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INTRODUÇÃO  

 

O interesse em realizar um estudo sobre a temática da saúde da mulher em 

consonância com as relações de gênero e o Serviço Social, tendo a maternidade 

como questão central, foi despertado durante o período correspondente ao estágio 

obrigatório, realizado no Núcleo de Serviço Social do Hospital Regional de 

Samambaia (HRSam), nos meses de maio a dezembro de 2013. A experiência com 

a dimensão interventiva do Serviço Social foi desenvolvida predominantemente na 

área da maternidade, onde foi possível observar que as (os) usuárias (os) dos 

serviços não tinham seu direito assegurado no que se refere a ter uma (um) 

acompanhante durante o processo de nascimento, mesmo existindo uma lei que 

legitima esse acompanhamento, a saber, Lei n.11.108 de 2005. 

Longe de ser este um debate restrito ao âmbito legalista, a efetivação ou não 

dessa normativa jurídica se faz presente enquanto demanda para as (os) assistentes 

sociais que lidam com a garantia dos direitos fundamentais da mulher e das 

crianças, e nesse debate também é de suma importância a participação das 

mulheres parturientes e de suas (seus) acompanhantes, que são sujeitos desse 

processo.  

Diante disso, a presente pesquisa tem como objetivo analisar a saúde da 

mulher, com ênfase na questão da maternidade, no contexto das relações de gênero 

e a efetivação da lei 11.108/2005 na realidade da saúde pública do Distrito Federal 

sob a ótica do Serviço Social, das usuárias dos serviços e de suas (seus) 

acompanhantes, para dessa forma contribuir com o debate acerca da temática de 

humanização do parto, sempre relacionando-a com a questão de gênero, por 

entender que estas não se encontram desassociadas. É importante ressaltar 

também a relevância dessa temática para um exercício profissional comprometido 

com a questão social, a justiça, a democracia, a qualidade dos serviços prestados, a 

liberdade, a igualdade e a garantia dos direitos humanos. 

Assim, este trabalho se justifica pela necessidade de se investigar, de que forma, 

e em que medida, a Lei 11.108 está sendo efetivada ou se esta acabou caindo no 

esquecimento e abandono; e a partir dessa investigação e de seus resultados, fazer 

uma análise para que haja uma maior visibilidade dessa legislação. Nessa 

perspectiva, o tipo de pesquisa escolhido para esse estudo foi o qualitativo e adotou-

se como técnica a realização de entrevistas semi-estruturadas com uma assistente 
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social que atua na maternidade, assim como com duas mulheres parturientes e suas 

(seus) respectivas (os) acompanhantes; totalizando cinco pessoas entrevistadas. O 

hospital escolhido para a realização da pesquisa de campo foi o Hospital Regional 

de Samambaia e o critério utilizado para a escolha deste hospital se deu 

considerando o fato da pesquisadora ter cumprido o estágio obrigatório nesta 

instituição, como já foi dito anteriormente.  

O presente trabalho está dividido em três capítulos, sendo que no primeiro se 

apresenta a construção do sistema de saúde brasileiro, levando em consideração os 

seus elementos sócio-históricos. Será abordado como era a saúde desde a o 

período colonial e imperial, perpassando a Era Vargas, o regime autoritário 

brasileiro, a saúde no Estado neoliberal e, por fim, a saúde após a Constituição 

Federal de 1988, tendo como destaque a seguridade social.  

No segundo capítulo se aborda o movimento feminista, as relações de gênero 

e a saúde da mulher, destacando as pautas das lutas feministas e suas principais 

conquistas. Realiza-se também uma discussão conceitual sobre as concepções de 

gênero, a violência de gênero e a violência contra a mulher, assim como a 

problematização de gênero e Serviço Social. Por fim, ainda neste capítulo é 

realizado um estudo sobre a saúde da mulher com enfoque de gênero.  

O percurso metodológico da pesquisa será abordado no terceiro capítulo, 

onde se realiza também uma discussão sobre a maternidade, tendo como ênfase o 

mito do amor materno, além de problematizar a transição do parto em domicílio para 

o ambiente hospitalar, a exclusão do pai como consequência dessa transição, a 

dominação médica sobre o corpo feminino e a inserção da figura paterna no 

processo de parturição. Vale destacar que é nesse capítulo que ocorrerá a análise 

da pesquisa, com o intuito de entender se a Lei 11.108 está se concretizando na 

saúde pública do DF, e como o Serviço Social, como profissão da saúde, lida com a 

viabilização dos direitos das mulheres no contexto da saúde/maternidade. Por fim, 

nas considerações finais, serão sinalizadas algumas questões que possam contribuir 

com a consolidação dos direitos das mulheres, tendo em vista as relações sociais de 

gênero, marcadas pela desigualdade, discriminação e patriarcado, o que exige 

organização, mobilização e participação coletiva da sociedade.  
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CAPÍTULO 1. A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO  

 

1.1. Saúde no Brasil: elementos sócio-históricos 

 

1.1.1. A Saúde na Colônia e no Império 

 

Em 1808, devido às guerras napoleônicas, a Corte Portuguesa veio se 

refugiar no Brasil e trouxe consigo grandes mudanças para a administração pública 

colonial, inclusive na área da saúde.  Fez-se necessária a organização de uma 

estrutura sanitária mínima, capaz de dar suporte ao poder que se instalava na sede 

provisória do império português e principal porto do país, a cidade do Rio de 

Janeiro1. Dessa forma, esta cidade se tornou centro das ações sanitárias. Até esse 

momento não havia nenhum exemplo de atenção à saúde por parte de Portugal, a 

população que não tinha condições para pagar médicos particulares e nem ir para a 

Europa fazer tratamento, se limitava aos próprios recursos da medicina natural 

(recursos da terra e curandeiros negros ou indígenas) (BRASIL, 2011). 

Nesse período existia uma grande escassez de médicos2 e, por isso, foi 

criado em caráter de urgência, centros de formação de profissionais desse setor. 

“Assim, por ordem real, foram fundadas as academias médico-cirúrgicas, no Rio de 

Janeiro e na Bahia, na primeira década do século XIX, logo transformadas nas duas 

primeiras escolas de medicina do país” (idem p.10). Nota-se que a preocupação com 

investimento para a qualificação da área da saúde só surgiu com a intenção de 

melhor receber a Família Real Portuguesa, ou seja, desde esse período as 

mudanças só eram providenciadas quando eram vinculadas a interesses políticos e 

econômicos. 

A organização política desse período era a de um modelo de governo 

centralizador e unitário. Dessa forma, sendo incapaz de chegar a longas distâncias e 

de maneira efetiva, o que era determinado pelo poder central, ou seja, as cidades 

distantes do Rio de Janeiro ficavam sem acesso às transformações e novidades que 

estavam acontecendo na capital. 

                                                           
1
 O Rio de Janeiro foi a capital do Brasil de 1763 a 1960, quando esta foi transferida para Brasília - 

DF. 
2
 Em 1746, em todo o território dos atuais estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul e Goiás, havia apenas seis médicos graduados em universidades européias. (FILHO, 2004, p. 
6) 
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 Neste período, não era o conjunto de problemas de saúde da população que 

demandavam ações de saúde, e sim as necessidades que estavam diretamente 

ligadas ao interesse econômico, voltadas para o bem estar da corte portuguesa.  

Até 1850 as atividades de saúde pública estavam limitadas a: i) delegação 
das atribuições sanitárias às juntas municipais e ii) controle de navios e 
saúde dos portos. Verifica-se que o interesse primordial estava limitado ao 
estabelecimento de um controle sanitário mínimo da capital do império, 
tendência que se alongou por quase um século (BRASIL, 2011, p. 11). 

 

 Em 1889, com o intuito de modernizar o Brasil e atualizar a sua economia, foi 

extinta a monarquia e proclamada a República – forma de governo em que o Chefe 

de Estado é eleito pelo povo e seu mandato tem duração limitada . Estabeleceu-se 

então uma forma de organização política típica do estado capitalista, ou seja, essa 

mudança teve maior importância em assegurar a representação da burguesia 

clássica. 

O cenário político e econômico girava em torno da instalação do modo de 

produção capitalista, surgindo as primeiras indústrias. Mas, ainda assim, o modelo 

predominante era o agrário-exportador (café, borracha e açúcar).  As precárias 

condições de trabalho e de vida das populações urbanas fizeram surgir movimentos 

operários que resultaram em embriões de legislação trabalhista e previdenciária. 

O quadro sanitário era caótico devido à inexistência de um modelo sanitário. 

As cidades ficavam à mercê das epidemias que acometiam a população, como: 

varíola, malária e febre amarela. Essas doenças transmissíveis eram fruto da 

imigração, migração e formação de aglomerados entre as cidades (BRASIL, 2011). 

 

TABELA 1. Óbitos por varíola e febre amarela na cidade do Rio de Janeiro. 

 
ÓBITOS POR VARÍOLA E FEBRE AMARELA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

Anos Mortes por febre amarela Mortes por varíola 

1850 – 1859 10 970 642 

1860 – 1869 2 295 730 

1870 – 1879 12 916 6 625 

1880 – 1889 9 376 6 852 

1890 – 1899 20 879 8 599 

Fonte: Torres, Dr. Theophilo – La campagne sanitaire au Brésil. Paris, Société Générale d’ 

Impression, 1913. 
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Nesse momento, diante das sérias consequências que estavam ocorrendo - 

entre elas muitas mortes – o então presidente do Brasil, Rodrigues Alves, decide 

nomear Oswaldo Cruz3 como Diretor do Departamento Federal de Saúde Pública, 

que se propõe a erradicar as epidemias da cidade do Rio de Janeiro. Criou-se um 

grupo numeroso de pessoas que passaram a combater os vetores das doenças, 

porém, durante esse período aconteceram muitas arbitrariedades por parte de quem 

trabalhou nesse combate, pois muitos não tinham a sensibilidade de explicar o que 

estava acontecendo para a população, gerando grandes revoltas, entre elas, a mais 

notória, a Revolta da Vacina em 19044. 

Segundo Polignano (2001, p. 5), 

Este modelo de intervenção ficou conhecido como campanhista, e foi 
concebido dentro de uma visão militar em que os fins justificam os meios, e 
no qual o uso da força e da autoridade eram considerados os instrumentos 
preferenciais de ação. [...] Apesar das arbitrariedades e dos abusos 
cometidos, o modelo campanhista obteve importantes vitórias no controle 
das doenças epidêmicas, conseguindo inclusive erradicar a febre amarela 
da cidade do Rio de Janeiro, o que fortaleceu o modelo proposto e o tornou 
hegemônico como proposta de intervenção na área da saúde coletiva 
durante décadas.  

 

O modelo sanitarista/campanhista, considerado o primeiro modelo de atenção 

no Brasil, predominou do final do século XIX até o inicio dos anos 1960. Isso se deu 

porque a preocupação com o sistema de saúde estava voltado para a economia 

agroexportadora, ou seja, o controle de doenças era feito visando o combate das 

epidemias que poderiam prejudicar a exportação. O mais importante era ter uma 

política de saneamento destinada aos espaços onde havia maior circulação das 

mercadorias. Esse fato evidencia que o modelo em questão se importava de forma 

prioritária com a economia, deixando as reais necessidades da população em 

segundo plano. Além disso, as ações eram pontuais e voltadas para grupos 

específicos.  

 

O Surgimento da Previdência Social   

 
O cenário do começo do século XX foi favorável para o início do processo de 

industrialização do Brasil, que aconteceu principalmente devido à acumulação 

                                                           
3
 Em 1903, Oswaldo Cruz foi nomeado Diretor Geral da Saúde Pública, cargo que corresponde 

atualmente ao Ministro da Saúde. Este realizou memoráveis campanhas de saneamento. 
4
 A Revolta da Vacina foi uma revolta popular ocorrida na cidade do Rio de Janeiro em novembro de 

1904. Ocorreram diversos conflitos urbanos violentos entre a população e as forças do governo 
(policiais e militares). (FILHO, 2004) 
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capitalista advinda do comércio exterior por meio das exportações de café. Junto a 

esse fenômeno ocorreu uma forte urbanização, fazendo com que as pessoas se 

mudassem do campo para as cidades em busca de oportunidade de trabalho nas 

grandes indústrias. É também nesse momento que muitos imigrantes, especialmente 

europeus, vieram para o Brasil oferecer sua mão de obra para o setor industrial, 

visto que os mesmos já possuíam vasta experiência, tendo em vista que na Europa 

já havia um nível avançado de desenvolvimento industrial. 

