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Resumo: Este artigo propõe uma reflexão sobre a relação entre gênero, migração e trabalho de 

cuidado a partir da experiência de migrantes bolivianas e peruanas chefes de família que trabalham 

no serviço doméstico na Espanha atual, em plena crise econômica. Argumentarei que o cuidado, 

enquanto «narrativa ética» (Pascale Molinier, 2012), é central para entender o dilema dessas 

trabalhadoras migrantes sobre a decisão de ficar na Espanha, retornar ao país de origem ou ainda 

(re)começar um novo ciclo migratório. É importante dar visibilidade às concepções de cuidado de 

mulheres que, para assumir responsabilidades em benefício de seus filhos(as) ou outros familiares, 

são obrigadas a se afastarem fisicamente e por longos períodos dos(as) mesmos(as) e prestarem 

serviço doméstico remunerado a outras famílias. Localizar esses relatos dentro da conjuntura da 

globalização e das migrações contemporâneas nos ajuda a entender como a dinâmica global de 

demanda e oferta do cuidado vem impulsionando as mobilidades femininas. Nos ajuda também a 

desconstruir o atual discurso nos países de origem que culpabiliza essas mulheres migrantes por 

problemas sociais como uso de drogas, fracasso escolar e gravidez precoce.  
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Migrantes latino-americanas na Espanha 

Sobretudo a partir do final dos anos noventa, um grande número de mulheres latino-

americanas migraram em direção aos países do Norte, corroborando o que alguns cientistas 

denominaram «feminização das migrações» (Castles e Miller, 1993) ou ainda «feminização da 

divisão internacional do trabalho» (Parreñas, 2001). Mesmo se de uma certa maneira as mulheres 

sempre migraram, esse conceito chama a atenção para um fenômeno mais recente onde muitas 

mulheres do terceiro mundo protagonizaram as redes migratórias, atravessando as fronteiras de seus 

países sozinhas, muitas vezes deixando seus filhos(as) no país de origem e trabalhando no país de 

destino para enviar dinheiro aos familiares. A maioria dessas migrantes se inseriram no serviço 

doméstico nos países de destino, o que revela uma divisão sexual e étnica do trabalho numa escala 

internacional. Nesse caso, migrantes dos países do Sul desempenham nos países do Norte atividades 

no setor do trabalho reprodutivo, consideradas como uma extensão das atividades tradicionalmente 

desempenhadas por mulheres na esfera privada como as tarefas domésticas e os cuidados de 

crianças e pessoas idosas (Federici, 2002). Os importantes movimentos migratórios internacionais 
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de mulheres dos países periféricos são assim definidos como resultado de uma demanda crescente 

dos países ocidentais por estes serviços do trabalho de cuidado, gerando um fenômeno que já foi 

qualificado de «global redivision of women traditional work» (Ehrenreich e Hochschild, 2004), ou 

de «cross-border transfer of reproductive labor» (Truong, 1996), ou ainda de «global 

transplantation of affect» (Hochschild, 2002).  

Essa realidade é particularmente relevante no contexto sul-europeu onde, como bem 

explicam King e Zontini (2000),  uma série de condicionantes geográficos, econômicos e 

sociodemográficos propiciaram um modelo de imigração diferente do que se instaurou após a 

Segunda-Guerra. Nesse novo modelo, os fluxos migratórios de origens diversas são bastante 

feminizados e se inserem no mercado de trabalho de maneira bastante segmentada em termos de 

gênero e etnia. Nesse cenário as mulheres migrantes vindas da América Latina, mas também das 

