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Este trabalho apresenta algumas reflexões e resultados de 
pesquisa desenvolvida no período de 2008 a 2009 e que resultou em 
dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina. A pesquisa analisou 
a trajetória de cinco mulheres, moradoras de bairros da periferia da cidade 
de Londrina e teve como objetivo aprender, em primeiro lugar, como essas 
mulheres emergem como lideranças no âmbito da luta pela saúde e como, 
na busca pelo atendimento de suas demandas, elas definem estratégias e 
estabelecem relações como os diversos agentes sociais envolvidos na 
definição e na execução das políticas de saúde. 

As políticas e programas de saúde da mulher serviram de pano de 
fundo para a pesquisa, desta forma, buscou-se perceber ainda qual o espaço 
que a saúde da mulher ocupa na agenda das líderes comunitárias e em que 
medida suas estratégias de luta contribuem para a superação do modelo 
hegemônico nesta área. 

De acordo com uma perspectiva de análise de viés feminista, no 
Brasil tais políticas têm sido construídas dentro de um modelo de atenção 
ancorado numa visão tradicional de mulher. Desta forma, os programas de 
atenção à saúde da mulher privilegiam as demandas associadas ao papel 
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social que esta desempenha na esfera reprodutiva, distanciando-se do 
projeto construído pelo movimento de mulheres pautado nos princípios da 
integralidade, da equidade e da autonomia das mulheres1.  

Esta perspectiva se apóia nos chamados estudos sobre a mulher 
que se proliferaram no Brasil no final da década de 1960. Segundo a 
historiadora Izilda Mattos (1997) além de “politizar o privado”, estes 
estudos possibilitaram também um aprimoramento metodológico para a 
compreensão do processo histórico. Nas palavras da autora, “o personagem 
histórico universal dá lugar a uma pluralidade de protagonistas.” 

Para Scavone (2005) os estudos sobre a mulher implicaram em 
rupturas epistemológicas em relação à construção do conhecimento 
científico, até então ancorado em um “paradigma, masculino, branco e 
universal”, e apontaram os limites analíticos de categorias como “classe 
social” para explicar a violência, a exclusão e a desigualdade social nas suas 
diferentes dimensões. Na busca pela superação desses limites emergem 
novas categorias analíticas, como o gênero. Considerando as diferenças 
entre homens e mulheres como construções históricas e como elementos 
constitutivos das relações sociais o gênero provoca o rompimento com o 
determinismo biológico para a explicação dessas diferenças.  

Entre outras coisas, estes estudos defendem que historicamente o 
corpo da mulher tem sido alvo de intervenções e aplicação de normas de 
disciplinamento e controle. O advento da medicina moderna substitui o 
saber tradicional das mulheres pelo saber médico. Desta forma consolida-se 
o papel social do médico que passa a ser o agente responsável pela criação e 
pela aplicação de normas disciplinadoras dos espaços, dos corpos e das 
relações sociais. Aliada dos interesses governamentais de controle 
populacional e do projeto de higienização da sociedade capitalista, a 
medicina torna-se um campo legítimo de intervenção que se estende do 
espaço público ao privado. 

No Brasil, a saúde da mulher tem sido foco de atenção dos 
governos, desde as primeiras décadas do século passado, quando 
começaram a ser criados os programas específicos de assistência à saúde da 
mulher. Estes programas despertaram o interesse de pesquisadores, e 
principalmente de pesquisadoras, que analisaram o tema sob vários aspectos 
e a partir de diferentes abordagens. (AQUINO, 2006; MOTT, 2002). Uma 
questão revelada por esses estudos é a posição central que a mulher ocupa, 
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tanto como objeto de intervenção quanto como sujeito das políticas 
públicas de saúde no Brasil.  

Segundo Giffin (1991), uma explicação para a centralidade da 
mulher neste processo é que na perspectiva da ciência moderna existe um 
“fato biológico universal”, ou seja, o fato de a mulher dar à luz resulta na 
sua responsabilização pelo controle da fecundidade e pelo cuidado para com 
a prole. Desta forma, o papel social da mulher na esfera reprodutiva acaba 
por orientar a formulação de políticas públicas de saúde específicas para esse 
grupo populacional.  