Os operários nesse período não tinham nenhum tipo de segurança 

trabalhista, como por exemplo: jornada de trabalho determinada, férias e 

aposentadoria. Foram, portanto, esses imigrantes europeus que trouxeram também 

a história e experiência do movimento operário da Europa e os direitos que já 

haviam sido conquistados por meio da mobilização e organização da classe 

operária.  

A partir disso e devido às péssimas condições de trabalho a que eram 

submetidos, os operários brasileiros se organizaram e realizaram duas greves gerais 

no país, a primeira em 1917 e a segunda em 1919. Foi por meio destes movimentos 

que os operários começaram a cobrar e a conquistar seus primeiros direitos sociais. 

“[...] em 24 de janeiro de 1923, foi aprovada pelo Congresso Nacional a Lei Elói 

Chaves5, marco inicial da previdência social no Brasil. Através desta lei foram 

instituídas as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs)” (POLIGNANO, 2001, p. 

7). 

As CAPs foram criadas para conter a insatisfação que estava tomando conta 

dos operários urbanos e foi a primeira vez que o Estado assumiu a responsabilidade 

de oferecer algum tipo de assistência aos trabalhadores. As Caixas de 

Aposentadoria tinham como características: serem de natureza privada, formuladas 

por instituição ou grandes empresas; ofertarem aposentadorias e pensões por 

morte, medicamento por preço especial, assistência por acidente de trabalho, 

assistência médica para o empregado e família; e, por fim, seu financiamento e 

gestão eram feitos pelos trabalhadores e empregadores – bipartite e sem a 

participação do Estado. Porém, as CAPs não se efetivaram para abranger o 

conjunto dos trabalhadores, mas apenas parte deles, justamente aqueles vinculados 

                                                           
5
 Elói Chaves foi eleito Deputado Federal em 1902; e com esse cargo criou um projeto que deu 

origem ao decreto 4.682 de 24/01/1923, além de batalhar no plenário para a sua aprovação. Esse 
decreto “cria, em cada uma das empresas de estrada de ferro existentes no país, uma caixa de 
aposentadoria e pensões para os respectivos empregados.” (BRASIL, decreto nº 4.682, 1923) 
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aos pólos mais dinâmicos da economia, como os ferroviários, marítimos e os 

portuários. Ou seja, o restante das categorias e as pessoas que não estavam 

inseridas no mercado de trabalho (a maioria) dependiam das instituições 

filantrópicas para receberem atendimentono que se refere à saúde.  

As instituições que tiveram maior importância em realizar esse trabalho de 

filantropia foram as Santas Casas de Misericórdia6, que prestavam atendimento e 

abrigavam doentes e pessoas em situação de abandono. Tais casas eram mantidas 

por meio de doações feitas pelas elites regionais e por verbas públicas e tinham 

como missão acolher e cuidar dos mais “carentes”. Vale lembrar que essas casas 

existem até hoje e oferecem serviços educandários, tratamento médico em diversas 

especialidades e repouso para os idosos. 

Nesse período, a assistência à saúde nasce vinculada ao mundo do trabalho 

e o caráter contributivo do sistema existente gerava uma divisão da população 

brasileira em dois grandes grupos: os previdenciários e os não previdenciários; além 

da pequena parcela da população que podia pagar os serviços de saúde por sua 

própria conta. 

 

 FIGURA 1. Fragmentação do acesso aos serviços de saúde. 

 

Vale ressaltar que esse início da Previdência Social foi carregado de marcas 

relacionadas à questão de gênero; isso porque nesse período era predominante o 

                                                           
6
 Foi em 1498 que a regente portuguesa dona Leonor fundou o primeiro hospital da Santa Casa de 

Misericórdia, cumprindo a promessa cristã de socorrer todos os enfermos, principalmente os mais 
pobres. A transposição desse ideal para os territórios colonizados por Portugal levou à criação de 
Santas Casas nos principais núcleos brasileiros. A primeira foi fundada na vila de Santos, em 1543, 
seguida pelas de Espírito Santo, da Bahia, do Rio de Janeiro e da vila de São Paulo, ainda no século 
XVI.  (FILHO, 2004, p. 11) 
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SERVIÇOS DE SAÚDE 
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fato dos homens irem para as indústrias trabalhar como operários, enquanto as 

mulheres ficavam por conta dos serviços domésticos, ou, quando iam trabalhar nas 

indústrias, eram uma minoria explorada e ganhavam salários inferiores aos dos 

homens. Dessa forma, os homens eram os mais favorecidos no que se refere às 

conquistas previdenciárias, pois eram maioria no mercado de trabalho formal, 

consequentemente eram os que mais se beneficiavam dos serviços das CAPs. 

 

1.1.2. Era Vargas – 1930 a 1945 

 

A Era Vargas foi como ficou conhecido o período de 15 (quinze) anos em que 

Getúlio Vargas governou o Brasil de forma contínua. Esses anos foram marcantes 

para a história do país, pois foram feitas muitas modificações, tanto sociais como 

econômicas. Tal governo teve início com a Revolução de 1930, momento em que 

expulsou do poder a oligarquia cafeeira e a indústria passou a ser a maior 

responsável pelo acúmulo de capital. 

O primeiro governo Vargas é reconhecido pela literatura como um marco na 
configuração de políticas sociais no Brasil. As mudanças institucionais que 
ocorreram, a partir de 1930, moldaram a política pública brasileira, 
estabelecendo um arcabouço jurídico e material que conformaria o sistema 
de proteção social até um período recente (CAMPOS e FERREIRA, 2014). 
 

No que tange à previdência social, em 1933 ocorreu um dos fatos mais 

importantes da história da previdência no país: a unificação das CAPs em Institutos 

de Aposentadorias e Pensões – IAPs, que passam a ser organizados por categoria 

profissional e não mais empresas. Estes “foram criadosde acordo com a capacidade 

de organização, mobilização e importância da categoria profissional em questão” 

(POLIGNANO, 2001, p. 10). A exemplo disso, o primeiro instituto criado foi o dos 

Marítimos (IAPM), em seguida o dos Comerciários (IAPC), dos Bancários (IAPB), 

dos Industriários (IAPI) e dos Estivadores e Transportadores de Cargas (IAPETEL). 

Esses Institutos surgem da necessidade do Estado de estender os benefícios da 

previdência a todas as categorias do operariado urbano organizado. É por isso que a 

partir dessa criação, o financiamento passa a ser tripartite, ou seja, o governo 

assume a gestão financeira. Vale ressaltar que os IAPs se diferenciavam das CAPs 

em diversos aspectos, sendo o principal sua natureza que era pública e não mais 

privada. 

Entre os benefícios garantidos aos assegurados estavam: a aposentadoria, a 

pensão por morte e a assistência médica e hospitalar. Porém, cabe destacar que o 
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acesso aos serviços de saúde continuou sendo contributivo, excludente e o modelo 

sanitarista/campanhista ainda era o predominante. 

Outros fatos marcantes desse período foram: 

 1930 – Criação do Ministério da Educação e Saúde Pública; 

 1942 – Criação do Serviço Especial de Saúde Pública – SESP, e da entidade 

filantrópica Legião Brasileira de Assistência – LBA. 

 1943 – Homologação da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT); 

 1949 – Criaçãodo Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência 

(SAMDU); 

 1953 – Criação do Ministério da Saúde; 

 1960 - Promulgada a Lei 3.807 denominada Lei Orgânica da Previdência 

Social que estabeleceu a unificação do regime geral da previdência social, destinado 

a abranger todos os trabalhadores sujeitos ao regime da CLT; 

 Ações concentradas na área de campanhas sanitárias materno-infantil, 

tuberculose, hanseníase e imunização; 

  Manutenção de Postos e Centros de Saúde para os não previdenciários. 

 
 Durante o governo Vargas a industrialização progrediu de forma substancial, 

havendo um fortalecimento do Estado e as cidades cresceram abundantemente. 

Todos esses fatos fizeram com que Vargas ficasse conhecido como ’’pai dos 

pobres’’ e que seu governo fosse de fundamental importância para a formação do 

Brasil contemporâneo. 

 

1.2. A Saúde no Regime Autoritário Brasileiro e o Movimento de Reforma 

Sanitária 

 

 Em 31 de março de 1964, por meio de um golpe militar, tem início o período 

Ditatorial no Brasil. Esse fato resultou no afastamento do então Presidente da 

República, João Goulart, que foi substituído pelo Marechal Castelo Branco. Tal golpe 

teve como justificativa a corrupção e a ameaça comunista que crescia em todo país. 

O período de autoritarismo perdurou até a eleição de Tancredo Neves em 1985.  

 O Regime Militar foi o momento da política brasileira em que militares 

governaram o país e dentre as várias ações dessa época, as principais estavam 
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atreladas aos Atos Institucionais (AIs)7, que praticavam a censura, a perseguição 

política, a supressão dos direitos constitucionais, a forte repressão aos que eram 

contrários à ditadura e, por fim, com o decreto do ato institucional de número 5 

(cinco) de 1968, ocorreu a falta total de democracia. Durante esse regime aconteceu 

o fortalecimento do poder Executivo concomitante à anulação do poder Legislativo. 

 Já no que diz respeito às modificações ocorridas na área da previdência 

social e saúde, devido à quantidade de IAPs que foram surgindo e a forma 

diversificada de tratamento prestada aos usuários, o que estava gerando 

desorganização. De forma a uniformizar os métodos, em 1960 é promulgada a Lei 

Orgânica da Previdência Social (LOPS) que faz com que os direitos e deveres 

passem a ser semelhantes. Essa Lei estabeleceu um marco na unificação e 

uniformização das normas infraconstitucionais existentes sobre a previdência. Essa 

legislação facilitou a fusão em 1966 de todos os Institutos de Aposentadoria e 

Pensão (IAPs) em um único sistema, o Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS).   

O governo militar implantou reformas institucionais que afetaram 
profundamente a saúde pública e a medicina previdenciária. Com a 
unificação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) no Instituto 
Nacional de Previdência Social (INPS), em 1966, concentraram-se todas as 
contribuições previdenciárias, ao mesmo tempo em que o novo órgão 
passou a gerir as aposentadorias, as pensões e a assistência médica de 
todos os trabalhadores formais, embora excluíssem dos benefícios os 
trabalhadores rurais e uma gama de trabalhadores urbanos informais 
(CAMPOS; FERREIRA, 2014). 

 

 Mais tarde, em 1977, devido ao fato desse sistema ter se tornado cada vez 

mais complexo, surgiu a necessidade de desmembrar o INPS, e assim foi criada 

uma estrutura administrativa própria para atender aos seus segurados, o Instituto 

Nacional de Assistência Médica e da Previdência Social (INAMPS), que se 

responsabilizava pela assistência médica aos que contribuíam para a previdência. 

Tal sistema dispunha de estabelecimentos próprios, mas a maior parte do 

atendimento era realizado pela iniciativa privada. 

 No campo da organização da saúde pública no Brasil ocorreram as seguintes 

inovações: 

                                                           
7
 Os Atos Institucionais foram normas elaboradas no período de 1964 a 1969, que eram validadas 

sem que para isso houvesse a aprovação de um órgão legislativo. Ou seja, o presidente determinava 
a validação de uma lei que não era discutida por deputados e senadores que pudessem vetá-la ou 
reformá-la. No total foram 17 (dezessete) atos desse tipo. 
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- Em 1967 foi promulgado o Decreto Lei 200, que determinou as competências do 

Ministério da Saúde: “formulação e coordenação da política nacional de saúde; 

responsabilidade pelas atividades médicas ambulatoriais e ações preventivas em 

geral; controle de drogas, medicamentos e alimentos; pesquisa médico-sanitário” 

(POLIGNANO, 2001, p. 16); 

- em 1970 foi criada a Superintendência de Campanhas da Saúde Pública (SUCAM) 

com finalidade de desenvolver ações para a erradicação e controle das grandes 

endemias no Brasil; 

- e em 1975 foi instituído o Sistema Nacional de Saúde, este situava a área de 

intervenção que era de domínio público e a de domínio privado, para a partir disso 

desenvolverem as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Nesse 

momento também é oficializado que a medicina curativa seria competência do 

Ministério da Previdência, e a medicina preventiva ficaria sob responsabilidade do 

Ministério da Saúde. 