Filipinas e da Europa do Leste, têm sido a resposta mais comum frente à necessidade de serviços 

domésticos e de cuidados (Van Hooren, 2010). Essas mulheres trabalham muitas vezes como 

internas, modalidade onde se reside na casa onde trabalham, ou como externas, que são jornadas 

mais semelhantes às das horistas ou diaristas. No entanto, em países como a Itália e a Espanha, as 

cuidadoras imigrantes têm assumido um papel central principalmente no suprimento de serviços de 

cuidados de pessoas idosas. Elas são muitas vezes contratadas diretamente pelas famílias para 

cuidar de um membro idoso, mas existem também aquelas que são contratadas como auxiliares 

geriátricas no âmbito institucional, trabalhando em residencias de personas mayores, como se 

chamam na Espanha as casas de repouso para idosos/as. Para explicar a amplitude do setor de 

cuidado de pessoas idosas na própria definição do serviço doméstico na Espanha, Raquel Martínez-

Buján (2011) afirma que esse serviço está se convertendo num «servicio domestico del 

envejecimiento».
1
  

A maneira como esse mercado de trabalho se organizou na Espanha e como as imigrantes se 

inserem nele releva uma complexidade que não poderia ser descrita aqui. Vale ressaltar porém que 

muitas mulheres migrantes viram nesse setor uma oportunidade de profissionalização. Muitas 

chegaram à Europa com algum diploma universitário, inclusive na área da saúde, mas diante da 

dificuldade de validar esses conhecimentos num país europeu se viram obrigadas a trabalharem 

como cuidadoras no espaço doméstico. A facilidade de se conseguir um trabalho nesse setor entre o 

final dos anos 90 e início da década de 2000 foi expressada no relato de uma equatoriana que 

chegou em Madrid em 2001. Contou que foi à Espanha após ter concluído seus estudos de 
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administração de empresas para visitar sua prima que trabalhava no serviço doméstico. No dia 

seguinte da sua chegada já estava trabalhando como cuidadora de uma idosa que sofria de 

alzheimer, emprego arranjando e sugerido pela prima. Desde então ela vive em Madrid e após ter 

passado vários anos trabalhando como interna, trabalha hoje como auxiliar de geriatria numa 

instituição privada. A trajetória dessa migrante equatoriana é bastante emblemática da experiência 

de muitas migrantes latino-americanas na Espanha, e que já foi amplamente mostrada por vários 

estudos (Gregorio, 1998; Oso Casas, 1998): primeiro um projeto migratório autônomo e a partir de 

uma rede de apoio feminina, logo se inseriu no serviço doméstico como interna, pois é bastante 

conveniente para economizar dinheiro e enviar à família a quase totalidade do salário, e diante das 

dificuldades de se trabalhar em outras áreas acaba se profissionalizando nos cuidados de idosos até 

alcançar um trabalho por horas ou um emprego assalariado numa instituição, o que permite mais 

liberdade de horários, uma renda maior e uma experiência profissional mais efetiva.  

Novo contexto do trabalho doméstico na Espanha  

Se toda essa conjuntura é bastante importante para se compreender a dimensão de gênero 

nas migrações internacionais, podemos dizer que a recente fase de recessão da economia espanhola 

tem gerado um cenário ainda mais interessante para se fazer uma leitura da relação entre a 

imigração feminina e os serviços domésticos e de cuidados. O primeiro fato importante a observar, 

e que mostra a amplitude da demanda por estes serviços no país, é que, ao contrário do que possa se 

pensar, o emprego doméstico para cuidado de pessoas idosas é um dos que menos sentiu o impacto 

da crise, pois enquanto os serviços de limpeza podem ser dispensados, o cuidado das pessoas 

dependentes é uma necessidade mais difícil de se negligenciar.  

Por outro lado, outros(as) pesquisadores(as) estão observando como o contexto de crise tem 

aumentado a precarização das condições de trabalho doméstico e de cuidados. Como afirmam Oso 

Casas e Ribas (2012), enquanto que no ano 2000 a análise do trabalho doméstico na Espanha tinha 

como referência o contexto de crise da reprodução social na Europa do Sul, hoje o trabalho 

doméstico na Espanha é analisado a partir do contexto da crise do capitalismo global. Ao quadro de 

crise financeira soma-se o novo marco legislativo
2
 que regula o trabalho doméstico na Espanha e o 
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contexto de austeridade que tem afetado o financiamento público de cuidados para pessoas idosas 

através da Ley de Dependencia
3
.  