O movimento feminista, amparado por pesquisas que 
evidenciaram o processo de massificação da esterilização feminina, criticou 
também a ênfase dada à reprodução em detrimento de outros aspectos da 
saúde das mulheres. Esta foi uma das questões que ocupou grande parte da 
agenda do movimento de mulheres que, na década de 1980, protagonizou 
ampla mobilização pela melhoria das condições de assistência à saúde no 
país. 

Neste sentido, a questão que se coloca é até que ponto a 
participação das mulheres no campo da luta pela saúde tem contribuído para 
promover mudanças no modelo hegemônico de assistência que, como já foi 
dito, acaba por reforçar o papel tradicional da mulher. 

Nessa perspectiva, a abordagem de gênero torna-se útil, 
contribuindo para analisarmos a relação da mulher com a saúde sob dois 
aspectos: mostra a influência da construção social da identidade e das 
subjetividades femininas nas representações sociais que orientam e explicam 
as práticas desenvolvidas em torno da atenção à saúde da mulher. Revela o 
processo de naturalização do trabalho feminino no campo da saúde.  

Algumas pesquisadoras defendem que a idéia de uma natureza 
feminina associada à reprodução é o que está na base da divisão sexual do 
trabalho que destinou a esfera privada como espaço privilegiado da mulher e 
a elas delegou as tarefas domésticas - o cuidado com a higiene da casa e das 
crianças, o preparo da alimentação da família, a responsabilidade na 
administração dos remédios e outros cuidados em caso de doenças, enfim, 
tarefas que as colocam como alvo principal da ação médica.  

Analisando a distinção entre as palavras cuidar e curar Scavone 
(2005, p. 104) argumenta que elas “[...] traduzem historicamente a 
constituição do saber/poder médico que separa as atividades dos cuidados 
da vida (preventivas) daquelas ligadas à reparação instrumental do corpo 
doente (curativas)”. Assim, em oposição ao trabalho profissional e racional 
do médico, o “cuidado” aparece associado ao campo do afetivo, como 
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função inata às mulheres, e não como fruto de um processo de construção 
social. Esta separação, que transcende o espaço da família e atravessa os 
demais campos do social, acaba por desvalorizar as tarefas associadas ao 
cuidar. 

Desta forma, a autora argumenta que a análise do papel das 
mulheres na efetivação das políticas de saúde deve, em primeiro lugar, 
considerar a articulação entre espaço público e privado entendendo-os 
como campos em constante relação. 

Segundo Scavone (2005), essa experiência das mulheres na prática 
do cuidado implica num acúmulo em relação à saúde que acaba por 
constituir um capital simbólico. Esses cuidados implicam na produção de 
um saber que, geralmente, é apoiado em uma experiência acumulada, ou no 
próprio aprendizado dessa experiência entre as mulheres da família, da 
comunidade. 

Para a autora esses saberes acabam por gerar poderes às mulheres. 
Dessa forma, pode-se considerar que o reconhecimento da importância da 
mulher como cuidadora2, que se reforça na prática cotidiana, pode contribuir 
para legitimar sua inserção no espaço público não apenas como 
“trabalhadora informal” da saúde, mas como agente das políticas de saúde. 

No entanto, no que diz respeito ao aproveitamento desta 
experiência das mulheres para a efetivação das políticas de saúde Scavone 
faz o seguinte alerta: a dedicação das mulheres aos cuidados de saúde 
podem ser elementos importantes à efetivação dessas políticas, mas por 
outro lado, podem significar uma sobrecarga de trabalho às mulheres, 
impedindo-as de se realizarem em outras esferas do social. 

A aplicação dessa lógica a ações como, por exemplo, os 
programas de internação domiciliar tendem a reproduzir as relações sociais 
de sexo sobrecarregando as mulheres da família ao mesmo tempo em que 
aliviam a responsabilidade pública e social da saúde.  

