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Reseñas
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ao debate sobre a ética do cuidado. A segunda parte
do artigo faz um ajuste de foco para a produção hisva ao gênero a partir de uma seleção parcial de estu-

dimensiones en el contexto latinoamericano y con

Historia
Género

transformaciones históricas y culturales de la noción del cuidado, inicialmente discutiendo su ambigüedad semántica y correlaciones éticas y morales, y en seguida discutiendo los diferentes puntos de vista sobre la palabra en cuestión dentro de la
tivo y naturalizado y de las contribuciones teóricas
feministas para el debate acerca de la ética del cui-

Dossier

Prácticas

Artículos

Ética

a partir de una selección parcial de estudios realiza-

Keywords:

Abstract

Care

This article provides a conceptual discussion of care
and a partial and incomplete survey of the historiographical production on its multiple dimensions in
the Latin American context and with a focus on gen-
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article deals with historical and cultural transfor-
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-

Introdução

nada, pois todos os jantares foram preparados, os pratos
e copos lavados, as crianças mandadas para a escola e
sumidosno mundo. Nada resta de tudo isso. Tudo se

A

Dossier

Artículos

of reproductive and naturalised labour and feminist
theoretical contributions to the debate on the ethics
of care are also discussed. The second part of the article shifts its analytical focus to the historiographical production on care from a gender perspective and
based on a partial selection of studies carried out in

Notas

mations of the notion of care, initially discussing its
semantic ambiguity and ethical and moral correla-

Reseñas
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o tratar do registro da história no seu longo ensaio publicado em

tiva histórica,

-

referia explicitamente aos cuidados como prática e experiência subjetiva
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Reseñas

valeriasua condição indispensável para a manutenção da vida, desde as
menores e singulares expressões, até as formas mais elaboradas, com-

conhecimento histórico, este artigo tem a incumbência de realizar uma
dupla operação. Tendo em vista a naturalização feminina do cuidado, a
primeira parte do artigo procura realizar uma análise histórica dos signi-

Artículos

-

Notas

fundamentais para a manutenção da vida, assim como a história seria o

-

Dossier

a palavra cuidado evoca. A segunda parte do artigo propõe um breve e

e artigos analisados, em primeiro lugar, a aproximação semântica e
hermenêutica da problematização do cuidado a partir dos conceitos de
diferentes estudos sobre a história da assistência médica e social; em

Portanto, trata-se de um campo de investigação ainda a ser explorado
aos estudos sobre os cuidados.
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não tem relação imediata com os usos mais contemporâneos e privados.

cura

-

problemas, portanto, a uma situação de ansiedade. Outro sentido é a preocupação pelobem estar e a segurança de alguém, geralmente alguém próximo,
ção
cura, de teor moral, diz
necessariamente este sentimento estivesse direcionado a alguém próximo.

cura
Tomando como referência este corpus lite-

logos platônicos.É

-

Notas

-

Artículos

é

Dossier

-
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é necessário ter cuidados consigo ou ocupar-se de si mesmo como parte da
desenvolvimento da cultura de si esteve presente em diferentes doutrinas
dade com os pensadores cristãos da Antiguidade Tardia.
A cultura de si não foi compreendida pelos pensadores clássicos como um
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, para si, para o outro e para
-

os assuntos da polis e da Res Publica.

cura animarum
tradição cristã. O sentido de cura animarum

-

-

da salvação, como o desapego da matéria e das paixões, a contemplação da
bondade divina, a oração e um conjunto de práticas de controle do corpo e

Reseñas
Notas

disposiçãopara o bem e o certo,

Artículos

veu um conceito positivo e ético do cuidado, como uma prática para tornar-

Dossier

práticas de exame de consciência, meditação, memorização, o uso de regimes e necessariamente das relações com os demais, com os amigos, solicitando conselhos sobre o cuidado do corpo e da alma: “em torno dos cuidados

dados da alma precedem os cuidados do corpo e das coisas mundanas e temdos das experiências históricas e práticas do cuidado, ou seja, o substanti-

êm sentido sem os su-
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dase davam no espaço do oikos, da unidade familiar, econômica e do poder
masculino e patriarcal. As atividades do cuidado abarcavam a conservação
material e das pessoas, como a alimentação, a criação
com os doentes e as pessoas idosas, ou seja, todas as atividades consideradas fundamentais para a reprodução e manutençãoda vida
.
Neste sentido, tanto o oikos, como as atividades do cuidado se distinguiam,
por sua natureza e por sua origem, do espaço da polis
-

Notas

emoções relacionados aos cuidados.