Esse cenário de crise impacta de forma distinta as trabalhadoras migrantes dependendo de 

seus níveis de formação do tipo de visto, entre outros fatores, como a idade e a situação familiar, 

criando muitos entraves para a contratação de mulheres casadas e com filhos. Muitas mulheres que 

migraram há mais tempo, obtiveram a nacionalidade espanhola e constituíram uma trajetória 

ocupacional nos cuidados profissionais, têm enfrentado a falta de emprego e a necessidade de voltar 

a atuar como internas. (Moré, 2013). Já para as mulheres que ainda não obtiveram a nacionalidade, 

mesmo estando em situação legalizada, e que tiveram menos oportunidades de formação estão se 

vendo diante de uma intensificação da precariedade, aproveitando muitas vezes o tempo livre 

deixado pelo desemprego para seguirem algum tipo de formação em meio a todo um mercado de 

cursos que se criou para atender as expectativas de emprego dessas trabalhadoras. As migrantes de 

nacionalidade equatoriana são as que mais se beneficiaram com o processo de regulamentação de 

imigrantes instituída pelo governo espanhol em 2005, pois os/as migrantes equatorianos/as 

migraram há mais tempo. Já as pessoas de nacionalidade boliviana e também peruana migraram em 

maior quantidade após o início do processo de regulamentação, encontrando mais dificuldades de 

inserção no mercado de trabalho.  

Retorno e novas mobilidades 

Se diante da crise o retorno ao país de origem parece ser uma alternativa viável, pesquisas 

recentes sobre os determinantes do retorno têm mostrado que a situação legal é o fator que mais 

pesa na decisão de retornar ou não, pois como as autoridades espanholas exigem visto de entrada 

para pessoas de países andinos como Bolívia, Peru, Equador e Colômbia, aqueles/as migrantes que 

não têm um visto ou a nacionalidade espanhola preferem muitas vezes continuar na Espanha para 

evitarem o fechamento dessa fronteira. Como aponta Pajares (2010), a migração de retorno está 

influenciada pelas condições no país de destino e origem, mas também pela possibilidade de 

recomeçar um novo ciclo migratório. Surge assim, a possibilidade de novos projetos migratórios 

que ultrapassam a dualidade em termos de migração de assentamento e de retorno e a concepção de 

regresso ao país de origem como um processo unilinear (Cavalcanti, 2013) 
4
. A comunidade 
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4
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boliviana é a que mais se configurou numa situação de imigração irregular, exigindo das migrantes 

dessas nacionalidades a encontrarem novas saídas e criarem novas oportunidades (Parella, 2013). 

É interessante notar também a maneira como os códigos de gênero estruturam essas 

migrações de retorno. Na realidade, o setor da construção civil no qual se inseriu grande parte dos 

trabalhadores migrantes latino-americanos tem sido um dos mais afetados pela crise financeira 

espanhola. Ao mesmo tempo, como esses trabalhadores possuem um status profissional mais 

formalizado, eles se beneficiaram mais facilmente dos programas de retorno voluntário 

impulsionado pelo governo espanhol em parceria com algumas ONGs. Desse modo, como têm 

confirmado algumas pesquisas, o retorno tem sido predominantemente masculino
5
 pois como a 

demanda por serviços domésticos se mantém elevada na Espanha e em outros países europeus, as 

mulheres têm mais facilidade de se adaptarem à nova situação (Bastia, 2011). Esse novo cenário 

tem impulsionado várias imigrantes não só a partir em busca de novos destinos mas sobretudo a 

desenvolverem estratégias de (re)inserção no mercado de trabalho e adaptação às novas situações, 

como a aceitação de salários mais baixos ou jornadas mais extensas. Como bem explica Dolores 

Juliano: 

«Las mujeres son con frecuencia las que toman la iniciativa de las nuevas estrategias, que, 

en algunos casos, simplemente profundizan tendencias anteriores. Entre las más usadas, 

pueden citarse las siguientes: una adaptación muy flexible al mercado laboral, 

diversificando la oferta, disminuyendo las exigencias en cuanto a las condiciones de trabajo 

y aceptando una movilidad laboral descendente (trabajo temporal en el campo, trabajo no 

cualificado para personas con niveles medios o altos de cualificación), también se producen 

cambios de residencia en busca de ciudades o lugares con mejor demanda laboral». 