Nessa perspectiva, Costa (2001) chama atenção para a necessidade 
de analisarmos, a partir de uma visão de gênero, o processo em curso de 
redefinição dos padrões de proteção social impostas pelas prescrições 
neoliberais que, segundo a autora reforça um modelo que 

                                                 

2 No campo institucional da saúde o termo “cuidadora” é utilizado para referir-se à pessoa diretamente 
responsável por cuidar de idosos e/ou doentes nas diversas necessidades complementares à 
manutenção ou recuperação da saúde. Neste trabalho, o termo “cuidadora” será utilizado para se referir 
ao papel que a mulher desempenha no âmbito doméstico e que envolve tarefas como manter a higiene 
da casa, preparar os alimentos, cuidar das crianças, dos idosos e dos doentes,  trabalho fundamental 
para a preservação da saúde dos membros da família. 
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[...] leva de volta aos lares os cuidados com os doentes, encargos de 
natureza pública, recriando uma obrigação natural das mulheres em seus 
espaços domésticos. Também pela mesma razão, tem reconduzido as 
mulheres, familiares dos doentes, aos hospitais na condição de cuidadoras, 
em substituição aos trabalhadores de apoio da saúde. (COSTA, 2001, 
p.117) 

Esse trabalho considerado inato à mulher, invisível e não 
remunerado estende-se do interior dos lares a diversos outros espaços 
informais de atuação no âmbito das comunidades como, por exemplo, as 
associações de mulheres, as pastorais e os conselhos locais de saúde. 

A observação sobre as formas e espaços de atuação das mulheres 
no que diz respeito à saúde nos remete à discussão sobre a participação. 
Com relação a isto, o que alguns pesquisadores têm defendido é que 
vivemos um processo de despolitização da noção de participação e o 
estabelecimento de práticas pautadas no voluntarismo. Segundo Valla 
(1998), em tempos de globalização, cresce um sentimento de descrença das 
classes populares em relação aos agentes e aos espaços de participação 
política institucionalizados. Diante disto, uma tendência que se observa na 
busca pelo atendimento das demandas populares é de se investir no trabalho 
popular pautado na idéia de mutirão muitas vezes desenvolvido em torno de 
igrejas, ONG e associações de moradores.  

Analisando a questão da participação, Dagnino (2004, p. 95) 
defende que vivemos num contexto marcado pelo que a autora chama de 
“confluência perversa entre um projeto político democratizante, 
participativo, e o projeto neoliberal”: ambos exigem uma sociedade civil 
ativa e propositiva. A autora argumenta que no processo de deslocamento 
de um projeto a outro ocorreu uma apropriação do discurso democratizante 
no ideário neoliberal e, conseqüentemente, uma re-significação das noções 
de sociedade civil, cidadania e participação. Portanto, se no nível do discurso 
os dois projetos possuem referências comuns, na prática estes escondem 
divergências fundamentais. Na perspectiva neoliberal a participação ganha 
um caráter privatista e individualista. Diante dessas colocações o grande 
desafio é possibilitar o aproveitamento e a valorizacão do que Scavone 
chama de cuidar/saber/poder, sem recriar formas de exclusão e de opressão 
das mulheres. 

No Brasil as mulheres sempre tiveram uma importante 
participação na luta pela saúde, mas foi na década de 1980 que elas 
protagonizaram grandes movimentos, como por exemplo, o Movimento de 
Saúde da Região Leste da cidade de São Paulo, que durou cerca de 15 anos. 
Leda Machado (1995), pesquisadora que analisou esse Movimento, defende 
que a participação das mulheres nos movimentos sociais pela saúde está 
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associada ao papel que estas desempenham no interior da família e nas suas 
comunidades, cuja atuação está voltada à resolução de problemas relativos à 
esfera doméstica. 

O âmbito de sua experiência pessoal está ligado estritamente à moradia, 
base da organização; na vizinhança conhecem-se entre si, e estão mais 
tempo presentes do que os homens. São as mulheres que sentem a 
situação de emergência de modo mais imediato. (Evers et al., 1982 apud 
Machado, 1995, p. 70) 

As necessidades sentidas pelas mulheres ao desempenharem o 
papel de cuidadoras, faz com que elas sejam as principais freqüentadoras dos 
serviços de saúde, pois além de sua própria saúde elas são responsáveis 
também pela saúde dos seus familiares. Neste sentido, a atuação das 
mulheres no campo da saúde confunde-se com o papel que desempenham 
no âmbito doméstico. Assim, o “cuidar” aparece como inato às mulheres e 
associado ao campo afetivo. 