No entanto, o governo federal destinou poucos recursos ao Ministério da 
Saúde, que dessaforma foi incapaz de desenvolver as ações de saúde 
pública propostas, o que significou na prática uma clara opção pela 
medicina curativa, que era mais cara e que no entanto, contava com 
recursos garantidos através da contribuição dos trabalhadores para o 
INPS.Concluindo podemos afirmar que o Ministério da Saúde tornou-se 
muito mais um órgão burocrato-normativo do que um órgão executivo de 
política de saúde (POLIGNANO, 2001, p.16). 

 

 É nesse período que a assistência médica financiada pela Previdência Social 

passa pelo seu melhor momento, onde o número de leitos é ampliado e há um 

crescimento significativo do orçamento e dos recursos arrecadados. Neste contexto, 

o modelo médico privatista/curativo surge e se torna hegemônico. Este privilegia a 

assistência médica individual e curativa, que era direito apenas dos trabalhadores 

formais, ou seja, dos que contribuíam para o INPS, e tinha como foco a doença e o 

doente, não atuando de acordo as necessidades reais de toda sociedade. A 

intenção era cuidar dos corpos dos operários para que estes mantivessem sua 

capacidade produtiva. Grandes hospitais foramconstruídos para atendimento 

somente daqueles que contribuíam, fortalecendo o caráter excludente das ações e 

serviços de saúde. 

Nos anos de 1970 o mundo passa por uma crise estrutural no sistema de 

produção capitalista que atingiu as principais economias. Após o auge do fordismo e 

do keynesianismo, o capital começou a dar sinais de que estava numa fase crítica: 
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baixa do lucro, esgotamento do modelo fordista/taylorista, crise do welfarestate e 

intensificação das lutas sociais. 

Essa crise do capital teve como mecanismo  para o seu enfrentamento a 

reorganização do sistema social para o modelo político neoliberal. A resposta que 

esse modelo deu à crise consistiu na redução do papel do Estado e na ampliação da 

esfera do mercado econômico. Essa ideologia teve como objetivo a livre iniciativa do 

mercado onde a intervenção estatal deve ser limitada ao estritamente necessário. O 

papel do Estado foi restringido em diversos aspectos, entretanto, no âmbito das 

políticas monetárias, o poder estatal foi reforçado, visando quase que 

exclusivamente a estabilidade dos preços. 

No Brasil, o modelo neoliberal reduziu as fronteiras comerciais internacionais, 

dando o direito e a abertura para os capitais internacionais circularem livremente 

dentro do território brasileiro, trazendo várias consequências societárias para o país.  

As linhas gerais da reestruturação em curso são conhecidas [...]: pesada 
transferência do patrimônio público-estatal para o grande capital pela via da 
privatização; drenagem de recursos privados e públicos para o capital 
parasitário-financeiro através das políticas de ajuste (financeira e tributária) 
– o que, especialmente nos Estados periféricos e semi-periféricos, conduz a 
uma verdadeira quebra do poder estatal para financiar o enfrentamento da 
“questão social” (donde, por exemplo, a refilantropização da assistência); 
diminuição do poder do Estado como regulador das relações capital-
trabalho, pela via da flexibilização [...] na medida em que o fundamento 
dessa reestruturação é a concepção de que o único regulador societal 
legítimo e eficiente é o mercado, o que vem emergindo da reestruturação 
em curso é um Estado mínimo para o trabalho e máximo para o capital 
(NETTO, 2004, p. 71-72). 
 

Ao se buscar a inserção do Brasil na economia mundial pela via da 

financeirização, a ideologia neoliberal ganhou destaque. Algumas características 

desse período são: políticas sociais focalizadas, racionamento dos gastos e redução 

da responsabilidade do Estado enquanto provedor de direitos sociais básicos.  

Esse novo modelo político resultou na Reforma Conservadora do Estado 

(contrarreforma) que vem se dando a partir da década de 1990 até os dias atuais. 

Esse processo é marcado pela expropriação de direitos, principalmente os sociais, 

possuindo uma natureza destrutiva e regressiva na perspectiva de adaptação do 

país à dinâmica do capitalismo contemporâneo em busca dos superlucros. Ou seja,  

[...] o ideário neoliberal, e suas conseqüências políticas, econômicas e 
sociais, foi introduzido no Brasil a partir da manutenção de nosso tradicional 
pacto conservador. Assim, implementa-se uma verdadeira “contrarreforma” 
do Estado brasileiro (BEHRING, 2003 apud FILHO e OLIVEIRA, 2012, 
p.50). 
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A contrarreforma é a redefinição para pior dos sistemas de proteção social e 

da política social, pois afasta a sociedade brasileira de um modelo de proteção 

social universal. Esse fenômeno altera as conquistas já alcançadas em determinado 

momento pela luta de classe e as políticas sociais são cada vez mais substituídas 

por um conjunto de políticas e programas paliativos, emergenciais, solidaristas, e, 

em muitos casos, assistencialistas. 

 No que se refere às conseqüências dessa crise relacionada à saúde, 

Campos e Ferreira (2014) afirmam, 

a) Por ter priorizado a medicina curativa, o modelo proposto foi incapaz de 
solucionar os principais problemas de saúde coletiva, como as endemias, as 
epidemias, e os indicadores de saúde (mortalidade infantil, por exemplo); 
b) Aumentos constantes dos custos da medicina curativa, centrada na 
atenção médico-hospitalar de complexidade crescente;  
c) Diminuição do crescimento econômico com a respectiva repercussão na 
arrecadação do sistema previdenciário reduzindo as suas receitas;  
d) Incapacidade do sistema em atender a uma população cada vez maior de 
marginalizados, que, sem carteira assinada e contribuição previdenciária, 
viam-se excluídos do sistema;  
e) Desvios de verba do sistema previdenciário para cobrir despesas de 
outros setores e para realização de obras por parte do governo federal;  
f) O não repasse pela União de recursos do Tesouro Nacional para o 
sistema previdenciário, visto ser esse tripartite (empregador, empregado e 
União). 

 

 Nota-se, a partir desses pontos, que a opção por priorizar o modelo de 

medicina curativa, que era financiada pela Previdência Social, chegou a um 

momento de colapso concomitante à crise do capital citada anteriormente. Esse 

período da história foi ricoem mobilizações pela defesa de diversos direitos, sendo 

que a população exigia o resgate da dívida social do período da ditadura militar. 

Entre esses direitos se destaca o direito pela saúde, que teve como encadeamento o 

movimento da Reforma Sanitária. Esse movimento nasceu no meio acadêmico, 

principalmente nos Departamentos de Medicina Preventiva, e tinha como intenção 

ser mais que uma reforma setorial, pois ambicionava que colaborasse na efetivação 

da cidadania das (os) brasileiras (os). 

 Imbuídos por esse movimento sanitarista, em 1986 aconteceu a VIII 

Conferência Nacional de Saúde (CNS), que contou com a participação de gestores, 

técnicos do setor da saúde e da sociedade civil organizada. Tinha-se como 

finalidade contestar o modelo vigente e discutir um modelo alternativo de saúde para 

o Brasil, que garantisse o direito integral a essa política. A população solicitava 

mudanças nas ações e serviços. Entre os principais pontos debatidos estavam: a 

discussão e aprovação da unificação do sistema de saúde; conceito ampliado de 
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saúde; saúde como direito de cidadania e dever do Estado; e instituição de um 

Sistema Único de Saúde. 

 Na realização do relatório final, a saúde é definida “como o resultado não 

apenas das condições de alimentação, habitação, educação, trabalho, lazer e 

acesso aos serviços de saúde, mas, sobretudo, da forma de organização da 

produção na sociedade e das desigualdades nela existentes” (PAIM, 2008, p.11), ou 

seja, a saúde de acordo com o seu contexto socioeconômico. 

 Tal Conferência foi um marco para a saúde no Brasil, em que “houve a 

participação de mais de 4.000 pessoas oriundas dos mais diversos segmentos 

sociais e políticos. Desses participantes, mil eram delegados e, dentre estes, 50% 

eram representantes da sociedade civil organizada” (BALSEMÃO, 2002, p. 532). 

Esse foi um marco da participação popular no Brasil. O termo “Reforma Sanitária”8 

foi usado nesse evento ao se fazer referência ao conjunto de idéias necessárias 

para que ocorressem as transformações na área da saúde. Essas se referiam a uma 

melhoria na qualidade de vida da população que quase não tinham acesso aos 

serviços de saúde. 

 Foi a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde que teve início a articulação 

para que as propostas estabelecidas fossem efetivadas no texto constitucional. Essa 

mobilização foi considerada como o maior sucesso da Reforma Sanitária. 

De um discurso preventivista, voltado para a prática e educação médica, o 
movimento passou a apresentar um discurso médico-social, preocupado 
com os sistemas e políticas de saúde. Suas palavras de ordem eram 
politização, socialização, participação, universalização, regionalização, 
hierarquização e descentralização. As estratégias baseavam-se na 
intervenção no sistema nacional de saúde e a sua unificação, a ocupação 
de espaços institucionais, a abordagem dos núcleos de poder e a prática 
política (ESCOREL, 1998, p. 180). 

 
 Toda a mobilização em torno do projeto contra-hegemônico, desde os anos 

1970, convergiu na 8ª Conferência Nacional de Saúde e na construção do seu 

relatório final, que lançou as bases da reforma sanitária e serviu de arcabouço 

jurídico para a formulação da Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica de 

Saúde, n.8080, de 1990; além do ganho que se teve com a articulação da sociedade 

civil no que se refere à busca de seus direitos. 

                                                           
8
 O termo “Reforma Sanitária” foi usado pela primeira vez no Brasil em função da reforma sanitária 

italiana. A expressão ficou esquecida por um tempo até ser recuperada nos debates prévios à 8ª 
Conferência.Nacional..de..Saúde...(COHN,1989)..Disponível..em:..<http://www.scielo.br/scielo.php?sc
ript=sci_arttext&pid=S0102-64451989000400009>. Acesso em: 27/09/2014. 
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 A partir do que foi dissertado nesses dois primeiros tópicos do capítulo, nota-

se que, historicamente, as políticas públicas de saúde do Brasil estavam diretamente 

ligadas ao modelo econômico que vigorava na época, acompanhando suas 

mudanças, ou seja, o interesse político e econômico tinha mais importância que o 

interesse e as demandas da população. Isso ficou evidente a partir de 1808 quando 

a Corte Portuguesa chegou ao Brasil e só então a atenção ficou voltada para o setor 

saúde, e mesmo assim a preocupação maior era em relação aos portos, que era 

onde ocorria a movimentação de mercadorias. Em 1923, com a criação das CAPs, 

só os setores mais importantes para a economia aderem às Caixas e isso só ocorreu 

devido a muitas manifestações das (os) trabalhadoras (es), pois estas causavam 

“prejuízos” para o sistema. Portanto, conclui-se que a história da saúde no Brasil 

sempre esteve acompanhando os interesses políticos e econômicos da sua época. 

 

1.3. A Seguridade Social no Brasil: a saúde no Estado neoliberal  

 
1.3.1. O surgimento da Proteção Social e os primeiros modelos de Seguridade 

Social 

 
 A origem da proteção social pode ser reconhecida no inicio da sociedade 

salarial, onde ainda não havia nenhum tipo de auxílio aos trabalhadores da indústria 

e estes utilizavam mecanismos de ajuda mútua com o objetivo de se fortalecerem 

em momentos de vulnerabilidade, como desemprego, doença, morte e velhice. 

“Essas formas rudimentares e corporativistas de proteção nasceram da necessidade 

de se preencher o vazio criado pelo rápido crescimento da indústria e das cidades 

[...]”(MARQUES, 1995, p. 47), crescimento esse que não foi acompanhado pela 

ampliação de direitos 

 De acordo com Di Giovanni (1998),  

A proteção social são formas, às vezes mais, às vezes menos 
institucionalizadas - que as sociedades constituem para proteger parte ou o 
conjunto de seus membros. Tais sistemas decorrem de certas vicissitudes 
da vida natural ou social, tais como a velhice, a doença, a violência e as 
privações (p. 10). 

 

Ou seja, as sociedades sempre se esforçaram para preencher a falta de uma 

proteção social universal, criando assim suas próprias formas de sobrevivência e 

refúgio das eventualidades. Essas formas variavam de aglomerados para 

aglomerados, seguindo critérios históricos, geográficos, políticos, econômicos e 



30 
 

culturais. O autor afirma que esses critérios seguem três modalidadesque podem 

aparecer isoladas ou associadas: a tradição, a troca e a autoridade; sendo a tradição 

as formas de solidariedade, fraternidade e caridade; a trocabaseada na lógica da 

proteção via mercado; e a autoridade se refere ao Estado como gestor, regulador e 

produtor das atividades de proteção social. Essa proteção que o Estado exerce é 

reconhecida como uma função do poder público e modela-se por meio das políticas 

públicas, que representa um conjunto de garantias, às vezes mais e às vezes menos 

extensas. 