(JULIANO, 2012, p. 533) 

 

No entanto, essas novas situações expõem uma série de dilemas e conflitos, frequentemente 

ligados aos afetos e às responsabilidades familiares, o que nos permite afirmar que a crise na 

Espanha, tem gerado um contexto bastante relevante para compreender as mobilidades femininas 

sob a perspectiva dos cuidados. O que pretendo mostrar nesse trabalho é que, se partimos da 

perspectiva de uma ética feminista do cuidado, veremos que esses dilemas e as estratégias 

empregadas pelas trabalhadoras migrantes vão justamente desessencializar o cuidado como próprio 

de uma ética feminina onde as mulheres seriam mais bondosas ou mais generosas. O que sim, existe 

é um sistema extremamente patriarcal que coloca muitas mulheres pobres em situações onde elas 

não podem deixar de assumir as responsabilidades familiares. A experiência dessas trabalhadoras 

                                                                                                                                                                                                 
se limita a um regresso físico a um grupo social de origem mas se constitui num elemento próprio do processo 

migratorio transnacional. (Parella e Cavalcanti, 2013, p. 27).   
5
 Uma outra razão pela qual as mulheres encontram mais oportunidades nesse novo cenário é o fato de que elas têm um 

nível de escolaridade mais elevado do que os homens migrantes, possuindo muitas vezes diplomas universitários.   
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migrantes é atravessada pelo fato de serem as principais provedoras de cuidados em suas famílias, e 

assumirem papéis reprodutivos tanto no país de origem como no país de destino. 

Para esse estudo foram entrevistadas trabalhadoras de várias nacionalidades e de diferentes 

trajetórias migratórias e profissionais, mas aqui nos limitaremos ao caso de 2 peruanas e 2 

bolivianas que no momento das entrevistas estavam todas à procura de trabalho no serviço 

doméstico e carregam sozinhas a responsabilidade pelo sustento dos filhos/as e, algumas vezes, dos 

pais. Algumas já são portadoras da nacionalidade espanhola, outras ainda estão à espera da 

aquisição da nacionalidade, porém todas as situações demonstram a centralidade dos cuidados em 

suas decisões e estratégias.  

Yanitzi: a nacionalidade espanhola será uma porta aberta para outros países e para trazer do 

Peru a mãe e as irmãs 

Yanitzi: peruana, 31 anos, na Espanha há 5, possui um visto de residência por reagrupação 

familiar e está à espera da nacionalidade espanhola. Sustenta sozinha sua filha de 8 anos pois viveu 

uma separação conjugal pouco tempo depois da sua chegada à Espanha pois, o ex-marido, tendo 

migrado primeiro, através de uma migração iniciada por sua mãe e irmã, formou uma outra família 

na Espanha. Tem vontade de ir à França onde tem contatos e encontrou um trabalho com um casal 

de idosos onde poderia trabalhar como interna mas não tem a possibilidade de levar sua filha. 

Diante do dilema, prefere esperar as coisas melhorarem na Espanha até que saia sua nacionalidade e 

possa trazer sua mãe e irmãs para ajudarem com a sua filha e também poderem fazer suas vidas 

num novo país.  

