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Simpósio: 

 
GÊNERO E TRABALHO NO CONTEXTO DOS DIREITOS HUMANOS: IGUALDADE, 

NÃO DISCRIMINAÇÃO E MÚLTIPLAS JORNADAS 
 

Coordenadoras: 
Nome da Coordenadora 1: Thaíssa Tamarindo da Rocha Weishaupt Proni  
Vinculação Institucional: Universidade Estadual de Campinas - Unicamp 
Resumo Curricular: Advogada, Especialista em Economia do Trabalho e Sindicalismo pelo 
Instituto de Economia da Unicamp, Mestre em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo, Doutora em Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas da Unicamp, Pesquisadora de Pós-Doutorado pelo Programa de Ciência 
Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Docente da Escola de 
Extensão da Unicamp. 
 
Nome da Coordenadora 2: Bárbara Manganote 
Vinculação Institucional: Universidade de Coimbra e Universidade Estadual de Campinas - 
Unicamp 
Resumo Curricular: Advogada; Pós-Graduanda em Direitos Humanos pela Universidade de 
Coimbra e Pós-Graduanda em Direito Constitucional Aplicado pela Universidade Estadual de 
Campinas; Associada ao Instituto Viva Direitos. 

 
Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 

Na contemporaneidade, o mundo do trabalho é marcado por desigualdades de gênero, 
raça e classe, resultantes das condições históricas da formação da sociedade capitalista e 
reafirmadas pelo patriarcado, sistema sociopolítico e jurídico que configurou e perpetua uma 
divisão sexual do trabalho. A distribuição desigual entre homens e mulheres no trabalho 
produtivo e reprodutivo configura obstáculo à inserção e ascensão feminina no mercado de 
trabalho, uma vez que o desafio da articulação entre trabalho e família mormente resulta em 
uma sobrecarga de trabalho para as mulheres. A inserção feminina no mercado de trabalho é 
caracterizada pela precariedade, baixa remuneração e concentração em ocupações que remetem 
aos cuidados da casa e da família, como o emprego doméstico, nos setores de saúde, educação 
e serviços. Em virtude do forte impacto da pandemia do coronavírus nas economias do mundo, 
no mercado de trabalho e nas relações sociais e num contexto de que a pandemia provocou não 
somente uma crise do emprego, como uma crise dos cuidados, o presente simpósio convida a 
participação de estudos que façam uma reflexão a respeito das relações de trabalho sob a 
perspectiva dos direitos humanos, principalmente quanto às temáticas da igualdade, não-
discriminação e múltiplas jornadas.   
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