No final do século XIX na Alemanha, devido às greves e mobilizações das 

(os) trabalhadoras (es), surgem as primeiras ações no que se refere aos benefícios 

previdenciários que iriam compor a seguridade social no século XX. Foi no governo 

do Chanceler Otto Von Bismarck que nasceu o modelo conhecido como 

bismarckiano9, o primeiro modelo securitário criado a partir de 1883. Esse modelo 

instituiu um sistema de seguros sociais para garantir uma proteção aos cidadãos 

vinculados ao mercado de trabalho e que contribuiam para tal sistema. Tinha por 

objetivo a manutenção da renda do trabalhador em momentos de risco social ou 

quando ele estivesse ausente do exercício laborativo. Essa lógica protetiva 

espalhou-se pela Europa. 

Em outro contexto econômico e político é formulado na Inglaterra, em 1942, o 

Plano Beveridge10, onde a proteção social é destinada a todos, sem precisar de 

contribuição prévia. Tal plano criticava a lógica bismarkiana e propunha por meio de 

garantias sociais, a luta contra a pobreza. Segundo Boschetti e Behring (2010), o 

denominado “Estado-providência” deveria se responsabilizar por: regular a economia 

de mercado tendo em vista garantir o pleno emprego; prestar e universalizar 

serviços sociais públicos (educação, assistência médica, habitação e segurança 

                                                           
9
 Otto Von Bismarck (1815-1898), nobre estatista alemão do século XIX, foi Chanceler do Império 

Alemão entre 1871 a 1890.  Em 1883 edita a lei de seguros sociais, considerada um marco para a 
Previdência Social, o que ficou denominado como Plano Bismarck. Esse plano, segundo Bismarck 
(1883), visava organizar uniformemente caixas de socorro aos trabalhadores e prestar assistência os 
idosos e “inválidos”. A lógica de seguro social era da vinculação obrigatória e a filiação compulsória 
por parte dos grupos de trabalhadores na tentativa de responder as vicissitudes do período industrial. 
Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/biografias/otto-von-bismarck.jhtm>. Acesso em: 
28/09/2014. 

10
 William Henry Beveridge (1879 - 1963) foi um economista e reformador social na Inglaterra, no 

segundo pós-guerra. Ele propôs, em 1942, um Plano com objetivo de garantir condições mínimas de 
vida aos cidadãos sendo que o financiamento dos serviços prestados deveria ser proveniente dos 
impostos fiscais, e a gestão pública e estatal. Os princípios fundamentais desse plano eram a 
unificação institucional e a uniformização dos benefícios (BEVERIDGE,1943; CASTEL,1998 apud 
BOSCHETTI, 2009, p. 3). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1879
http://pt.wikipedia.org/wiki/1963
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
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social); e implementar uma rede de serviços de assistência social.Nesse modelo o 

financiamento é proveniente dos impostos. Beveridge (1943 apud BOSCHETTI, 

2009, p. 3) faz uma diferenciação entre os dois modelos: “enquanto os benefícios 

assegurados pelo modelo bismarckiano se destinam a manter a renda dos 

trabalhadores em momentos de risco social decorrentes da ausência de trabalho, o 

modelo beveridgiano tem como principal objetivo a luta contra a pobreza”.  

 

1.3.2. A Constituição Federal de 1988 e a Seguridade Social no Brasil 

 
Somente em 1988 a Constituição Federal instituiu a chamada seguridade 

social no Brasil, composta de um tripé de políticas inter-relacionadas e essenciais a 

sobrevivência dos cidadãos: saúde, previdência social e assistência social. O 

objetivo era amparar os cidadãos por uma rede de proteção garantindo alguns 

benefícios. Conforme a Constituição Federal de 1988: 

Art. 194 - A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
Parágrafo único - Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 
seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 
I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V - equidade na forma de participação no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; 
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante 
gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 
empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados 
(BRASIL, 1988, p. 79).  

 

A Seguridade Social Brasileira aglutina, assim, características dos modelos 

bismarckianos e beverigdiano de proteção social. A previdência social pauta-se no 

modelo de seguros sociais pela lógica contributiva, apesar da aposentadoria rural 

apresentar um caráter mais protetivo que securitário. Já a saúde é universal ao 

garantir a acesso de todos, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), sem 

necessidade de contribuição prévia, percebendo a lógica beverigdiana; e por fim a 

assistência social, que hoje, por meio do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), garante aos que dela necessitar acesso à rede de serviços e benefícios 

socioassistenciais, não precisando, também, de nenhuma contribuição prévia do 
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indivíduo, caracterizando-se, em parte, como modelo beverigdiano, porém, seletivo e 

focalizado, no que diz respeito aos benefícios assistenciais.   

 

FIGURA 2. Seguridade Social no Brasil 

 

 

Cabe destacar que a promulgação da Constituição Federal de 1988 

aconteceu num processo de redemocratização do país. Na tentativa de assegurar 

direitos sociais, os movimentos populares participaram na construção de propostas 

em diversas áreas, como a saúde, a previdência e assistência social, criança e 

adolescente, idosos e outros direitos sociais previstos no artigo sexto11 da Carta 

Magna. Entretanto, as condições econômicas nacionais e internacionais foram 

desfavoráveis à sua materialização e consequentemente gerou ataques aos direitos 

previstos na constituinte, pois alguns dispositivos constitucionais, dentre eles os 

direitos sociais, careciam de regulamentações especificas. Diversos direitos quando 

regulamentados foram negligenciados ou, devido à influência do pensamento liberal, 

sofreram um processo de retrocesso no que estava previsto, gerando uma 

contradição entre as normativas do país. Segundo Behring (2003) isso é uma das 

                                                           
11

 Educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção social, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados (BRASIL, 1988). 
Posteriormente foi acrescentado o direito à moradia e alimentação.  

Seguridade Social 
(CF/88) 

Previdência Social 

Caráter 
contributivo; 

Filiação 
compulsória.  

Assistência Social 

Para quem dela 
necessitar; 

independe de 
contribuição. 

Saúde 

Direito de todos e 
dever do Estado; 

independe de 
contribuição.  
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expressões da contrarreforma12 do Estado, como por exemplo, as reformas 

previdenciárias que impactaram o conjunto da seguridade social brasileira. 

A Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição 

Cidadã, foi a sétima constituição do Brasil desde a Independência. Elaborada por 

558 constituintes, foi construída durante 20 meses e promulgada no dia 5 (cinco) de 

outubro de 1988. Possui 245 artigos, dividida em nove títulos. Esta Constituição é 

considerada a mais completa, principalmente, no sentido de garantir os direitos de 

cidadania para a população brasileira. Ela representou a promessa de afirmação e 

extensão dos direitos sociais no Brasil, e nela, aparece pela primeira vez o conceito 

de Seguridade Social que está inserido no capítulo “Da Ordem Social”, sendo 

composto pelo tripé Saúde, Assistência Social e Previdência Social. No documento 

do CFESS (2010), 

[...] destaca-se como significativo na concepção de Seguridade Social: a 
universalização; a concepção de direito social e dever do Estado; o estatuto 
de política pública à assistência social; a definição de fontes de 
financiamento e novas modalidades de gestão democrática e 
descentralizada com ênfase na participação social de novos sujeitos sociais, 
com destaque para os conselhos e conferências (p.17). 

 

As Políticas de Seguridade Social são resultado de disputas políticas e, ao 

garantir direitos sociais na lógica capitalista, essas políticas sociais contribuem para 

a melhoria das condições de vida da classe trabalhadora.  

Tal Constituição traz a proteção à saúde da população como um dever do 

Estado, o que culminou, em 1990, na aprovação pelo Congresso Nacional da Lei nº. 

8.080, que estabeleceu as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde; a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências. Para tal fim, foi criado o Sistema Único de Saúde – SUS que se 

constitui como uma das proposições do Projeto de Reforma Sanitária. “A principal 

proposta da Reforma Sanitária é a defesa da universalização das políticas sociais e 

a garantia dos direitos sociais” (CFESS, 2010, p.19).  

A saúde foi uma das áreas que mais obteve avanços constitucionais 

significativos e, nesse sentido, merece destaque a concepção ampliada de saúde 

que tem como fundamentos: a democratização do acesso e das informações, a 

                                                           
12

 A Constituição Federal de 1988 é considerada uma reforma estatal por romper com o modelo 
ditatorial de gestão do período militar, reorganizar a estrutura administrativa, garantir direitos sociais e 
canais de participação e controle social. Porém a desregulamentação da constituinte, especialmente 
no que refere aos direitos sociais, associado ao neoliberalismo é considerada como contrarreforma 
do Estado. (BEHRING, 2003, p. 11) 
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universalização e interdisciplinaridade das ações, a melhoria da qualidade dos 

serviços, a descentralização com controle social democrático, o efetivo 

financiamento do Estado, a intersetorialidade, a integralidade, a participação social, 

entre outros. Com a criação do SUS, a universalidade, a integralidade e a equidade 

da atenção à saúde foram firmadas como prioridade do Estado. Também foi um 

marco para a concepção de que a saúde não se reduz à ausência de doença, mas a 

uma vida com qualidade. 

O texto constitucional demonstra claramente que a concepção do SUS 
estava baseado na formulação de um modelo de saúde voltado para as 
necessidades da população, procurando resgatar o compromisso do Estado 
para com o bem-estar social, especialmente no que se refere a saúde 
coletiva, consolidando-o como um dos direitos da cidadania (POLIGNANO, 
2001, p. 22). 

 
O surgimento do SUS foi de fato um grande marco no acesso aos serviços de 

saúde, entretanto, ainda existem diversas questões que permanecem sem 

respostas, como: a crescente desvalorização dos trabalhadores de saúde, a 

expressiva precarização das relações de trabalho, o baixo investimento num 

processo de educação permanente desses trabalhadores, a pouca participação na 

gestão dos serviços e o frágil vínculo com as (os) usuárias (os). 

No ano de 2003, com vistas a atender de uma maneira mais eficaz as (os) 

usuárias (os) dos serviços da saúde, o Ministério da Saúde criou o HumanizaSUS: 

Política Nacional de Humanização. O conceito de Humanização definido pela política 

é a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de 

saúde: usuários, trabalhadores e gestores. Os princípios que a norteiam são “a 

autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a co-responsabilidade entre eles e o 

estabelecimento de vínculos” (BRASIL, 2003, p.12). Tal conceito, bem como os 

valores nele implícitos, são de fundamental importância para a garantia do direito de 

atenção à saúde.  

No entanto, na década de 1990, consolida-se uma direção política das 

classes dominantes, aliadas ao grande capital, no processo de enfrentamento da 

crise pela qual o país estava passando. Entre as estratégias de enfrentamento para 

“melhorar” a situação do país estava a crítica às conquistas sociais obtidas na 

CF/88. É nesse momento que fica em evidência a disputa entre dois projetos: o 

Projeto Privatista, que defende o Estado mínimo e as privatizações; e a Reforma 

Sanitária que, como foi dito anteriormente, defende a saúde como direito social e 

dever do Estado. 
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TABELA 2. Caracterização dos projetos em disputa 

 REFORMA SANITÁRIA MODELO PRIVATISTA 

Base Estado democrático de 

direito 

Estado Mínimo 

Premissas Saúde como direito 

social e dever do Estado 

Parcerias e privatizações 

Temas Ampliação das 

conquistas sociais, 

democratização do 

acesso e financiamento 

efetivo 

Crise financeira, dicotomia 

entre universalização e 

focalização e diminuição dos 

gastos sociais 

Estratégias de Ação Descentralização com 

controle social 

Re- filantropização  

 

 É a afirmação da contrarreforma do Estado neoliberal que defende a 

privatização e o cidadão consumidor. A defesa da privatização significa a 

mercantilização da Saúde e da Previdência e a ampliação do assistencialismo. “As 

principais diretrizes são: a Reforma da Previdência inserida no bojo da Reforma do 

Estado [...]; a defesa do SUS para os pobres e a refilantropização da assistência 

social, com forte expansão da ação do setor privado na área das políticas sociais” 

(CFESS, 2010, p. 20). 