No município de Londrina a participação das mulheres na 
assistência à saúde foi observada desde os primeiros anos de formação da 
cidade. Nesse período destacou-se o trabalho das parteiras, que, por muito 
tempo, foram as principais responsáveis pela realização dos partos, 
sobretudo das famílias de trabalhadores. No tempo em que a assistência à 
saúde era privilégio de poucos o trabalho filantrópico realizado pelas 
“senhoras da sociedade”, garantiu, mesmo que de forma precária, o 
atendimento aos chamados indigentes.  

Mais tarde, na década de 1980, período de grande mobilização 
social pelo direito à saúde, as mulheres se organizaram para garantir que os 
serviços básicos de saneamento e saúde chegassem às suas comunidades, 
como apontam relatos colhidos ao longo desta pesquisa. Na segunda 
metade da década de 1990, além da atuação nos conselhos de saúde, um 
novo espaço de participação das mulheres surge na cidade com a 
proliferação das associações comunitárias de mulheres.  

É neste cenário mais recente que as cinco mulheres participantes 
da pesquisa se inserem. A análise de suas trajetórias teve como ponto de 
partida o levantamento dos fatores que determinaram sua inserção na vida 
comunitária e na luta pela saúde, fazendo-as emergir como lideranças. Com 
relação a isso foi possível observar em relação a todas as entrevistadas a 
preocupação com a “comunidade”. De imediato, o que buscavam era 
melhorar o bairro e ajudar as famílias mais carentes. Para tanto, 
organizaram-se nas igrejas, escolas, centros comunitários e criaram também 
suas próprias organizações.  
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Analisando seus relatos de desafios e conquistas, conclui-se que o 
trabalho que estas mulheres desenvolvem enquanto líderes comunitárias tem 
uma importante função social, ou seja, amenizar as dificuldades enfrentadas, 
sobretudo pelos moradores das regiões mais pobres da cidade, diante da 
ineficiência do Estado em garantir o atendimento às suas demandas básicas. 

Na busca por garantir recursos capazes de satisfazer as diversas 
demandas da família e da comunidade o bairro torna-se o território de 
atuação das mulheres que, por meio de suas redes sociais, se unem e se 
mobilizam por asfalto, saneamento básico, educação, transporte, moradia e 
assistência à saúde. Dessa forma, podemos concluir que as relações de 
gênero que definem os papéis de homens e mulheres no âmbito da esfera 
privada perpassam as demais relações sociais determinando também a forma 
de inserção e atuação das mulheres na esfera pública. 

Com relação às formas de atuação dessas mulheres observou-se 
que elas comportam tanto ações de atendimento direto das necessidades da 
“comunidade” por meio de estratégias como campanhas e mutirões quanto 
de mobilizações para o encaminhamento de reivindicações junto ao poder 
público. Assim, a ação, que começou no nível da ajuda, por meio das redes 
de solidariedade criadas nos limites do bairro, avançou para a organização de 
espaços de debate e de intervenção política, como os conselhos locais de 
saúde. 

A preocupação com as demandas específicas das mulheres 
motivou a criação de associações de mulheres, organizações que se 
constituíram em canais de interlocução com o poder público e principal 
fonte de encaminhamento das demandas específicas das mulheres. A relação 
com organismos governamentais como a Secretaria Municipal da Mulher e o 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher parece ter levado a uma maior 
politização de gênero. É nesse contexto que a saúde da mulher surge como 
discurso e como prática e aqui se encontra outra questão central da análise: 
qual o lugar que a saúde das mulheres ocupa na pauta de reivindicações 
dessas mulheres?  