Artículos

cuidados de maneiras muito diferentes, com gratidão, reconhecimento; de
-

Reseñas
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dispensados no espaço do oikos

-

Dossier

zação material e sentimental das relações sociais.

cessidades humanas e, por essa razão, fortemente associado a conceitos negativos e limitados, como a dependência, a inferioridade e a desigualdade.

alma e da prática da caritas no âmbito da moralidade e da ética cristã.6
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Reseñas
Notas

to,algumas escritoras francesas e inglesas passaram a valorizar a expressão
dos sentimentos e das emoções como sinal de distinção e elevação moral,
especialmente das personagens femininas do romance moderno. Ao valode, o amor desinteressado e espiritual, os romances modernos escritos por
mulherescontribu
indiretamente para destacar sentimentos e práti-

demandavam a organização e a distribuição de recursos – como as guerras,
epidemias e fome – mas também solicitude com os mais próximos, como
amigos e familiares.

Artículos

morais não só pelos sentimentos, mas por ações de cuidados, como a cari-

-

femmes
práticas dos cuidados, fundamentando a organização de um mundo femini-

Dossier

para a valorização moral dos cuidados como um atributo distintivo e me-

da problematização dos sentimentos. No livro “Teoria dos sentimentos modade, compaixão, expressão da solidariedade e solicitude com o sofrimento
pois demandava
moral superior aovulgare ao ordinário.

va seu portador a uma condição
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Notas

induz a
dados e a atenção para com os demais. É interessante notar como o autor
estabelece uma ordem ascendente de recomendações para a prática dos cuidados, a começar com o cuidado consigo mesmo, seguido dos cuidados com

Reseñas
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constitui a perfeição da natureza humana, e somente assim
se pode produzir entre os homens a harmonia de sentimentos
ça
lina e feminina. Não obstante, a abstração moral não correspondeu historicamente
ação

Dossier

-

Artículos

os sentimentos morais, nem para a divisãosexualdos cuidados, algo inaudi-

moral, historicamente o cuidado e suas práticas permaneceram restritos ao
-

-
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estariam mais preparadas para dispor de seu corpo, energia, sentimentos e
dar também dos mais pobres pela prática religiosa e moral da caridade e da
Apesar da importância moral, cultural e econômica, o cuidado permaneceu
no léxico moral e cotidiano, não despertando a atenção dos cientistas so-

lismo industrial.

-

Recorrendo a observações próprias ou aos registros destes observadores soguesia ao retratar as condições de vida e de trabalho da classe operária inA situação da classe trabalhadora
-

Reseñas
Notas

buição moderna dos espaços de subjetividade e de poder, contribuiu para
o processo de naturalização e feminilização do cuidado. O cuidado passou

Artículos

-

Dossier

os escritos de educação das mulheres. É

das fábricas têxteis
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cuidar das crianças e cozinhar, dependente do trabalho exaustivo da esposa
“Pode-se imaginar uma situação mais absurda e insensata?

Notas

tações de informes, da imprensa e de cartas escritas por trabalhadores. O
inversão dos papeis de maridos e esposas no

