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resumo/resumen/abstract
O Emprego Doméstico e as Relações de Gênero no Mundo do Trabalho

Maria Cristina Maneschy

Com base nas análises sobre as atuais configurações da divisão sexual do trabalho, de Helena 
Hirata e Danièle Kergoat(2007), discutem-se os significados do emprego doméstico feminino 
na sociedade brasileira, enquanto, ao mesmo tempo, cresce o número de trabalhadores 
domésticos em países desenvolvidos. Argumenta-se que esse aumento deve-se à continuidade 
da ordem social de gênero, conforme conceitua Nancy Fraser. (1997). Trata-se das formas 
pelas quais, no capitalismo, cuidados e trabalhos são organizados - e separados - assim como 
se definem as categorias de pessoas que se ocupam de uns e outros e as políticas sociais. 
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El Empleo Doméstico y las Relaciones de Género en el Mundo Laboral

En base a los análisis sobre las actuales configuraciones de la división sexual del trabajo, de 
Helena Hirata y Danièle Kergoat, se discuten los significados de empleo doméstico femenino 
en la sociedad brasileña, mientras, a la vez, crece el número de trabajadores domésticos en 
países desarrollados. Se argumenta que esa importancia se debe a la continuidad del orden 
social de género, según Nancy Fraser. Se trata de las formas por las que, en el capitalismo, 
cuidados y trabajos están organizados - y separados - así como se definen las categorías de 
personas que se ocupan de los unos y los otros y las políticas sociales.
Palabras claves: mujeres, trabajadoras, domésticas, género, cuidados.

Domestic Work and Gender Relations in Labor World

Helena Hirata and Danièle Kergoat’s (2007) analyses of  the current configurations of  
gendered division of  labor ground the discussions held on the meanings that have been 
assigned to the female domestic worker in Brazil in the present study. It also registers an 
increase in the number of  domestic workers in the developed countries. It argues that this 
increase is due to the continuity of  the gendered social order as conceived by Nancy Fraser 
(1997).Within capitalism, the gendered social order organizes caring services and work – and 
separate them – and determines who undertakes which position as well as the proper social 
policies in this order.
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