A contrarreforma do Estado atinge o setor da saúde por meio das restrições 

do financiamento público, estimulando o seguro privado de saúde. Assim, o SUS fica 

restrito às classes em situação de vulnerabilidade social por meio de programas 

focalizados e fragmentados. Dessa forma, o Projeto de Reforma Sanitária perde sua 

força em relação ao Projeto Privatista que tem valores individualistas, corporativos e 

focalistas. 

No governo Lula, em 2003, a expectativa era que as políticas sociais 

passassem a ter caráter universalista e, no caso da saúde, era previsto o retorno do 

Projeto da Reforma Sanitária. Porém, a política de saúde continuou focalizada e sem 

financiamento efetivo por parte do Estado. Conclui-se que a concepção de 

seguridade social presente na CF/88 não aconteceu do ponto de vista da sua 

organização administrativa, financeira e de acesso, e isso decorre principalmente da 

ofensiva neoliberal. 
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Nas suas mais de duas décadas de existência, verifica-se um abismo entre o 

SUS proposto na CF/88 e o SUS real, que vem se consolidando como um sistema 

para as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social, que não tem 

condições financeiras para o acesso ao sistema privado de saúde. Apesar disso, 

alguns avanços podem ser considerados, como por exemplo, o fato de não ter mais 

caráter contributivo, ou seja, camadas da população que antes não tinham direito ao 

sistema de saúde público passam a ter. 

 Nesse sentido, cabe destacar as melhorias que ocorreram com a conquista 

do SUS no que se refere à saúde da mulher. Os princípios deste sistema 

(universalidade, equidade e integralidade) fez com que as mulheres - antes 

excluídas por serem minoria no mercado de trabalho e dessa forma não tendo 

acesso à saúde por meio das CAPs e posteriormente pelos IAPs - fossem agora 

incluídas no que diz respeito à garantia de atenção à saúde, pois esta passa a ser 

direito de todo e qualquer cidadão pelo princípio da universalidade. Ocorre o mesmo 

quanto ao princípio da equidade, onde todo cidadão é igual perante o SUS e será 

atendido de acordo com as suas necessidades específicas, sem distinção de 

gênero, etnia ou orientação sexual; e a integralidade consolida a idéia de que o ser 

humano deve ser visto de maneira integral, ou seja, a mulher para de ser vista 

apenas como reprodutora (condição de mãe, nutriz e cuidadora da prole) e passa a 

ser enxergada dentro de suas demandas biológicas, psicológicas e sociais, ou seja, 

atenção ao corpo humano uno, generalizado e essencializado. 

Nesta perspectiva, o Ministério da Saúde, vem ao longo das últimas décadas 

propondo políticas de atenção integral à saúde da mulher e da criança, que 

assumem compromissos com a garantia dos direitos de cidadania, sexuais e 

reprodutivos. Entre essas está a Lei 11.108/2005 que assegura o direito às 

gestantes atendidas pelo Sistema Único de Saúde de escolher, entre amigos/as, 

familiares e companheiros/as, alguém de sua confiança para estar presente na sala 

de parto e também no pós-parto. A medida tem o intuito de melhorar a qualidade do 

atendimento às gestantes e humanizar os partos no país.  

 Na tentativa de compreender melhor o processo de inserção da mulher como 

sujeito de direito das políticas de saúde, no próximo capítulo pretende-se apresentar 

a questão de gênero, o movimento feminista e suas conquistas, e abordar a saúde 

da mulherde forma mais específica e detalhada; tendo em vista a apreensão do 

objeto de estudo da presente pesquisa.  
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CAPÍTULO 2. FEMINISMO, GÊNERO E SAÚDE DA MULHER 

 

2.1. Movimento Feminista: história de luta pela igualdade de direitos 

 
 Este tópico pretende apresentar um panorama geral sobre o movimento 

feminista no mundo e posteriormente entender como este se deu no Brasil, 

ressaltando a extrema importância desse movimento para o cenário de luta pela 

liberdade e ampliação dos direitos das mulheres. 

 No decorrer da história da humanidade sempre houve mulheres que não se 

conformavam com a sua condição limitada na sociedade epor isso se rebelavam e 

iam contra os modelos que eram tidos como os “apropriados”; lutavam pela sua 

liberdade e muitas vezes arriscavam e perdiam suas próprias vidas em nome desta 

causa. Um exemplo disso, foram as diversas mulheres que se desviaram das 

normas e condutas da Igreja e morreram na Inquisição da Igreja Católica que foi 

criada na Idade Média, no  século XIII. 

 A primeira luta que serviu de impulso para uma maior organização das 

mulheres e consequentemente para o surgimento e solidez do movimento feminista, 

foi a luta pelo direito ao voto que ocorreu nas últimas décadas do século XIX, tendo 

início na Inglaterra. Segundo Pinto (2010), 

As sufragetes, como ficaram conhecidas, promoveram grandes 
manifestações em Londres, foram presas várias vezes, fizeram greves de 
fome. Em 1913, na famosa corrida de cavalo em Derby, a feminista Emily 
Davison atirou-se à frente do cavalo do rei, morrendo. O direito ao voto foi 
conquistado no Reino Unido em 1918 (p. 15). 
 

 De acordo com esta autora, esse movimento que foi nomeado como 

sufragista, se espalhou pela Europa e Estados Unidos e compôs o primeiro 

movimento feminista organizado, pois as manifestações que antes eram dispersas, 

nesse momento ganha força e visibilidade. 

 No que se refere ao  Brasil, no fim do século XIX, ocorreramas primeiras 

manifestações feministas e estas foram engajadas pelos mesmos motivos que 

iniciou  a organização feminista pelo mundo: a busca pelos direitos políticos de 

participação das eleições. Nesse contexto, Pinto (2003) destaca três vertentes 

diferentes desse movimento, a saber: a primeira, considerada a mais organizada, 

teve como centro das reivindicações a incorporação da mulher como indivíduo que 

deve possuir direitos políticos; a segunda se refere à manifestação da imprensa 

feminista alternativa, que era composta de mulheres cultas - a maioria professoras, 
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escritoras e jornalistas – e estas defendiam a educação da mulher e retratavam em 

seus textos a dominação masculina e o interesse destes em deixar as mulheres à 

margem da vida pública. Abordavam também temas polêmicos para a época como a 

sexualidade e o divórcio. Por fim, a terceira vertente estava afinada com o 

movimento do Partido Comunista e era composta por mulheres trabalhadoras, 

intelectuais e militantes de esquerda, que defendiam a libertação das mulheres de 

forma radical. 

 Outros acontecimentos importantes do feminismo no Brasil merecem 

destaque, como: a criação do Partido Republicano Feminino em 1910, composto por 

mulheres inconformadas com a não-aprovação do voto feminino pela Constituinte e 

tinham como objetivo a luta pela emancipação da mulher brasileira. Outro 

acontecimento foi o I Congresso Internacional Feminista que ocorrreu no Rio de 

Janeiro em 1922 e que, a partir dele, tem-se o surgimento da Federação Brasileira 

para o Progresso Feminino (FBPF), sendo esta a organização em defesa dos 

direitos das mulheres que ficou mais conhecida nesse período. Vale ressaltar o 

caráter altamente elitista das mulheres que constituiam a FBPF, pois eram - em sua 

maioria - filhas de barões, condes, políticos e engenheiros renomados e haviam 

recebido uma educação estrangeira (PINTO, 2003).  

 É interessante pensar que eram essas mulheres - com acesso à cultura e 

inseridas socialmente – que, junto com as anarquistas radicais, pressionavam e 

tomavam a frente nas lutas pela ampliação dos direitos femininos. Vale enfatizar o 

pluralismo das demandas das mulheres, pois o que as feministas da elite almejavam 

não era o mesmo que objetivava as feministas trabalhadoras e negras. Sendo 

assim, são mulheres com um contexto social, cultural, histórico e econômico 

particular e têm que ter-se um olhar diferenciado sobre as suas demandas para não 

privilegiar algumas em decorrência do esquecimento de outras. Todas possuem 

direitos e devem ser tratadas de forma equânime. 

 Pode-se afirmar que o fator que mais impulsionou o movimento feminista no 

Brasil e no mundo foi a luta pelo direito político - o movimento sufragista como ficou 

conhecido. Esse período de engajamento teve como conquista final o direito ao voto 

da mulher que aconteceu em 1932, “quando o novo Código Eleitoral incluiu a mulher 

como detentora do direito de votar e de ser votada” (PINTO, 2003, p. 28).  

 A imprensa feminista foi de grande importância para esta conquista, já que 

denunciava e evidenciava aquilo que na maioria das vezes ficava apenas guardado 
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nos pensamentos mais íntimos das mulheres, que eram oprimidas e pressionadas a 

se calarem diante de tudo o que lhe era imposto como limite. Por isso, é válido 

compartilhar uma publicação de Francisca Senhorinha13 feita no Jornal O Sexo 

Feminino, em 197314; que expressa a angústia e o que almejavam às mulheres 

daquele período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Algumas (uns) autoras (es) como Pinto (2003) e Carson (1995), fazem uma 

diferenciação entre duas fases do feminismo, sendo a primeira do século XIX, como 

foi relatado nos parágrafos anteriores, com caracteríscas impermanentes e com 

pouca organização, onde o intuito era quase  exclusivamente voltado para a 

                                                           
13

 Francisca Senhorinha Motta Diniz foi possivelmente a primeira mulher a fundar um jornal no Brasil 
com o objetivo de divulgar a “causa das mulheres”. Em 1873 fundava em Minas Gerais O Sexo 
Feminino, que teve dois anos de duração naquele estado. Transferiu-se para o Rio de Janeiro e 
reeditou o jornal, que durou até 1980, passando a chamar-se 15 de novembro do Sexo Feminino a 
partir da proclamação da República. Este era um jornal que tinha tiragem quinzenal e algumas 
peculiaridades, pois além da preocupação com o voto, generalizada entre as mulheres que lutavam 
por direitos, interessava-se pelos direitos civis. (PINTO, 2003, p, 31).  
14

 Esse texto está originalmente publicado no livro de June Hanner A mulher no Brasil (Rio de 

Janeiro, Civilização Brasileira, 1982). 

O QUE QUEREMOS 

“Queremos a nossa emancipação – a regeneração dos costumes; 

Queremos reaver nossos direitos perdidos; 

Queremos a educação verdadeira que não nos têm dado a dom de que 

possamos educar também nossos filhos; 

Queremos a instrução para conhecermos nossos direitos e deles usarmos em 

ocasião oportuna; 

Queremos conhecer os negócios de nosso casal para bem administrá-los 

quando a isso formos obrigadas; 

Queremos, enfim, saber o que fazemos, o porquê, o pelo quê das coisas; 

Queremos ser companheiras de nossos maridos e não escravas; 

Queremos saber como se fazem os negócios fora de casa; 

Só o que não queremos é continuar a viver enganadas.” 

 

Francisca Senhorinha Motta Diniz 

(“O que queremos?”. Publicado em O Sexo Feminino, 25 de outubro de 1873) 
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conquista do direito ao voto; e a segunda fase, já mais organizada e com demandas 

diversificadas, ocorre no século XX, eclodindo nas décadas de 1960 e 1970 nos 

Estados Unidos e na Europa. Sobre isso, Silva (2006) discorre que, 

Quando apontamos a década de 1960 como um marco das reivindicações 
feministas, não queremos jogar no esquecimento as primeiras 
manifestações, ocorridas ainda nos séculos XVIII-XIX, que deram uma 
contribuição significativa para as lutas e conquistas futuras, mas 
consideramos que nesse momento as mulheres não estavam articuladas 
em grupos coesos e o que havia eram vozes mais ou menos isoladas de 
descontentamento. O feminismo de então estava intimamente associado à 
personalidade e a grande bandeira de luta foi pelos direitos sufragistas. 
Para Heloisa Buarque de Hollanda (1994), ainda que o feminismo como 
ideologia política possa ser identificado desde o século dezenove, é 
somente a partir dos anos 1970 que ele surge como novidade no campo 
acadêmico, e se impõe como uma tendência teórica inovadora e de forte 
potencial crítico e político (SILVA, 2006, p. 226). 

 
 Segundo Pinto (2003) alguns fatores podem ser citados como 

desencadeadores para o surgimento dos movimentos sociais nas décadas de 1960 

e 1970, como: a efeverscência política e cultural que diversas regiões 

experimentavam, o fim do american way of life – o sonho americano que mostrou-se 

falido, e, na Europa, o projeto da revolução socialista para superar o capitalismo 

também chegava supostamente ao fim. É nessa conjuntura que as feministas 

americanas vão à praça pública e tiram o sutiã – um acontecimento pela luta contra 

a opressão que causou e até hoje causa diversas reações e que se tornou 

emblemático para o movimento feminista. É a partir destes acontecimentos que 

surge o novo feminismo no mundo ocidental, ou seja, a segunda fase do feminismo. 