Reseñas
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de todos os esforços realizados por centenas de gerações

res sindicais, da mesma forma, viam no sistema de fábrica uma ameaça não

Dossier

esta situação degrada da maneira mais escandalosa os dois

Artículos

feminilidade da mulher, sem estar em condições de dar uma

inversão de gênero na organização do trabalho,
regresso e a permanência das mulheres ao espaço doméstico e aos cuidados,
-

cuidados como atributo feminino e algumas mulheres de classes médias de-
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dados, pois para uma grande parte de suas ativistas os cuidados deveriam
ser dispensados pelas mulheres, consideradas como mais preparadas de um
ponto de vista moral e emocional, para reconhecer as necessidades e satisfazê-las, especialmente dos mais frágeis e dependentes, como as crianças.
ta. Ao valorizar o trabalho realizado pelas mulheres mães no espaço da casa

responsabilidade moral da sociedade como uma atividade considerada fun-

forma

não de

Reseñas
Notas

licença maternidade para as trabalhadoras, disponibilidade de serviços mé-

Artículos

maternidade, bem como escreveram em defesa de reformas legislativas de

Dossier

corrente deste movimento, o feminismo maternalista, valorizava o trabalho
maternidade, reconhe-

-

sociais, como também contribuiu para a problematização teórica e histórica
mulheres. Tal problematização se deu no conjunto de um vigoroso trabalho
igualmente investigações sociológicas e antropológicas sobre os impactos

Estudios Sociales del Estado | Vol. 7 N° 13 - PP. 119 a 154 | 1er Semestre 2021 - ISSN 2422-7803 130

O conceito de trabalho reprodutivo ou de divisão sexual do trabalho foi imdos como trabalho e não como atributo natural e moral. Também contribuiu para a compreensão das conexões materiais, históricas e sociais entre
o trabalho doméstico e o trabalho remunerado.
as estreitas relações entre o trabalho reprodutivo e o trabalho regulado pelo
mercado
dando visibilidade ao trabalho não remunerado das mulheres, ao seu valor

organização do tempo do trabalho de cuidado.
As análises históricas do trabalho reprodutivo também foram importantes
para compreender as formas de cuidado remunerado, fortementemarcadas

Notas

bém nas representações e na vida cotidiana das mulheres.

Artículos

-

Reseñas
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O mesmo processo de assimilação do trabalho reprodutivo e doméstico se
observa nas atividades remuneradas ou voluntárias como os cuidados de
idosos, de pessoas com incapacidades e crianças, serviços de limpeza, de co-

ões

Dossier

nina foram organizadas a partir do paradigma moral e social do trabalho re-

-

reguladoras. Todas estas atividades estão, em diferentes graus, marcadas
pela desvalorização histórica do trabalho reprodutivo, doméstico e feminino, conforme vários estudos demonstram.

.
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não
foram
manecendo uma representação ainda limitada e essencialista do gênero na
ausência de abordagens teóricas e históricas sobre as interseções de classe,

Reseñas
Notas

tribuição aos estudos sobre o cuidado e desnaturalização do trabalho doméstico e feminino, no entanto, a ênfase na diferença sexual manteve inal-

mente a contribuição dos estudos sobre a ética do cuidado, algumas de suas

Artículos

na organização do trabalho dos cuidados.

cuidado.

tual, bem como busca reconciliar o cuidado com a justiça e a democracia, as
ticulares com os contextos globais, os cuidados humanos com os cuidados
aos animais e com a manutenção da vida no nosso planeta.

Dossier

-

A noção de ética do cuidado na teoria moral contemporânea foi enunciapublicado no periódico

Oncaring.
-
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alguém

-

moral e material, são situações indissociáveis para compreender a condição

Notas

bem, confortar, manter alguém, nem com uma relação momentânea ou um

Reseñas
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Thinking,

.

-

mulheres respondiam aos problemas morais a partir de situações contextualizadas e concretas, valorizando as relações, a comunicação e a noção de

Artículos

No entanto, a ética do cuidado se tornou bastante conhecida e comenta-

Dossier

referencial abstrato e universal, de noções como certo e errado, justo e injus-

do cuidado para as mulheres e a ética da justiça para os homens.
-

trata

-

e padrões morais a partir das relações com os outros e com a responsabi-

não pensa a ética do cuidado
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O ensaio de Ruddick é outra importante referência feminista da ética do cui-

Reseñas

salém do gênero, como a classe social, a raça e a etnia, implica na ampliação
do debate e das interpretações sobre a teoria moral.

