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acidentes

mortalidade
morte
procedimentos cirúrgicos
seguros
violência

acidentes de trabalho

condições de trabalho
legislação previdenciária
legislação trabalhista
licença médica
local de trabalho

açudes

agricultura
água
irrigação
recursos hídricos
zona rural

administração

administradores
burocracia
empresas
governo

Agricultura
Emprego/carreiras
Finanças
Força de trabalho/mercado de

trabalho
Local de trabalho
Negócios e indústria

ECONOMIA E EMPREGO

Renda, salário, igualdade de
salários

Teoria e prática institucionais,
organizacionais e da gerência

Teoria econômica, sistemas e
condições

hierarquia
ocupações gerenciais

administração pública

burocracia
funcionários públicos
governo
poder executivo
serviço público
setor público

administradores

administração
executivos

advogados

agricultores

agricultura
agropecuária
bóias-frias
fazendeiros
zona rural
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agricultura

açudes
agricultores
agroindústria
agropecuária
desenvolvimento rural
fazendas
ocupações extrativistas e na

agricultura
reforma agrária
setor exportador
setor primário

agricultura de subsistência

colonato
produção familiar
trabalho familiar

agroindústria

agricultura
cafeicultura
setor exportador

agropecuária

agricultores
agricultura
fazendas

análise de custo/benefício

análise qualitativa
análise quantitativa
planejamento

análise de dados

amostragem
métodos de pesquisa
processamento de dados

aposentadoria

adultos idosos
aposentados
bem-estar social
legislação previdenciária
necessidades básicas
renda
previdência social
seguros

aposentados

adultos idosos
aposentadoria

asilos para adultos idosos
movimentos sociais

arqueólogos

artesanato

costura
indumentária
pintura

artesãos

indústria da construção civil
indústria têxtil
ocupações nas artes, na mídia e no

espetáculo
ocupações técnicas e científicas
setor informal

articulação trabalho/família

berçários
carreiras
casa, a
creches
divisão sexual do trabalho
divisão sexual do trabalho doméstico
divórcio
dupla jornada
famílias
gravidez tardia
horário flexível
interrupção na carreira
mulheres chefes de família
papéis familiares
parentalidade
relações familiares
síndrome da supermulher

assédio sexual

discriminação sexual
poder
violência contra mulheres

atletas

atletismo
competições esportivas

atores

atualização profissional

capacitação
profissionalização
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reinserção no mercado de trabalho
relações escola/empresa

automação

desenvolvimento tecnológico
indústria
informática
máquinas
processo de trabalho
tecnologia

bem-estar social

aposentadoria
assistência social
benefícios sociais
estado de bem-estar
políticas relacionadas à população

benefícios sociais

bem-estar social
pobreza
renda
seguro desemprego

bens de consumo

comércio
consumo

bens imóveis

casa própria

bibliotecários

bóias-frias

agricultores
fazendas

bolsa de valores

finanças
investimentos
mercado

bolsas de estudo

financiamentos

cafeicultura

agroindústria
colonato
zona rural

cantores

músicos

capacitação

aprendizagem
atualização profissional
empowerment
igualdade de oportunidades
treinamento

capital

comércio
crédito
distribuição de renda
finanças
investimentos
riqueza

capitalismo

liberalismo
mercado
modos de produção

cargos de direção

estrutura ocupacional
executivos
gerência
igualdade de oportunidades
posição na ocupação

carreiras

articulação trabalho/família
carreira escolar
escolha profissional
igualdade de oportunidades
ocupações
orientação profissional
planejamento da carreira
trabalhadores

cesta básica

condições sócio-econômicas
consumo
famílias de baixa renda
indicadores econômicos
nutrição
orçamento familiar

ciências gerenciais

organização do trabalho
recursos humanos
teoria da informação

cientistas

cientistas sociais
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cientistas sociais

cientistas

classe social

burguesia
campesinato
casta
condições de vida
condições sócio-econômicas
consciência de classe
elites
estilos de vida
estrutura social
estudos de gênero, classe e raça
favelas e cortiços
mobilidade social
nobreza
organização social
pobreza
proletariado
sociedade
status social
trabalhadores

colonato

agricultura de subsistência
cafeicultura
zona rural

comerciários

comércio

bens de consumo
capital
consumo
crédito
franchising
marketing
mercado
setor terciário
zonas francas

condições de trabalho

acidentes de trabalho
condições de saúde
condições de vida
doenças ocupacionais
horário flexível
local de trabalho
proteção no trabalho
segurança

condições de vida

classe social
condições de saúde
condições de trabalho
condições sócio-econômicas
distribuição de renda
estilos de vida
Movimento contra a Carestia
necessidades básicas
pobreza
qualidade de vida
status social
vida