 O cenário brasileiro nesse período era o oposto, pois enquanto nos Estados 

Unidos e na Europa ocorria uma grande agitação política, o Brasil entrava em um 

regime militar que duraria duas décadas. No entanto, no que se refere ao movimento 

feminista, este surgiu e se desenvolveu a partir da década de 1970 nestes dois 

hemisférios. 

É, portanto, tendo esse quadro como referência que o movimento feminista 
brasileiro deve ser entendido: é um movimento que luta por autonomia em 
um espaço profundamente marcado pelo político; defende a especificidade 
da condição de dominação da mulher, numa sociedade em que a condição 
de dominado é comum a grandes parcelas da população; no qual há 
diferentes mulheres enfrentando uma gama de problemas diferenciados 
(PINTO, 2003, p. 46).  

    
 Durante os primeiros anos da ditatura militar brasileira, as mulheres se 

organizavam com diversas dificuldades, pois tal regime foi caracterizado por grande 

repressão e tentava limitar ainda mais o que já era extremamente limitado: os 
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direitos das mulheres. Por esse motivo, as mulheres se organizavam em grupos 

feministas privados, ou seja, grupos de reflexão informais e com caráter bastante 

restrito. Havia uma relação complexa do feminismo brasileiro com o campo político, 

o que justificou essa postura. Foi em 1975 que se considerou o ano de inauguração 

do feminismo brasileiro, devido ao fato da Organização das Nações Unidas (ONU) 

definir tal ano como o Ano Internacional da Mulher. “A questão da mulher ganhava a 

partir daí um novo status, tanto diante de governos autoritários e sociedades 

conservadoras como em relação a projetos ditos progressistas que costumeiramente 

viam com grande desconfiança a causa feminista” (PINTO, 2003, p. 56).  

 Nesse sentido, este movimento foi se consolidando e as mulheres passaram 

a discutir pela primeira vez os vínculos de poder que perpassam as relações entre 

os homens e as mulheres. Esse movimento teve e ainda tem como objetivo central a 

transformação da situação da mulher na sociedade, de forma a superar a 

desigualdade entre homens e mulheres.O feminismo nasce como um movimento 

libertário “que não quer só espaço para a mulher – no trabalho, na vida pública, na 

educação – mas que luta, sim, por uma nova forma de relacionamento entre homens 

e mulheres, em que esta última tenha liberdade e autonomia para decidir sobre sua 

vida e seu corpo” (PINTO, 2010, p. 16). A autora ainda reforça que esta forma de 

dominação - do homem sobre a mulher - se distingue da forma clássica, da 

dominação de classe. Por isso, necessita da sua própria maneira de representação, 

pois ela possui características diferenciadas. 

 Após o período do regime militar, que chega ao fim em 1984,  o Brasil passa 

por um movimento de redemocratização, onde as feministas começam a ocupar um 

maior espaço. Pinto (2010) relata que, 

Com a redemocratização dos anos 1980, o feminismo no Brasil entra em 
uma fase de grande efervescência na luta pelos direitos das mulheres: há 
inúmeros grupos e coletivos em todas as regiões tratando de uma gama 
muito ampla de temas – violência, sexualidade, direito ao trabalho, 
igualdade no casamento, direito à terra, direito à saúde materno-infantil, luta 
contra o racismo e opções sexuais (p.17).  

 

 Diante disso, as feministas se organizam para fomentar o debate sobre a 

Constituinte de 1988 e fazer com que fosse colocado no seu texto constitucional 

diversos direitos relacionados à mulher. O quadro a seguir mostra quais foram esses 

direitos conquistados por meio de muita luta. 
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QUADRO15 1. Os direitos da mulher na Constituição de 1988 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Diante do exposto, é importante salientar que na última década do século XX, 

devido à ofensiva neoliberal, como foi explicitado no capítulo anterior, houve uma 

redução no investimento em políticas sociais e, como consequência, ocorre a 

transferência da responsabilidade das demandas sociais do Estado para a 

sociedade civil. Esse processo contribui para engendrar a institucionalização de 

muitos movimentos sociais em Organizações Não Governamentais (ONGs), 

inclusive o movimento feminista, o que irá incidir na sua identidade organizativa. 

“Assim, em um sentido mais amplo, as ONGs podem contribuir para a legitimação 

ideológica da desresponsabilização do Estado para com as políticas públicas” 

(CISNE; GURGEL, 2008, p.75), mas o grande problema é que isso impulsiona 

políticas que privilegiam alternativas à pobreza, centralizando a responsabilidade 

                                                           
15

 In: PINTO, Céli Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo, 2003, p.78. 

A Constituição de 1988 consagrou conquistas importantes no campo dos 

direitos da mulher. São elas: 

“homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição” (Art. 5º, I); 

“às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer 

com seus filhos durante o período de amamentação” (Idem, L); 

“licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário com duração 

prevista de cento e vinte dias” (Art. 7º, XVIII); 

“proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de 

admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil” (Idem, XXX); 

“são assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos 

previstos nos incisos [...] bem como sua integração na previdência social” 

(Idem, XXXIV, parágrafo único); 

“o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à 

mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e 

condições previstos em lei” (Art. 189, Parágrafo único); 

“os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos pelo 

homem e pela mulher” (Art. 226, Parágrafo 5º); 

“fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao 

Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse 

direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 

privadas” (Idem, Parágrafo 7º). 
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muito mais nas organizações sociais do que no Estado. Nessa perspectiva, no que 

se refere ao neoliberalismo e ao feminismo,  

Quando pensamos sob o ponto de vista das mulheres, essa visão 
fundamenta a elaboração de políticas pontuais que são diferentes de 
políticas específicas, uma vez que pouco contribuem para a eliminação da 
situação de desigualdade e hierarquia entre os homens e as mulheres, pois 
não atuam sobre as condições estruturais das desigualdades de gênero 
(CISNE e GURGEL, 2008, p.87).  

 
 É dessa forma e nesse contexto que se encontra o movimento feminista 

atualmente no Brasil. Sobre essa conjuntura do surgimento e proliferação das 

ONGs, Pinto (2003) afirma que, 

[...] as organizações que atuam hoje no Brasil variam muito quanto a suas 
clientelas, seus propósitos, sua capacidade de intervenção. Algumas são 
mobilizadoras, outras prestam assessoria especializada, outras ainda são 
prestadoras de serviço. Atuam tanto junto à sociedade como junto ao 
Estado, algumas delas com assento e conselhos, outras sendo 
interlocutoras de ministros e parlamentares. Essa é a fase por que passa o 
feminismo no Brasil, mas a sua trajetória não acaba aqui. Como muitas 
outras lutas populares e identitárias no Brasil, o feminismo tem uma longa 
história pela frente (p. 106).  

 
 O feminismo demonstra a sua importância em diversos fatores e um deles 

está relacionado à capacidade de poder alterar a exclusiva universalidade do 

homem como sujeito. Esse movimento fez vir à tona um entendimento sobre as 

mulheres que questiona e pensa o papel que elas têm ocupado e como isso vem 

refletindo diretamente nas suas vidas, fazendo assim uma reavaliação do 

conhecimento que foi construído historicamente e colocando a mulher também como 

sujeito histórico. Segundo Lisboa (2010, p. 69), “[...] o movimento feminista é um 

movimento sociocultural, que luta por justiça e equidade nas relações entre homens 

e mulheres e, sobretudo, luta pra garantir os direitos humanos, principalmente o das 

mulheres”. O feminismo como campo emancipátório, se constitui como um 

questionamento às bases da exploração-dominação que demarcam a experiência 

das mulheres ao longo da história patriarcal. Sendo assim,  

O objetivo principal da produção teórica feminista foi deslocar o debate da 
inferioridade social da mulher do âmbito da biologia (mulher “inferior” 
fisiologicamente, devido ao tamanho do cérebro ou à diferença hormonal) 
para o âmbito da sociedade e das relações de poder (MORAES, 2007, p. 
139).  

 

 Ainda nesse sentido, Soares (1998, p. 33) afirma que,  

[...] o feminismo é a ação política das mulheres. Engloba teoria, prática, 
ética e toma as mulheres como sujeitos históricos da transformação de sua 
própria condição social. Propõe que as mulheres partam para transformar a 
si mesmas e ao mundo.  
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O feminismo reivindica, assim, a construção de um novo sistema pautado na 

liberdade e na igualdade social, onde as mulheres possam ser portadoras do poder 

de tomada de decisão, conscientes sobre as suas vidas e seus desejos. 

 

2.2. Abordagens e concepções de gênero: uma discussão conceitual 

 

 Gênero é um conceito debatido no campo das Ciências Sociais e Humanas a 

partir da década de 1970 e emergiu da necessidade de romper com o determinismo 

biológico, no que se refere à diferenciação sexual. O debate sobre gênero traz 

consigo a dimensão da construção sociocultural. Dessa forma, há a separação de 

duas dimensões: a anátomo-fisiológica (sexo) e a social-cultural (gênero).  A 

primeira diz respeito à diferença biológica em ser macho ou ser fêmea e a segunda 

é a construção histórica, simbólica e social que a cultura realiza sobre essa 

diferença sexual, implicando na construção social do sexo. Trata-se de perceber que 

essas relações sociais hierarquizadas (de gênero) são históricas e não naturais. Ou 

seja, de acordo com a concepção de gênero, o significado de ser homem ou ser 

mulher se dá de acordo com o contexto sócio-histórico e cultural. Consegue-se, a 

partir desse debate, fazer uma análise do que é natural (anotomia, fisiologia e sexo) 

e o que é cultural e socialmente construído (gênero) (Heilborn16, 1997).  

 Para complementar essa conceituação e deixá-la mais clara, faz-se 

necessário discutir gênero na perspectiva de Scott (1995)17, que é uma referência 

teórica de grande importância para os estudos sobre gênero. Essa autora destaca 

que o gênero como categoria analítica só veio à tona no final do século XX, se 

fazendo ausente nos estudos teóricos até então. Por esse motivo, muitas destas 

teorias seguiram a linha de raciocíonio de fazer a oposição entre o  masculino e o 

feminino. Isso pode servir de explicação para o fato da dificuldade que as feministas 

contemporâneas tiveram em se apropriar do termo “gênero”. Essa categoria surge 

como uma tentativa de desvendar a desigualdade entre homens e mulheres.  

Na sua utilização mais recente, o termo “gênero” parece ter feito sua 
aparição inicial entre as feministas americanas, que queriam enfatizar o 
caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo. A 
palavra indicava uma rejeição do determinismo  biológico implícito no uso 
de termos como “sexo” ou “diferença sexual” (SCOTT, 1995, p.72). 
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 A definição de gênero para esta autora se baseia em duas perspectivas: “(1) 

gênero como um elemento constitutivo de relações sociais  baseadas nas diferenças 

percebidas entre os sexos e (2) gênero como uma forma primária de dar significado 

às relações de poder” (idem, p. 86). Na primeira definição, o gênero requer quatro 

aspectos relacionados entre si, sendo: 1) os símbolos culturamente disponíveis que 

evocam representações simbólicas, como por exemplo Eva e Maria para a tradição 

cristã; 2) conceitos normativos que expressam interpretações dos significados dos 

símbolos, fazendo uma oposição binária entre o significado de ser homem e de ser 

mulher; 3) o desafio na nova pesquisa histórica que consiste em romper com essa 

noção de fixidez; e, 4) a identidade subjetiva, porém trabalhada de forma histórica. A 

autora ressalta que nenhum desses quatro elementos podem atuar sem os outros, 

ou seja, são dependentes entre si.  

 Na segunda definição que Scott dá para gênero, tal concepção é 

compreendida como uma forma primária de dar significado às relações de poder, ou 

seja, o gênero é um campo primário do qual o poder está internamente associado.O 

uso da noção de gênero quando pensado na sua historicidade, implica considerar 

além das relações entre o sexo, as relações de poder e hierarquia que são 

estabelecidas entre eles. Mediante isso, ela considera o gênero também como um 

modo de atribuir significado às relações de poder, constituindo uma dimensão 

decisiva na noção do que é igualdade e do que é desigualdade. Ou seja, as relações 

de poder se expressam também por meio das relações de gênero. As relações de 

poder estão inscritas na linguagem, no comportamento e nos dispositivos 

institucionais (SCOTT, 1995).  

