doméstico 
remunerado en América Latina.  CEPAL, Santiago, 2020 (Série « Asuntos de 
Género », n. 158), 108 pp. (especialmente até p. 57)  

Equipe OSET 
 

Convidadas especiais:  
Helena Hirata  

(CRESPPA-CNRS/Paris e 
PPGS/USP), orientadora 

e 
 María Elena Valenzuela (CEPAL, 

Chile) 
9ª Sessão 20 de julho Claudia Ayer de Noronha  

(Pós-Doutoranda IPP/Cebrap e 
UFMG) 
E-mail: claudiaayer@gmail.com  
e 
 
Elaine Vilela  
(Docente-Pesquisadora,UFMG) 
E-mail: emvilela@gmail.com  

Texto-base: “Trabalhadoras latino-americanas: minorias étnicas/nacionais 
discriminadas no Brasil?" 
Textos complementares/de formação:  

Elaine Vilela, “Desigualdade e Discriminação de Imigrantes Internacionais 
no Mercado de Trabalho Brasileiro” Dados, vol. 54, no 1, 2011, pp. 89 a 
128 

 

 Equipe OSET  
 

Convidado especial:  

Leonardo Cavalcanti 
(UNB/ObMigra-Observatório das 

Migrações Internacionais)  
 

 


