
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chamada de Trabalhos 

As últimas décadas têm sido marcadas por dinâmicas demográficas, políticas e sociais em relação 

direta com a transformação do trabalho doméstico pago. A ampliação do mercado global neste setor, 

que inclui serviços de limpeza, prestação de cuidados e outras tarefas executadas em casas 

particulares, decorre de um conjunto de fatores mantidos por desigualdades em diferentes sistemas 

de relações sociais e da intensificação dos tráfegos e mobilidades. 

As relações de género, os fluxos migratórios e os trânsitos coloniais que os precederam, a organização 

do mercado de trabalho ao longo de linhas étnicas, a desvalorização e informalidade dos setores 

menos qualificados do mercado de trabalho, entre outros elementos, convergem na terceirização das 

tarefas domésticas e de cuidado e na materialização de uma “divisão internacional do trabalho 

reprodutivo” (Parreñas, 2001). 

A complexificação das dinâmicas sociais inerentes aos diferentes equilíbrios trabalho-família, bem 

como aos diferentes regimes migratórios e de cuidado (Lutz, 2017), requerem grelhas de análise que 

captem não apenas os quadros jurídico-normativos de enquadramento, mas também as relações de 

poder inerentes aos compromissos estabelecidos pelas diferentes partes envolvidas e as mudanças 

que novas formas de mobilidade e de comunicação permitem integrar. O trabalho doméstico pago 

tem suscitado também debates e desenvolvimentos importantes ao nível da regulação e da ação 

coletiva em diferentes partes do mundo (ILO, 2013). 

Este Colóquio pretende reunir contributos teóricos, fenomenológicos e etnográficos, entre outros, que 

permitam uma melhor compreensão do trabalho doméstico pago nas suas configurações passadas ou 



 

contemporâneas, incluindo perspetivas sobre tendências emergentes. Convida-se todas as pessoas 

interessadas à submissão de resumos, até 20 de março de 2020, no âmbito dos seguintes eixos: 

• Migrações, trabalho e género; 

• Desqualificação, informalidade e valor do trabalho doméstico; 

• Políticas públicas no setor dos serviços domésticos e de cuidado; 

• Associativismo, sindicalismo e mobilização coletiva no trabalho doméstico; 

• Envelhecimento demográfico e o setor dos cuidados; 

• Oposição rural/urbano na organização dos cuidados; 

• Discriminação e alteridade nos serviços domésticos e de cuidado; 

• Narrativas e perceções sobre trabalho, domesticidade ou intimidade/corpo. 
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Datas importantes 

Prazo para submissão dos resumos: 20 de março de 2020. 

Resultados de aceitação dos resumos: 31 de março de 2020. 

Colóquio: 18-19 de junho de 2020. 

 

Instruções para a submissão de resumos 

> Enviar para: trabalho.fronteiras@gmail.com 

> Devem ser trabalhos originais; 

> Podem ser redigidos em Português, Castelhano, Francês ou Inglês; 

Keynote speaker: Rosie Cox 

Rosie Cox é Professora de Geografia em Birkbeck, University of London, com prestigiada 
investigação sobre o trabalho doméstico pago e o trabalho de cuidado. 

Mais informação:  

http://www.bbk.ac.uk/geography/our-staff/full-time-academic-staff/cox 

 



 

> Dimensão máxima: 300 palavras. 
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Call for abstracts 

The latest decades have been characterised by demographic, political and social dynamics directly 

related with the transformation of paid domestic work. The growth of a global market in this sector, 

which includes cleaning, provision of care and other services performed in private households, stems 

from a variety of factors maintained by inequalities in different systems of social relations and the 

intensification of movements and mobilities. 

Gender relations, migratory flows and earlier colonial movements, the organisation of the labour 

market along ethnic lines, the devaluation and informality of less skilled employment sectors, among 

other things, contribute to the externalisation of domestic and care work and the consolidation of an 

“international division of reproductive labor” (Parreñas, 2001). 

The complexification of social dynamics underlying work-family balances, as well as migratory and care 

regimes (Lutz, 2017), requires analytical frameworks able to capture not only legal-normative aspects 

but also power relations inherent to the behaviour of actors and the changes implied by new forms of 

mobility and communication. Paid domestic work has also raised important debates and developments 

with regard to regulation and collective action in various places of the world (ILO, 2013). 

This colloquium aims to gather theoretical, phenomenological and ethnographic works, among others, 

that contribute to a better understanding of paid domestic work in its past or current features, 

including perspectives on emerging trends. Abstracts are welcome until the 20th of March 2020, 

especially in the following domains: 

• Migration, work and gender; 

• Deskilling, informality and value of domestic work; 

• Public policies in the sector of domestic and care work; 

• Associativism, unionism and collective organisation in domestic work; 

• Demographic ageing and the care sector; 



 

• Rural/urban contrasts in the organization of care; 

• Discrimination and otherness in domestic and care services; 

• Narratives and perceptions on work, domesticity or intimacy/body. 
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Important dates 

Deadline for submission of abstracts: 20th of March 2020. 

Notification of acceptance or rejection of the abstract: 31th of March 2020. 

Colloquium: 18-19th of June 2020. 

 

Instructions for the submission of abstracts 

> Send abstracts to: trabalho.fronteiras@gmail.com 

> Original works; 

> Written in Portuguese, Spanish, French or English; 

> Maximum dimension: 300 words. 
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