condições sócio-econômicas

cesta básica
classe social
condições de saúde
condições de vida

consumo

anúncios e comerciais
bens de consumo
cesta básica
comércio
mercado
proteção ao consumidor

contexto sócio-econômico

indicadores sócio-econômicos

cooperativas

estrutura produtiva
modos de produção

coreógrafos e bailarinos

cosmética

beleza

costureiras

cotas

discriminação positiva

cotidiano

artes domésticas
casa, a
estilos de vida
tempo
trabalho
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creches

articulação trabalho/família
desenvolvimento da criança
educação infantil
educadores
mães crecheiras
Movimento de Luta por Creches

crédito

capital
comércio
finanças
financiamentos

crescimento econômico

desenvolvimento
desenvolvimento econômico
economia global
geração de empregos
indicadores econômicos

crescimento populacional

mortalidade
planejamento familiar

críticos

escritores

deputados

eleições estaduais
poder legislativo
políticos

desemprego

greve
políticas de estabilização
políticas relacionadas à população
recessão econômica
seguro desemprego
trabalhadores

desenvolvimento econômico

colonialismo
crescimento econômico
incentivos fiscais
Norte
relações Norte/Sul
subdesenvolvimento
teoria do desenvolvimento econômico
zona rural

dinheiro

poder
riqueza
salário
status social

diplomatas

direitos trabalhistas

direitos trabalhistas das mulheres

discriminação etária

adultos de meia idade
adultos idosos
envelhecimento
idade
igualdade de direitos
velhice
violação dos direitos humanos

discriminação positiva

acesso à educação
discriminação sexual
empowerment
emprego
igualdade de oportunidades
leis
cotas

discriminação racial

anti-semitismo
apartheid
discriminação nos livros didáticos
emprego
igualdade de direitos
igualdade de oportunidades
legislação trabalhista
racismo
segregação
violação dos direitos humanos

discriminação salarial

igualdade de salários
salário
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discriminação sexual

assédio sexual
discriminação nos livros didáticos
discriminação positiva
igualdade de direitos
igualdade de oportunidades
linguagem não-sexista
política do corpo
pornografia
sexismo
subordinação das mulheres
violação dos direitos humanos

distribuição de renda

capital
condições de vida
desigualdade
pobreza
renda
riqueza

dívida externa

inflação
política econômica
políticas de estabilização

dívida interna

inflação
política econômica
políticas de estabilização

divisão internacional do trabalho

divisão social do trabalho
economia global
empresas multinacionais
formas de organização econômica

divisão sexual do trabalho

articulação trabalho/família
casais
dupla jornada
gênero
igualdade de salários
papéis de gênero
parentalidade

divisão social do trabalho

divisão internacional do trabalho
parentalidade

doenças ocupacionais

condições de trabalho
local de trabalho
proteção no trabalho
saúde ocupacional

domicílios

casa, a
comunidade
dona-de-casa
famílias
habitação
indicadores demográficos
indicadores sócio-econômicos
vizinhança

domicílios chefiados por mulheres

divórcio
mulheres chefes de família

dona-de-casa

Amélia
artes domésticas
casa, a
domicílios
dupla jornada
relações patrões/empregados
síndrome da supermulher

dupla jornada

articulação trabalho/família
casa, a
divisão sexual do trabalho
divisão sexual do trabalho doméstico
dona-de-casa

economia

esfera pública
estrutura produtiva
geografia econômica
história econômica
produção

economia doméstica

artes domésticas
orçamento familiar
produção familiar
renda familiar

economia global

crescimento econômico
divisão internacional do trabalho
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empresas multinacionais
formas de organização econômica
mercado
Norte
relações Norte/Sul
transferência de tecnologia

economistas

educadores

berçários
creches
educação infantil
professores

eletrodomésticos

cozinha
trabalho doméstico

empregadas domésticas

relações patrões/empregados

empregados domésticos

relações patrões/empregados

emprego

discriminação positiva
discriminação racial
força de trabalho
geração de empregos
igualdade de oportunidades
mão-de-obra
mercado de trabalho
mobilidade ocupacional
ocupações
reinserção no mercado de trabalho
setor formal
sexismo
trabalho

empresas

administração
negócios
organização do trabalho

empresas multinacionais

colonialismo
divisão internacional do trabalho
economia global
negócios

enfermeiros

parteiras

engenheiros

escolha profissional

carreiras
diferenças sexuais
orientação profissional

escravidão

abolição
colonialismo
emancipação
estupro
miscigenação
modos de produção
movimento abolicionista
quilombos

