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Resumo: 

Este artigo analisa, de uma perspectiva comparativa, as-

pectos do processo de construção social do trabalho de 

care, em particular as suas tênues fronteiras com o tra-

balho doméstico. Focaliza três realidades socioculturais 

distintas, as da França, do Japão e do Brasil, hoje desafia-

das por um problema comum, o do envelhecimento das 

suas populações, do qual decorre o relevo que adquirem as 

ocupações associadas ao cuidado com os idosos e depen-

dentes. “Auxiliaires de vie”, “helpers” ou “cuidadoras”, as 

pessoas dedicadas a essa ocupação partilham característi-

cas, a mais destacável o fato de serem mulheres. Mas elas 

se diferenciam em aspectos relativos seja às característi-

cas dos respectivos mercados de trabalho, que impactam  

nas suas trajetórias ocupacionais; seja às estruturas fami-

liares e aos atores envolvidos no “cuidado”; seja às políticas 

públicas para o setor e aos requisitos de formação profis-

sional para os que nele atuam. A esses aspectos o artigo 

dedica as suas principais sessões, que serão antecedidas 

por uma breve revisão sobre a categoria e as diversas decli-

nações do care, no discurso analítico e no linguajar nativo.

Abstract:

This article examines, in a comparative perspective, as-

pects of the social construction of care work, in particular 

its thin boundaries with domestic labor. It focus on three 

socio-cultural realities, those of France, Japan and Brazil, 

now challenged by the aging of their populations and the 

increasing importance of those occupations related to the 

provision of care for elderly and dependent people. “Au-

xiliaires de vie”, “helpers” or “cuidadoras” share features, 

most notable the fact they are women. But they also differ 

(I) on the characteristics of their labor markets and occupa-

tional trajectories, (II) on the family structures and actors 

mobilized in care provision and (III) on skill requirements 

and public policies related to care. The article encompasses 

three main sessions focusing these aspects, preceded by 

a brief conceptual revision dealing with the inflections of 

care in the analytic discourse and native language.
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