Para a análise dessa questão os estudos feministas nos oferecem 
uma reflexão crítica sobre as intervenções nessa área, apontando, como já 
foi mencionado, os limites de um modelo hegemônico ancorado numa visão 
tradicional de mulher. Com relação a isso, o que se observou foi que a pauta 
de demandas das mulheres da pesquisa incorpora propostas que integram o 
ideário feminista como a humanização da assistência e a educação em saúde 
com vistas à autonomia das mulheres. No entanto, bandeiras históricas 
como o livre exercício da sexualidade e o aborto não foram citadas como 
demandas. Essa constatação pode ser explicada pela tese de Mariano (2001) 
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de que a ausência de um movimento feminista organizado em Londrina 
com inserção nos movimentos populares impõe limites à politização de 
gênero e à adoção de posições mais radicais em relação às demandas das 
mulheres. 

Em se tratando de analisar permanências e mudanças essa parece 
ser uma questão importante. Embora o discurso feminista tenha sido 
incorporado tanto por setores do movimento popular quanto pelos gestores 
públicos, a exemplo do PAISM, o que se observa é a existência de 
contradições, tanto nos discursos quanto nas práticas, entre posições mais 
questionadoras e críticas, em oposição às práticas que reforçam os padrões 
tradicionais de gênero.  

Nessa perspectiva, a politização de gênero não pode ser entendida 
como um processo linear de “tomada de consciência”, mas como um 
exercício de avanços e recuos dentro de um campo de possibilidades, no 
qual as mulheres transitam e interagem com diversos agentes e definem 
estratégias de acordo com a relação de forças estabelecida. 

Um aspecto comum na trajetória das cinco mulheres foi a 
diversificação dos espaços de participação. Um exame dessa questão revela 
dois aspectos importantes: em primeiro lugar destaca-se o caráter ativo dessa 
participação em diferentes campos de atuação. Essas lideranças demonstram 
uma participação propositiva, apresentando demandas e indicando 
caminhos para as ações. A experiência prática e o vínculo com a 
comunidade garantem-lhes uma posição de destaque que favorece a sua 
inserção nos diferentes campos e garante-lhes poder para a negociação de 
interesses.  

Em segundo lugar, foi possível perceber que a experiência em 
transitarem por diferentes campos possibilitou a essas mulheres um acúmulo 
de conhecimento. O contato com os diversos agentes que compõem o 
campo institucional da saúde promove uma qualificação da atuação 
comunitária, pois, na medida em que ampliam o nível de conhecimento 
enquanto lideranças acabam por gerar novas demandas e incentivar a criação 
de novas estratégias de atuação. Um bom exemplo disso foi a criação, ao 
longo da década de 1990, das associações de mulheres, que acabaram por se 
constituir em um dos espaços de discussão sobre a saúde da mulher e 
mecanismos por meio dos quais as mulheres passaram a ter mais acesso aos 
gestores públicos. 

As análises nos permitem estabelecer aproximações com a 
posição de Celi Pinto (1992) de que, na medida em que as organizações 
comunitárias se mobilizam para melhorar as condições de vida das suas 
comunidades, acabam por construir novas relações de poder com os 
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gestores públicos que embora não sejam relações essencialmente 
reivindicatórias, constituem um exercício de ocupação de espaço. Se, por 
um lado, a atuação dessas mulheres implica em assumir mais uma 
responsabilidade na medida em que a prática desenvolvida inclui participar 
diretamente de ações de promoção da saúde como campanhas informativas, 
mutirões e o cuidado propriamente dito, a exemplo do trabalho 
desenvolvido pelas pastorais de saúde, por outro lado, essa mesma atuação 
permite às mulheres romper os limites do âmbito privado – espaço 
privilegiado de atuação das mulheres – favorecendo sua inserção na vida 
pública.  

Outra questão que o presente trabalho procurou responder foi em 
que medida a atuação dessas mulheres contribui para a mudança do ponto 
de vista das relações de gênero. O que se pôde observar, através das análises, 
foi que se a experiência da participação não implica numa ruptura com o 
antigo habitus de gênero (CASACA, 2009), pelo menos permite às mulheres, 
foco da pesquisa, ocupar um espaço – o espaço do debate público - e se 
apropriarem de um capital político. Este processo possibilita uma mudança 
de posição nas relações de poder, tanto nos espaços públicos quanto no 
âmbito privado - na relação com a própria família - como evidenciado pelas 
situações de conflito relatadas. 
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