Certos/as pesquisadores/as, principalmente os/as antropólogos/as, têm 
restringido o uso do gênero ao sistema de parentesco (centrando-se no lar e 
na família como a base da organização social). Temos necessidade de uma 
visão mais ampla que inclua não somente o parentesco mas também 
(especialmente para as complexas sociedades modernas) o mercado de 
trabalho (um mercado de trabalho sexualmente segregado faz parte do 
processo de construção de gênero), a educação (as instituições de 
educação somente masculinas, não mistas, ou de co-educação fazem parte 
do mesmo processo), o sistema político (o sufrágio universal masculino faz 
parte do processo de construção do gênero) [...] o gênero é construído 
através do parentesco, mas não exclusivamente; ele é construído 
igualmente na economia e na organização política, que, pelo menos em 
nossa sociedade, operam atualmente de maneira amplamente 
independente do parentesco (idem, p. 87).  

 
 O termo “gênero” é muito utilizado como sinônimo de “mulheres” e isso 

acontece principalmente para dar validade às escritas acadêmicas. “Nessas 
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ciscunstâncias, o uso do termo “gênero” visa sugerir a erudição e a seriedade de um 

trabalho, pois “gênero” tem uma conotação mais objetiva e neutra do que “mulheres” 

(SCOTT, 1995, p.75). Quando utilizado dessa forma,a intenção é de falar sobre 

mulheres sem lhes nomear. Pode-se dizer que nos anos 1980, empregar o termo 

com esse objetivo foi uma maneira encontrada de “busca pela legitimidade 

acadêmica” (idem, p.74). No entanto, esse é apenas um lado da real significação do 

uso da palavra gênero, ela também é utilizada como forma de evitar, o que por 

diversas vezes acontece, que é a separação em esferas entre o mundo dos homens 

e o mundo das mulheres, como se não tivessem interligação e relacionamento direto 

um com o outro. Estes dois não se encontram isolados. E por último, outra maneira 

de utilizar esse termo, é para desmistificar que existem papéis adequados para 

homens e mulheres em uma sociedade, o que indica serem contruções 

socioculturais que precisam ser repensadas, e a categoria gênero tem o papel de 

aflorar essa problematização. 

 Ainda sobre o uso do termo gênero para substituir a palavra “mulheres”, 

Costa (1998) acredita que isso gera problemas, pois é preciso ter cuidado para não 

inserir o gênero no que ela diz ser uma “perspectiva relacional”; dessa forma 

dificultando a reflexão sobre as problematizações em questão. Para esta autora, a 

melhor maneira é olhar essa categoria de uma forma “não monolítica e não 

identitária, que surge de uma posicionalidade relacional. Ou seja, a maneira como 

mulheres e homens se colocam em uma dada relação informará temporariamente 

sua posição (de gênero, classe, raça, etc.) dentro daquela relação” (idem, p.442). 

 Segundo Scott (1995), as escritoras feministas se diferenciam por suas 

abordagens na análise de gênero. Tais escritoras podem ser divididas em três 

grupos: o primeiro segue uma perspectiva completamente feminista e se atém a 

explicar gênero a partir da origem do patriarcado. Esse segmento busca entender a 

subordinação feminina e a encontra no fato de acreditar que os homens tinham a 

necessidade de dominação em relação à mulher, já que nos meios de reprodução 

eles sofriam extrema alienação; o segundo se encontra na corrente marxista e se 

compromete com as críticas feministas, mantendo uma abordagem histórica; e o 

terceiro se divide entre duas escolas de psicanálise - o pós-estruturalismo francês e 

as teorias anglo-americanas de relação com o objeto - para dessa forma entender e 

explicar a produção e a reprodução da identidade de gênero do indivíduo. Essas 

duas escolas tem a preocupação com a forma que a identidade do sujeito é criada. 
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Ainda de acordo com a autora supracitada, nenhuma dessas teorias é inteiramente 

utilizável pelas historiadoras. 

 Para facilitar o entendimento desses três grupos, Rago18 (1998) afirma que, 

Uma imensa literatura abriu-se, então, para nós: as pós-estruturalistas, com 
Derrida e Foucault à frente, dissolvendo os sujeitos e apontando para a 
dimensão relacional da nova categoria; as marxistas, procurando integrar 
rapidamente a nova categoria em seu sistema de pensamento, sempre 
muito preocupadas em garantir o lugar outrora hegemônico e agora 
compartilhado do conceito de classe. Era como se nos dissessem: “tudo 
bem, pensaremos as relações sexuais, mas desde que respeitemos que a 
divisão social é mais importante do que a sexual.” As hierarquias eram, 
então, rapidamente repostas. E, finalmente, acenavam as psicólogas, com 
suas propostas e interpretações, mais ligadas às questões da maternidade 
e da crítica ao patriarcado (p. 90).  

 

 Rago relata a dificuldade encontrada para lidar com essa categoria quando 

surgiu no Brasil, devido a um certo desconhecimento envolvido nesse processo. As 

historiadoras estavam acostumadas a se depararem com conceitos acabados, como 

por exemplo o conceito de classe e nessa conjuntura do seu surgimento, a categoria 

gênero aparecia solta e menos estruturada do que as outras categorias que 

costumavam ser trabalhadas pelas historiadoras e sociólogas. De acordo com Rago 

(1998, p.89), pela “construção social e cultural das diferenças sexuais, assim se 

definiu o “gênero”, categoria que trazia muito desconforto para todas nós pelo 

desconhecimento que a cercava”. Esse estranhamento foi sendo superado no 

decorrer dos estudos e da apropriação do seu conceito, abrangência e 

potencialidade. 

 Como ganho do surgimento do debate sobre gênero, tem-se a valorização do 

trabalho das intelectuais feministas que “saía do gueto e irradiava seus fluidos 

mornos e positivos pela academia” (idem, p. 90). A cultura feminina foi ocupando 

espaços e ganhando visibilidade de forma crescente no meio acadêmico. Rago 

ainda comenta a forma como a discussão sobre gênero contribuiu para o 

aprofundamento do debate sobre as diferenças sexuais incorporando-o como 

dimensão analítica, o que raramente acontecia. 

Na área dos estudos feministas, a convergência das problematizações é 
evidente, muito embora a preocupação central, neste caso, seja a de 
questionar a dominação masculina constitutiva das práticas discursivas e 
não-discursivas, das formas de interpretação do mundo dadas como únicas 
e verdadeiras. As mulheres reivindicam a construção de uma nova 
linguagem, que revele a marca específica do olhar e da experiência cultural 
e historicamente constituída de si mesmas. Mais do que a inclusão das 
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mulheres no discurso histórico, trata-se, então, de encontrar as categorias 
adequadas para conhecer os mundos femininos, para falar das práticas das 
mulheres no passado e no presente e para propor novas possíveis 
interpretações inimagináveis na ótica masculina(idem, p. 92). 

 

 As mulheres possuem um olhar de mundo diferenciado do olhar dos homens, 

e o gênero como categoria, surgiu como um instrumento conceitual que fez com que 

as mulheres pudessem ganhar um lugar no âmbito acadêmico e, por meio disso, 

adentrar debates antes não problematizados por falta de um conhecimento que só 

veio por meio da emergência da discussão de gênero, o que permitiu que as 

historiadoras e sociólogas pudessem entender as causas das diferenças sexuais, 

tirando o foco do biológico e o trazendo para as construções sociais e culturais. 

Dessa forma, buscavam respostas para questionamentos que antes se findavam 

com um ponto de interrogação. As mulheres, a partir do debate de gênero, 

pensaram e pensam até hoje novas formas de construções das relações sociais que 

antes não eram imaginadas pelo universo dos homens. 

 Rago (1998) dá sua contribuição no que se refere ao entendimento de que a 

intenção de discutir gênero não é a de separar o feminino do masculino. Pelo 

contrário, a intenção é pluralizar. 

Sem incorrer na ilusão de que as mulheres vêm libertar o mundo, acredito 
que a pluralização possibilitada pela negociação entre os gêneros é 
fundamental não só para a construção de um novo pacto ético, mas para a 
própria construção de um ser humano menos fragmentado entre um lado 
supostamente masculino, ativo e racional e outro feminino, passivo e 
emocional. A superação da lógica binária contida na proposta da análise 
relacional do gênero, nessa direção, é fundamental para que se construa 
um novo olhar aberto às diferenças (RAGO, 1998, p. 93).  

 
 Compreende-se ainda que pela discussão de gênero não se pretende 

substituir nenhuma outra, “mas atender à necessidade de ampliação de nosso 

vocabulário para darmos conta da multiplicidade das dimensões constitutivas das 

práticas sociais e individuais. Neste caso, a dimensão sexual” (idem). 

 Ao se usar o gênero como uma esfera conceitual, relata Tilly19 (1994), as 

historiadoras feministas expressam um engajamento político na direção de motivar a 

igualdade dos gêneros e proporcionar o acesso das mulheres tanto à autonomia 

individual quanto ao poder político e econômico. Tais historiadoras fazem uma 

comparação entre os homens e mulheres e suas relações; “elas (as historiadoras) 

sublinham mais as variações do que as oposições; elas estudam os processos de 
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transformação mais do que o estado das coisas; e, pela sua utilização do gênero e 

não do sexo como variável fundamental, elas rejeitam as análises causais 

reducionistas” (idem, p. 44). O gênero, então, fornece uma maneira de decifrar o 

significado e de compreender as complexas conexões entre as diversas formas de 

relações humanas. 

 Segundo Scott (1995), 

É evidente que, num certo sentido, as/os feministas vêm fazendo isso por 
muitos anos. A história do pensamento feminista é uma história da recusa 
da construção hierárquica da relação entre masculino e feminino, em seus 
contextos específicos, e uma tentativa para reverter ou deslocar suas 
operações. Os/as historiadores/as feministas estão agora bem 
posicionados/as para teorizar suas práticas e para desenvolver o gênero 
como uma categoria analítica(p. 84).  

 
 Nesse sentido, a autora assinala a necessidade de se pensar o gênero 

enquanto uma categoria de análise para compreender como ele funciona nas 

relações sociais e como  dá sentido à organização e percepção do conhecimento 

histórico. Ou seja, não se pode deixar de lado a importância  das relações sociais e 

culturais que determinam a construção do gênero, porque se não, cai-se  no erro de 

acreditar que o que diferencia o homem e a mulher são apenas as características 

físicas e biológicas. “Gênero se refere ao conjunto de relações, atributos, papéis, 

crenças e atitudes que definem o que significa ser homem ou ser mulher” (BRASIL, 

2004, p.12). Com o surgimento dessa categoria, as feministas se encontram 

respaldadas para continuarem com as suas lutas em busca da igualdade de direitos. 

 

2.2.1. Violência de Gênero e violência contra mulher 

 
 Após conceituar e discutir sobre gênero e feminismo, é importante apresentar 

em linhas gerais algumas reflexões sobre o fenômeno da violência de gênero e 

dentro dela abordar mais especificamente a violência contra mulher, que são dois 

grandes problemas sociais que resultam em um conjunto de ações coercitivas, 

violentas e intimidatóras. A violência de gênero abrange as diversas formas de 

violência exercidas no contexto das relações de gênero, não sendo somente a 

violência de homens contra mulheres, mas englobando também a violência 

praticada por mulheres contra homens, a violência entre mulheres e a violência entre 

homens. Esse tipo de violência problematiza que, embora o homem seja o maior 
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agressor, não se deve reduzir a violência de gênero somente à violência contra 

mulher (ARAUJO; MATTIOLI 2004).  

 De acordo com essas autoras, 

A ampliação desse conceito é de grande importância, na atualidade, para 
compreendermos a dinâmica da violência de gênero nas novas 
configurações das relações de gênero, especialmente no âmbito das 
relações afetivo-conjugais hetero e homossexuais (idem, p. 21).  

 
 No que se refere à violência contra a mulher, estaé baseada e  praticada na e 

pela diferença social entre homens e mulheres e tem como desencadeador a 

discriminação sexista, sustentada numa sociedade patriarcal. Por diversas vezes 

ocorre uma confusão de termos e significados ea violência de gênero é colocada 

como sinônimo de violência contra a mulher. Isso acontece porque a mulher é 

considerada a maior vítima de violência de gênero; “segundo as estatísticas, em 

95% dos casos de violência praticada contra a mulher, o homem é o agressor” 

(ARAUJO; MATTIOLI 2004, p. 18).  