Fanny: «tudo o que eu tenho na minha cabeça são os meus filhos» 

Fanny, peruana, 36 anos, na Espanha há 5 anos. Possui o visto de residência por reagrupação 

familiar. Sustenta sozinha dois filhos de 15 e 8 anos pois também viveu um processo de separação 

conjugal na sua chegada à Espanha onde o ex-marido havia migrado primeiro e aí formou também 

outra família. Não recebe pensão do ex-marido apesar de, segundo ela, ele ter mais condição 

financeira. Além de sustentar os filhos na Espanha, deve mandar dinheiro à mãe que vive sozinha e 

sofre de diabete no Peru. No momento da entrevista não sabia como ia fazer para pagar os próximos 

três meses de aluguel pois a família para quem trabalha ia sair de férias e ela fica sem trabalho e 

sem a renda. Apesar de expressar o desejo de retornar ao país, o relato de Fanny deixa transparecer 
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seu desejo de se instalar na Espanha evocando como principal motivo a escolaridade dos filhos. Não 

considera como viável nem o retorno nem a ida para outra cidade ou país.  

Nelsy: muitos dilemas e algumas possibilidades  

Nelsy, 50 anos, boliviana, na Espanha pela segunda vez desde 2007, à espera da aquisição 

da nacionalidade espanhola. Divorciada há tempos sustenta sozinha dois filhos e uma neta que se 

encontram na Bolívia. Sem trabalho, com algumas dívidas e os filhos na Bolívia que esperam 

envios de dinheiro, ela cogita a possibilidade de ir para a Holanda onde tem contatos e uma 

oportunidade de trabalho com pessoas idosas. Tem muita vontade de voltar à Bolívia, mas o que ela 

realmente adoraria é retornar aos Estados Unidos onde já viveu durante 7 anos e onde está parte dos 

seus familiares. Seus novos projetos de mobilidade serão facilitados com a aquisição da 

nacionalidade e de encontrar mais trabalho para poder economizar. 

Lenny: Retornar à Bolívia para cuidar dos pais que estão envelhecendo 

Lenny, boliviana, 44 anos, há 12 na Espanha. Divorciada há tempos sustenta sozinha duas 

filhas que ficaram na Bolívia com a avó. Tendo adquirido a nacionalidade espanhola há algum 

tempo e diante das dificuldade de encontrar trabalho na atualidade, levando em consideração que 

Lenny não gosta de trabalhar com pessoas idosas, decidiu voltar à Bolívia em dezembro deste ano. 

Está fazendo um curso de cabeleireira pois um diploma europeu na Bolívia pode facilitar as 

oportunidades de trabalho. No entanto, uma das principais razões evocadas para retornar é o fato de 

que ela gostaria de estar ao lado da mãe que está envelhecendo.  

 

Noelly: «por mim eu voltaria para o Peru amanhã» 

Noelly, peruana, 44 anos, na Espanha há 8 anos, nacionalizada, sustenta sozinha duas filhas 

de 21 e 4 anos de idade. Se separou do pai de suas filhas também após a chegada na Espanha e já 

não tem nenhum contato com ele. A entrevistada manifesta o desejo profundo de retornar ao Peru 

pois seus pais estão idosos e doentes. Mas decide de ficar na Espanha por causa da escolaridade das 

filhas que, segundo ela, já são bem integradas no país.  

A ética da cuidadora migrante latino-americana em tempos de crise 
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Enquanto a ética do cuidado vem sendo definida como um ideal para uma nova política 

alternativa, nas discussões teóricas sobre a ética do cuidado aponta-se a necessidade de ultrapassar a 

associação essencialista entre cuidado e ética feminina. De acordo com Joan Tronto (1993), é 

justamente a identificação do trabalho do care a um trabalho naturalmente feminino o que impede o 

reconhecimento do trabalho do care como um trabalho qualificado e marginaliza a ética do cuidado, 

limitando esta ao plano do privado, dos sentimentos. As mulheres, majoritárias nessas atividades, 

remuneradas ou não, são identificadas como portadoras de bons sentimentos. No caso de mulheres 

latino-americanas os estereótipos de gênero se somam aos estereótipos raciais e culturais que as 

qualificam como mais pacientes, mais generosas, vindas de uma cultura mais amorosa. Esse 

discurso estereotipado é bastante evocado pelos empregadores/as mas também é reproduzido pelas 

próprias mulheres migrantes que, por outro lado, percebem as pessoas nativas da Espanha como 

mais frias. 