Notas

masa partir dadiferença de gênero.

segunda onda consideravam a maternidade como uma das fontes da subalternidade e da dominação de gênero, não hav
buição de Ruddick foi mostrar como as práticas maternas do cuidado poderiam ampliar a forma de pensar a moralidade e os valores associados não só
e ao mundo.

Dossier

-

Artículos

– as mulheres mães também desenvolvem capacidades cognitivas e morais a

trouxeram contribuições notáveis para o desenvolvimento da teoria moral
e Kai Nielsen, entre tantas outras.
ca do cuidado é importante retomar

-
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Notas

nero neste debate. O problema de uma teoria moral fundamentada somente
senta uma alternativa
outsider.

Reseñas
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Outra importante observação de Tronto está relacionada problematização
do pela teoria moral feminista, as relações paradigmáticas de cuidados são
fessoras e alunos, médicos e pacientes. Nossas responsabilidades e cuidados

Dossier

nância feminina em trabalhos de cuidado, uma abordagem interseccional é
necessária
são e poder.

Artículos

identidade e da diferença de gênero.

do cuidar é usado como desculpa para limitar o âmbito de

Para Tronto, uma abordagem moral feminista do cuidado deveria começar
.
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Reseñas

dar. Para além de uma concepção abstrata ou individualista e sentimental,

sólido fundamento
vivem vidas precárias, com escassez de cuidados e distantes do bem estar

-

nista a respeito do tema.

-

Artículos

-

Dossier

nossas concep-

Notas

-

bem como na organização de uma epistemologia dos cuidados, conforme
ge reposicionar os conceitos, repensar suas normatividades e recolocar
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-

Reseñas
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só parte, pois a produção histo, ou de criação de espaços exclusivos nas universidades para os “estudos

Artículos

abrangendo a história das mulheres e os estudos históricos sobre gênero,

Dossier

em seus modelos explicativos e metodologias a vida privada, a história das
cipavam do mercado de trabalho remunerado, majoritariamente femininas
e de cuidados. Outra explicação igualmente parcial é o distanciamento da
mainstream

Notas

uma explicação provisória e parcial para esta ausência seja o desinteresse de

propomos contornar o problema ao fazermos uma aproximação pelo conceito de assistência, presente em diferentes estudos sobre instituições mée
entender o lugar do cuidado na escrita da história no contexto latino-americano realizando um deslocamento semântico com o conceito de assistência
América Latina.
et al.
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respeito do care como trabalho remunerado e das práticas não remuneradas
do cuidado.

Notas

Reseñas
care

Artículos

artigos, teses e livros nestas áreas, destacamos as coletâneas publicadas no
tânea de Tamanini et al.,
online
A cole-

Por certo não se pode encontrar o conceito de
-

Dossier

tização do tema da assistência esteve presente em parte da história social
nos estudos pioneiros sobre a organização de instituições benemerentes

entanto, uma leitura mais atenta destas e de outras publicações contemporâneas podem hoje contribuir para uma abordagem histórica dos cuidados
ram, bem como trazem indicações valiosas de acervos e fontes documentais

nas problematizações e no diálogo teórico interdisciplinar, destaca-se uma
-
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e também com a nova história social, historiadoras e historiadores da assistência ampliaram o foco de suas análises das estruturas e das instituições

Reseñas
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teorias e instituições médicas.

-

Artículos

te no Brasil, tendo como objetivo fornecer um estado da arte dos estudos

Notas

-

um conjunto de análises históricas sobre a assistência médica e social nos
-

Dossier

-

rais e estatistas e das interpretações pelas teorias do controle social, para
bigüidades da assistência em projetos de modernização, como na Argentina

et al.
et al.
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ópica abrange um campo re-

de elite, do conservadorismo feminino e, principalmente, do associativismo

da benemerência feminina.
ca das mulheres de elite, marcada por valores de classe como o paternalismo, a superioridade moral das elites e das virtudes cristãs, o controle social,

Notas

e os

Artículos

sa singulares em diálogo com a teoria feminista sobre agência

Reseñas

-

o sanitarismo, a educação universal e o sufragismo. Portanto, os estudos
cia feminina, embora ainda muito concentradas no associativismo e nas
ações das mulheres de elite, sendo necessárias investigações sobre a agência
benemerente de mulheres das classes populares.