escritores

críticos
jornalistas

escultores

estilos de vida

casa, a
casamento
classe social
condições de vida
cotidiano
diferenças de classe
estratégias de sobrevivência
famílias
utopias

estratégias de sobrevivência

estilos de vida

estrutura ocupacional

cargos de direção
posição na ocupação

estrutura produtiva

cooperativas
economia
formas de organização econômica
relações de trabalho
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executivos

administradores
cargos de direção
gerência

fazendas

agricultura
agropecuária
bóias-frias
fazendeiros
ocupações extrativistas e na

agricultura
trabalho escravo
zona rural

fazendeiros

agricultores
fazendas

férias

lazer
stress
turismo

filósofos

finanças

bolsa de valores
capital
crédito
setor financeiro

financiamentos

bolsas de estudo
crédito
fomento à pesquisa

força de trabalho

emprego
ocupações
operários
trabalhadores
trabalho

forças armadas

golpes de estado
guerra
militares
polícia militar
segurança nacional

formação profissional

empowerment
orientação profissional
profissionalização
relações escola/empresa

formas de organização econômica

divisão internacional do trabalho
economia global
estrutura produtiva

fotógrafos

franchising

comércio
indústria

funcionários públicos

administração pública
serviço público
setor público

garis

zona urbana

geração de empregos

crescimento econômico
emprego
política econômica
políticas relacionadas à população

gerência

burocracia
cargos de direção
executivos
governo
ocupações gerenciais
poder

governadores

eleições estaduais
governo estadual
poder executivo estadual
políticos

greve

conflitos
desemprego
mudança social
sindicatos
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guetos ocupacionais

igualdade de oportunidades
secretárias
segregação ocupacional

habitação

abrigos de mulheres
arquitetura
asilos para adultos idosos
casa, a
domicílios
edifícios religiosos
favelas e cortiços
internatos
sem-teto

história do trabalho

movimento sindical
trabalho
líderes sindicais

história do trabalho feminino

heroínas
líderes sindicais

história econômica

economia

horário flexível

articulação trabalho/família
condições de trabalho
organização do trabalho
trabalho a domicílio

impostos

incentivos fiscais

desenvolvimento econômico
imposto de renda
políticas públicas
zonas francas

indicadores econômicos

cesta básica
crescimento econômico

indústria

automação
aviação
educação profissional
exposições e feiras
franchising

máquinas
negócios
ocupações em fábricas
setor exportador
setor secundário

indústria automobilística

indústria canavieira

agroindústria

indústria cinematográfica

cinema
filmes
imagens de mulheres
ocupações nas artes, na mídia e no

espetáculo

indústria da construção civil

artesãos
ocupações na construção civil

indústria de alimentos

cozinha
ocupações extrativistas e na

agricultura
preparo de comida

indústria do sexo

bordéis
imagens de mulheres
pornografia

indústria eletro-eletrônica

ocupações técnicas e científicas

indústria farmacêutica

ocupações na saúde
ocupações técnicas e científicas

indústria química e petroquímica

ocupações técnicas e científicas

indústria têxtil

artesãos
design de moda
roupas

industrialização

desenvolvimento tecnológico
tecnologia
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inflação

dívida externa
dívida interna
políticas de estabilização
recessão econômica

interrupção na carreira

articulação trabalho/família
gravidez tardia
mobilidade ocupacional
reinserção no mercado de trabalho
treinamento

investimentos

bolsa de valores
capital

jornalistas

escritores

juizes

legislação trabalhista

acidentes de trabalho
discriminação racial
licença maternidade
proteção no trabalho
relações de trabalho

licença maternidade

adoção
aleitamento
gravidez
legislação previdenciária
legislação trabalhista

licença médica

acidentes de trabalho
legislação previdenciária

local de trabalho

acidentes de trabalho
arquitetura
condições de trabalho
doenças ocupacionais
sindicatos

macroeconomia

mães crecheiras

creches
educação infantil

mão-de-obra

emprego
recursos humanos
ocupações

marketing

anúncios e comerciais
comércio
publicidade
vendedores

médicos

mercado

bolsa de valores
capitalismo
colonialismo
comércio
consumo
economia global
zonas francas

mercado de trabalho

emprego
ocupações

mercado negro

crime organizado
setor informal

microeconomia

microempresas

migração

refugiados políticos

militares

forças armadas
mulheres nas forças armadas

mineração

setor exportador
setor primário
ocupações extrativistas e na

agricultura

ministros

políticos
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mobilidade ocupacional