No entanto, se seguimos as teorizações de Joan Tronto (op.cit.), o cuidado é definido como 

um processo bastante complexo envolvendo várias etapas onde pode haver sentimentos ou não. Já 

nas pesquisas empíricas sobre o trabalho do cuidado existe um debate sobre o lugar dos sentimentos 

e as emoções nos relatos das trabalhadoras domésticas e cuidadoras tanto no espaço doméstico 

como no espaço institucional. Do ponto de vista da psicodinâmica do trabalho, Pascale Molinier 

(2010, 2012) nota que tais sentimentos são evocados nos relatos de trabalhadoras de forma bastante 

ambígua, conflituosa e contraditória. No caso de trabalhadoras domésticas chefes de família em 

situação de precariedade e grande instabilidade financeira, a autora nota que nem os sentimentos 

nem os valores morais dominantes associados ao cuidado ou à maternidade são evocados para 

justificar suas ações que, no entanto, implicam um cuidado efetivo que se manifesta através de 

ações concretas que respondem às necessidades dos outros. Na visão da autora, dar visibilidade, 

formalizar e politizar essas ações, geralmente percebidas como sendo naturais, é imprescindível 

para romper com discursos estereotipados que operam em termos de “bondade feminina” ou 

“descaso materno” (Molinier, op.cit.). Além disso, revelam uma subjetividade “ética” dessas 

mulheres que não está ancorada em princípios morais ou narrativas mestras mas na capacidade de 

fazer escolhas, tomar decisões e desenvolver estratégias para responder adequadamente às 

responsabilidades que pesam em seus quotidianos. 

Como se pode notar nas histórias das mulheres entrevistadas nesse estudo, essa lógica de 

responder às necessidades dos outros através de ações concretas que não estão ancoradas em 

discursos morais dominantes, se reproduz. Desse modo, para captar a experiência das mulheres 



 

9 

Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 (Anais Eletrônicos), Florianópolis, 2013. ISSN 2179-510X 

migrantes chefes de família, não basta considerar as remessas de dinheiro. O contexto transnacional, 

onde os papéis reprodutivos são desempenhados de um lado e de outro das fronteiras nacionais, é 

bastante propício para revelar, sistematizar e formalizar o caráter engenhoso de suas estratégias e, 

desse modo, romper tanto com o estereótipo da bondade feminina como com o discurso 

moralizador que responsabiliza as mães migrantes por problemas sociais como baixa escolaridade, 

uso de drogas e gravidez precoce. 
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The difficult decision of returning. Bolivians and Peruvians domestic workers in Spain in 

Times of Economic Crisis 

This paper proposes a discussion on the links between gender, migration and care-work from the 

experience of Bolivian and Peruvian women who are household heads and work in domestic service 

in Spain today, in full economic crisis. I argue that care, while «narrative ethics» (Pascale Molinier, 

2012), is central to understanding the dilemma of these migrant workers on the decision to stay in 

Spain, returning to the home country or (re)start a new migratory cycle in another country. It is 
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important to give visibility to care conceptions of women that in order to ensure responsibilities for 

the benefit of her children or other family members are forced to turn away, physically and for long 

periods, from them and engage into paid domestic service to other families. Situate these narratives 

of care within the conjuncture of globalization and contemporary migrations helps us understand 

how the dynamics of global demand and supply of care is driving female mobilities. It also helps 

deconstruct the current discourse in countries of origin of blaming these migrant women for social 

problems such as drugs use, school failure and early pregnancy. 

Keywords: Care; Narrative ethics, Domestic work; Migration; Return 

 