Dossier

conhecimento das condições sociais das mulheres pobres e o envolvimento

-

infância, revelam os caminhos nem sempre facilmente trilhados para a ela-

das feministas e do corpo técnico ligado aos aparatos estatais de assistência
social e
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foi uma das primeiras a apontar para a necessidade de se compreender, para
além dos estereótipos, as relações entre a benemerência e o feminismo, estu-

no

-

Notas

dos referenciais para a América Latina. No Brasil o trabalho pioneiro da his-

Artículos

Os estuências para entender a ambigüidadeperformance of charity,
-

-

Dossier

para a Argentina,

Reseñas
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-

feminismo maternalistana Argentina.
-
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Reseñas

cia e medicina.

-

dos mais recentes estudos sobre os cuidados, embora o uso desta palavra
não seja usual nas publicações, a não ser de forma mais descritiva. A maior

Artículos

didas pelo saber médico a respeito da natureza feminina, do corpo e da reprodução, como também os processos de institucionalização da assistência
médico-hospitalar ao parto e infância e a organização das especialidades

Notas

entre historiadoras feministas: o conhecimento e as práticas de assistência

representações sociais do feminino. No entanto, algumas historiadoras não
privilegiaram somente o ponto de vista do controle médico dos corpos femininos, dando visibilidade para saberes e práticas de cuidados organizados
pelas próprias mulheres. Nessa direção cabe destacar alguns estudos refe-

cada, sendo o acesso mais restrito.

Dossier

gênero, classe e raça na organização das especialidades médicas, o impacto

Trata-se de um trabalho pioneiro so-

práticas de assistência ao parto na sociedade brasileira escravista do século
escravizadas e libertas, bem como de brancas estrangeiras no atendimento
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de. Na Argentina o trabalho de maior vigor

-

,

Dossier

nhecer o campo dos estudos sobre assistência ao parto e
Brasil.

maternidade no

Artículos

Notas

parto e as parteiras.

Aires. Trata-se de uma investigação sólida, aprofundada e muito bem documentada sobre as experiências da maternidade na cidade de Buenos Aires

sobre a maternidade no contexto histórico de modernização da sociedade
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Reseñas
Notas

seriam mais

Dossier

-

Artículos

apresenta um conjunto multifacetado de agentes e de experiências abrangendo médicos, instituições, parteiras, parturientes e a assistência ao parto,
siva, mas na maneira criativa e inteligente como usa o conceito de gênero

campo do conhecimento –medicina, engenharia, direito, enfermagem, ser-

pela doença, pela pobreza, pelo abandono ou, no caso do magistério, pela
dados com doentes ou o ensino de crianças fossem prestados por homens
enfermeiros e professores, a enfermagem, o magistério e o serviço social se
-
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mulheres traziam de sua experiência feminina na esfera privada para a esfe-

portância social, mas igualmente o caráter das pioneiras e das responsáveis
õesmemorialista-

Notas

-

Reseñas
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-

Artículos

-

toriadoras e historiadores em realizar investigações históricas não somen-

Dossier

-

esta nova história social da enfermagem opera com as categorias de gênero,
argentina e brasileira, com estudos sobre a educação e as escolas de enfertuições hospitalares, e a presença das mulheres negras na enfermagem pro-
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Notas

-

-

tentes sociais brasileiras.

-

Dossier

sempre de viés conservador.

Artículos

nhecimento das diferentes práticas do passado, como o processo de femini-
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bastante promissores são a teoria feminista sobre o cuidado e os estudos

tanto, a disposição ao diálogo com os estudos de gênero e abordagens interdo nossas ferramentas conceituais e conhecendo com mais profundidade
sobre o controle e o poder. O aparato teórico e conceitual sobre o cuidado
pode nos ajudar a ver para além das estruturas e da mão de ferro do poder,
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coletivos presentes em todas as atividades individuais e coletivas do cuidar.
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