emprego
interrupção na carreira

modelos

imagens de mulheres

modernização

desenvolvimento tecnológico
impacto da tecnologia

modos de produção

capitalismo
colonialismo
comunismo
cooperativas
escravidão
produção
socialismo

necessidades básicas

água
aposentadoria
comida
condições de vida
desigualdade
famílias de baixa renda
pobreza
qualidade de vida
salário mínimo
saneamento básico
saúde
subdesenvolvimento

negócios

empresas
empresas multinacionais
indústria
ocupações
poder

ocupações

UF profissões
carreiras
emprego
força de trabalho
mão-de-obra
mercado de trabalho
negócios
trabalhadores
trabalho

ocupações em fábricas

indústria
setor secundário

ocupações em serviços

salões de beleza
serviços
setor financeiro
setor terciário
turismo

ocupações extrativistas e na

agricultura

agricultura
fazendas
indústria de alimentos
mineração
pesca
setor primário
trabalhadores não qualificados

ocupações gerenciais

administração
gerência
ocupações profissionais

ocupações na construção civil

indústria da construção civil
trabalhadores não qualificados

ocupações na educação

academia
ocupações profissionais

ocupações na saúde

indústria farmacêutica
ocupações profissionais
ocupações técnicas e científicas

ocupações nas artes, na mídia e no

espetáculo

anúncios e comerciais
artes
artesãos
circo
editoras
imprensa
indústria cinematográfica
meios de comunicação de massa
mídia
ocupações profissionais
relações públicas
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ocupações no judiciário e na política

mulheres na política
ocupações profissionais
poder judiciário
poder legislativo
policiais

ocupações nos transportes

transportes

ocupações profissionais

ocupações gerenciais
ocupações na educação
ocupações na saúde
ocupações nas artes, na mídia e no

espetáculo
ocupações no judiciário e na política
ocupações técnicas e científicas
profissionalização
relações públicas

ocupações técnicas e científicas

artesãos
engenharia
indústria eletro-eletrônica
indústria farmacêutica
indústria química e petroquímica
laboratório
ocupações na saúde
ocupações profissionais

operários

força de trabalho
trabalhadores

orçamento familiar

cesta básica
economia doméstica
renda familiar

organização do trabalho

ciências gerenciais
empresas
horário flexível
processo de trabalho

orientação profissional

carreiras
escolha profissional
formação profissional
planejamento da carreira
profissionalização

reinserção no mercado de trabalho
relações escola/empresa

parteiras

benzedeiras e curandeiros
enfermeiros
parto

pesca

ocupações extrativistas e na
agricultura

pesquisa

academia
fomento à pesquisa
laboratório
métodos de pesquisa

pesquisadores

pintores

planejamento

análise de custo/benefício

pobreza

adultos idosos
analfabetismo
benefícios sociais
classe social
condições de saúde
condições de vida
desnutrição
distribuição de renda
famílias de baixa renda
favelas e cortiços
fome
Movimento contra a Carestia
necessidades básicas
salário mínimo
sem-teto

policiais

polícia

política econômica

dívida externa
dívida interna
geração de empregos
orçamentos
política externa
política interna
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política sindical

líderes sindicais

políticas de estabilização

desemprego
dívida externa
dívida interna
inflação
recessão econômica

políticas públicas

assistência social
estado de bem-estar
igualdade de oportunidades
incentivos fiscais
política interna

políticos

deputados
governadores
ministros
mulheres na política
prefeitos
presidentes da república
representação política
senadores
vereadores

posição na ocupação

estrutura ocupacional
igualdade de oportunidades
papéis de gênero

prefeitos

eleições municipais
poder executivo municipal
políticos

presidentes da república

eleições presidenciais
poder executivo federal
políticos

processamento de dados

análise de dados
processamento de informações

processo de trabalho

automação
desenvolvimento tecnológico
organização do trabalho

produção

economia
modos de produção

produção familiar

agricultura de subsistência
economia doméstica

professores

educadores

profissionalização

atualização profissional
formação profissional
ocupações profissionais
orientação profissional

profissões
USE ocupações

proletariado

burguesia
classe social
trabalhadores

promotores

prostituição

bordéis
crime organizado
crimes contra crianças
crimes contra mulheres
doenças sexualmente transmissíveis
pornografia

prostitutas

proteção no trabalho

condições de trabalho
doenças ocupacionais
legislação trabalhista
saúde ocupacional
segurança

psicólogos

publicidade

anúncios e comerciais
imagens de mulheres
marketing
relações públicas
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publicitários

recessão econômica

desemprego
inflação
políticas de estabilização

recursos humanos

ciências gerenciais

reinserção no mercado de trabalho

atualização profissional
emprego
estudantes adultos
gravidez tardia
interrupção na carreira
orientação profissional

relações de trabalho

estrutura produtiva
legislação trabalhista

relações escola/empresa

atualização profissional
formação profissional
orientação profissional
treinamento

relações Norte/Sul

desenvolvimento econômico
economia global
Norte
política externa
Sul
tratados

relações patrões/empregados

casa, a
dona-de-casa
empregadas domésticas
empregados domésticos
trabalho doméstico

relações profissionais/clientes

exame ginecológico

renda

aposentadoria
benefícios sociais
distribuição de renda
famílias de baixa renda
imposto de renda

pensão alimentícia
riqueza
salário
salário mínimo
trabalho remunerado

renda familiar

economia doméstica
orçamento familiar

riqueza

capital
dinheiro
distribuição de renda
renda

salário

dinheiro
discriminação salarial
igualdade de salários
renda

salário mínimo

necessidades básicas
renda

secretárias

guetos ocupacionais

segregação ocupacional

guetos ocupacionais

segurança

condições de trabalho
proteção ao consumidor
proteção no trabalho

seguro desemprego

benefícios sociais
desemprego

seguros

acidentes
aposentadoria
envelhecimento

senadores

eleições estaduais
poder legislativo
políticos
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serviços

ocupações em serviços
setor terciário
subcontratação

setor exportador

agricultura
agroindústria
exposições e feiras
indústria
mineração
tratados
zonas francas

setor financeiro

finanças
ocupações em serviços

setor formal

emprego
trabalho assalariado

setor informal

artesãos
mercado negro
setor terciário
subcontratação
trabalho a domicílio

setor primário

agricultura
mineração
ocupações extrativistas e na

agricultura

setor privado

relações público/privado

setor público

administração pública
funcionários públicos
governo
ministérios
patrimônio público
relações público/privado
serviço público

setor secundário

indústria
ocupações em fábricas

setor terciário

comércio
ocupações em serviços
serviços
setor informal
turismo

sindicatos

filiação
greve
local de trabalho
movimento sindical

subcontratação

serviços
setor informal
trabalho a domicílio
trabalho temporário

subdesenvolvimento

desenvolvimento econômico
desenvolvimento tecnológico
fome
necessidades básicas
Sul
transferência de tecnologia

subordinação das mulheres

dependência
determinismo biológico
discriminação sexual
falsa consciência
questão da mulher, a

técnicos

teoria

crítica

teoria do desenvolvimento

econômico

desenvolvimento
desenvolvimento econômico

teoria econômica

dependência
liberalismo
marxismo

teoria econômica feminista

teoria feminista
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trabalhadores

carreiras
classe social
desemprego
força de trabalho
ocupações
operários
proletariado

trabalhadores autônomos

trabalho a domicílio

trabalhadores não qualificados

ocupações extrativistas e na
agricultura

ocupações na construção civil
trabalho escravo

trabalho

emprego
força de trabalho
história do trabalho
ocupações

trabalho a domicílio

casa, a
horário flexível
setor informal
subcontratação
trabalhadores autônomos
trabalho de menores
trabalho em tempo parcial
trabalho familiar
trabalho temporário

trabalho assalariado

setor formal
trabalho remunerado

trabalho de menores

trabalho a domicílio
trabalho escravo
trabalho familiar
trabalho não remunerado

trabalho doméstico

casa, a
cozinha
eletrodomésticos
esfera privada
limpeza
relações patrões/empregados

trabalho em tempo parcial

trabalho a domicílio

trabalho escravo

fazendas
trabalhadores não qualificados
trabalho de menores
trabalho não remunerado

trabalho não remunerado

esfera privada
trabalho de menores
trabalho escravo

trabalho remunerado

renda
trabalho assalariado

trabalho temporário

subcontratação
trabalho a domicílio

transferência de tecnologia

desenvolvimento tecnológico
economia global
subdesenvolvimento

transportes públicos

equipamentos públicos

treinamento

capacitação
empowerment
interrupção na carreira
relações escola/empresa

turismo

férias
lazer
ocupações em serviços
setor terciário

urbanização

desenvolvimento urbano
favelas e cortiços
indicadores urbanos
zona urbana

vendedores

marketing
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vereadores

eleições municipais
poder legislativo
políticos

zonas francas

comércio
incentivos fiscais
mercado
setor exportador

zona rural

açudes
agricultores
cafeicultura
colonato
conservação do solo

desenvolvimento econômico
desenvolvimento rural
escola rural
fazendas

zona urbana

desenvolvimento urbano
equipamentos públicos
favelas e cortiços
gangues
garis
meninos de rua
sem-teto
sociedades complexas
urbanização
vizinhança