 Saffioti (1994) comenta que a expressão dessa violência pode se dar de 

formas variadas: ironia, espancamento, reprodução forçada, estupro, e muitas tendo 

como desencadeamento a morte propriamente dita. Cabe destacar que, por diversas 

vezes, a violência sexual só é vista como violência quando ocorre fora do contexto 

matrimonial. Os casos que implicam na violência sexual do marido contra a esposa 

são tidos como normais, pois a visão conservadora é a de que a mulher tem que 

cumprir com o seu papel e saciar os desejos do seu companheiro e, por esta razão, 

muitas mulheres são abusadas sexualmente sem ao menos ter consciência de que 

aquilotambém se constitui como uma forma de violência. 

 Lisboa20 (2014), reflete que essas situações de violência contra mulher 

ganham materialidade por meio, 

da gravidez indesejada e do aborto provocado e criminalizado; da ausência 
de condições das mulheres responsáveis por prover suas famílias; do 
abandono e da violência contra mulheres idosas; da discriminação das 
mulheres no mundo do trabalho; do assédio moral; da luta pela 
aposentadoria para as donas de casa e para as trabalhadoras rurais; das 
precárias condições em que vivem as mulheres encarceradas; da 
discriminação em função da cor ou da orientação sexual; dos pleitos pela 
adoção por casais homoafetivos, entre outras formas de violência (p.34). 
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 O conceito de violência contra a mulher torna-se ainda mais complexo quando 

se entende que a violência não é necessariamente física, pois há outros modos de 

expressão dessa violência, e muitas vezes são formas que causam tanto ou mais 

danos do que a física. São elas: a violência emocional, simbólica, econômica,a 

segregação no mercado de trabalho, a diferenciação salarial, a distribuição 

assimétrica do trabalho, entre outras. Estas formas citadas podem ser ainda mais 

preocupantes, pois, pode-se dizer que ocorre muitas vezes de forma “invisível” e 

“velada”, sendo mais difícil de detectar e consequentemente denunciar e combater.

 Por isso, 

É preciso um novo olhar para se poder perceber que a “desigualdade” entre 
homens e mulheres em nossa sociedade se reflete em pequenas (e 
grandes) discriminações, em  pequenas (e grandes) dificuldades 
enfrentadas pelas mulheres em seu cotidiano, em dificuldades de inserção 
no mercado de trabalho, em dificuldades de acesso a serviços, em um 
cotidiano penoso na esfera doméstica (FARAH, 2003, p.2).  

 
 Nesse sentido, Susana Velázquez (2006) traz um leque ainda maior de tipos 

de violência contra mulher, a saber: violência doméstica, violência familiar ou 

intrafamiliar, violência conjugal, violência sexual (no interior da família e em 

diferentes âmbitos da comunidade), violência psicológica, patrimonial, tráfico de 

mulheres e de meninas para fins de prostituição, entre outras. A respectiva autora 

afirma que todas as formas de violência contra a mulher “compartem alguns 

elementos básicos que caracterizam a violência de gênero: a coerção, a intimidação, 

a ameaça, a coação, o abuso, a força, o controle e o poder” (idem, p. 224). 

 É importante ter em mente que a violência contra a mulher existe, é real, faz 

parte do cotidiano de muitas mulheres e acontece em todos os estratos sociais. A 

partir do momento que esse fenômeno passa a ser estudado e que se nomeia esses 

vários tipos de expressão da violência, ela passa a ter maior visibilidade e só dessa 

forma se faz possível criar medidas para combatê-la. Ela ocorre em todos os 

âmbitos de socialização, seja em casa, no trabalho, em consultórios, no local de 

estudo, na rua ou em ambientes de lazer.  

 Outro ponto essencial a destacar é o fato das pessoas naturalizarem a 

violência contra a mulher e muitas vezes culpabiliza-las por esse mal do qual são 

vítimas. A sociedade machista em que vivemos busca formas de vitimizar os 

culpados e culpabilizar as vítimas; já que nessa concepção, “erradas são as 

mulheres de usarem roupas curtas, de não saciarem o desejo dos homens, de não 

deixarem a janta pronta na hora certa, de não manterem a casa limpa e as (os) filhos 
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educados, afinal isso é obrigação tão somente delas”. Quantas vezes e quantas 

mulheres já se depararam com situações de ouvir esse tipo de imposição a um 

modelo patriarcal e machista? Sabe-se que não foram poucas. 

 É colocado à mulher ter que se adequar aos padrões que estão postos e 

ultrapassados, padrões os quais elas não se identificam e não se sentem 

pertencentes e  nem são obrigadas a se sentirem dessa forma. Com isso nota-se a 

importância de serem criadas maneiras da sociedade respeitar o papel que cada 

uma quer assumir, ou a ausência deste.  Nesse sentido, é necessário ter um olhar 

de ampliação dos direitos das mulheres e é por isso que existem as políticas 

públicas, para tornarem visíveis as demandas e particularidades desse segmento e 

para criar formas de combater a violência em questão e de situar a mulher como 

protagonista das suas conquistas e ganhos sociais, tendo como horizonte uma 

perspectiva emancipatória. 

 O movimento feminista vem lutando e se organizando na direção de criar 

estratégias intervencionistas que superem a violência, 

desde promover mudanças nas normas sociais e culturais através da 
educação, criar grupos de conscientização, apoio e empoderamento, tanto 
para homens (agressores ou não) quanto para mulheres (em situação de 
violência ou não), passando por campanhas através dos meios de 
comunicação e reformulação da legislação até a criação de programas de 
capacitação para técnicos que trabalham com a questão da violência 
(LISBOA, 2014, p. 43).  
 

 Essas ações têm permitido que as mulheres ganhem visibilidade e coloquem 

em evidência  as  problemáticas que as envolvem, assim como também vem 

acontecendo conquistas no que se refere à emancipação feminina, afirmando sua 

cidadania, direitos conquistados e possibilidades emancipatórias numa sociedade 

ainda assentada no patriarcado.  

 

2.2.2. Gênero e Serviço Social 

 

 O Serviço Social é uma profissão que tem como objeto de intervenção as 

múltiplas expressões da questão social e a atuação profissional está relacionada 

com as necessidades humanas, voltando suas ações para aqueles que se 

encontram em situação de exclusão do conjunto de bens e serviços que são 

produzidos socialmente, porém não são apropriados dessa mesma forma. Para 

tanto, essa profissão atua junto às políticas sociais em busca de dar respostas a tais 
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questões postas na sociabilidade capitalista, marcada essencialmente pela 

desigualdade social.  

 Nessa perspectiva, as relações de gênero são compreendidas como 

expressões da questão social, sendo atribuição e competência profissional buscar, 

por meio de políticas sociais públicas, respostas efetivas para demandas 

relacionadas à questão de gênero. No que tange aos príncipios fundamentais do 

Código de Ética do Serviço Social, cabe ao profissional de Serviço Social, 

[...] a defesa dos direitos humanos, da equidade, da justiça social, 
consolidação da cidadania e da democracia, o compromisso com a 
eliminação de todas as facetas do preconceito e da discriminação, 
buscando o respeito à diversidade humana, além de uma orientação  
vinculada a uma nova ordem societária sem opressão e exploração de 
classe, gênero e etnia (GUIRALDELLI; ENGLER, 2008, p. 249).  

  

Com isso, faz-se essencial à/ao assistente social se apropriar dessa 

discussão de forma a assegurar o compromisso de promover a equidade de gênero. 

Vale ressaltar que a violência de gênero vêm se constituindo gradativamente como 

um campo de atuação dessa profissão, pois assistentes sociais, 

[...] têm sido chamadas/os para trabalhar com situações de violência em 
instituições como: Centros de Referência em Atendimento às Mulheres em 
Situação de Violência (CREMVs), Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher, Centros de Referência Especializados em 
Assistência Social (CREAS), mais especificamente no Serviço de 
Atendimento Especializado a Família e Indivíduos (PAEFI); junto aos 
Protocolos da Violência, em Hospitais, Maternidades, Postos de Saúde, 
Delegacias, integrando a equipe interdisciplinar no Atendimento 
sociojurídico; às Práticas Forenses dos estudantes de Direito nas 
Universidades; aos Conselhos Tutelares e Conselhos dos Direitos das 
Mulheres, entre outros (LISBOA, 2014, p.35).  

 

 Por isso, é relevante salientar a importância da formação em Serviço Social 

assegurar um currículo com conteúdos que propicieme fomente um espaço de 

discussão e reflexão sobre a questão de gênero, para que as(os) futuras(os) 

profissionais não caiam na falácia do senso comum de reproduzir preconceitos e 

discriminações construidas historicamente. Nota-se que na graduação as/os 

estudantes têm exclusivamente disciplinas optativasque abordam a temática de 

gênero como uma especificidade da atuação profissional, e não como uma 

prioridade e/ou obrigatoriedade curricular que contribua para a compreensão das 

relações sociais marcadas pela dominação e exploração.Nesse sentido, ainda vale 

ressaltar que, 

[...] as/os profissionais de Serviço Social estão sendo demandadas/os, cada 
vez mais, para atuarem junto a instituições que trabalham com a violência 
de gênero. Para que a intervenção desses profissionais seja reconhecida e 



54 
 

valorizada, é necessário que o processo de formação inclua conhecimentos 
específicos relacionados a essa área, ou seja, que as/os Assistentes 
Sociais possam se interessar pelos estudos feministas, questões de gênero, 
étnico-raciais, construção de identidade e diversidade sexual, insistindo na 
importância da transversalidade dessas categorias na mediação teórica 
sobre as demandas que surgem no cotidiano de suas práticas (LISBOA, 
2014, p. 53).  

 
 O Serviço Social é uma profissão composta majoritariamente por mulheres e 

a população atendida por essas/es profissionais corresponde também a uma maioria 

de mulheres. Sabendo disso, é ainda mais essencial pensar que tais profissionais 

precisam se apropriar dessa temática de estudo, para que no cotidiano de trabalho, 

seja possível enfrentar as formas de desigualdades entre homens e mulheres e 

estarem sempre se colocando na luta pela defesa intransigente dos direitos 

humanos, sem distinção de raça/etnia, orientação sexual, classe ou gênero. No que 

tange mais especificamente sobre a desigualdade de gênero, é necessário enfrentá-

la, com vistas a reconhecer que existem diferenças entre homens e mulheres, 

porém, entendendo “que suas necessidades “específicas” e nem sempre “iguais” 

devem ser igualmente contempladas pela sociedade e pelo Estado” (FARAH, 2003, 

p. 1).  

 

2.3. Saúde da Mulher e enfoque de gênero 

 
 O presente tópico objetiva apresentar questões relacionadas à saúde da 

mulher e entender como esta veio se constituindo e quais as políticas, programas e 

leis contribuíram para o cenário atual. Pretende-se destacar como o movimento 

feminista e a perspectiva de gênero (problematizados nos tópicos anteriores) tiveram 

importância nas conquistas relacionadas à saúde da mulher e à mudança de 

concepção do que é a saúde feminina.  

 No Brasil, desde as primeiras décadas do século XX, quando a mulher foi 

incorporada às políticas nacionais de saúde, a abordagem feita sobre a saúde 

feminina, sempre esteve relacionada à função reprodutiva, enfatizando um viés que 

abordava apenas aspectos da biologia e da anatomia do corpo feminino, ou seja, 

restrita a essa função e interligada à concepção de que o corpo da mulher é visto 

apenas como uma máquina reprodutiva e a maternidade torna-se seu principal 

objetivo final. Nessa concepção, a saúde da mulher limitava-se à saúde materna ou 

à ausência de enfermidade associada ao processo de reprodução biológica. Nesse 
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caso, ficam excluídas todas as outras particularidades e subjetividades que 

compõem a saúde da mulher, inclusive os direitos sexuais e as questões de gênero. 

Como exemplo desse limite colocado à mulher, tem-se os programas materno-

infantis desenvolvidos nas décadas de 1930, 1950 e 1970. Tais programas 

explicitam que a preocupação primordial estava voltada às (aos) recém-nascidas 

(os), deixando a saúde da mulher sempre para o segundo plano (BRASIL, 2004). 

 Foi no governo de Getúlio Vargas, nos anos de 1930, que foi implantado o 

primeiro programa de defesa à saúde materno-infantil do Brasil, objetivando apenas 

combater a mortalidade infantil.  

Nessa época, a maior preocupação do governo era a redução da 
mortalidade infantil como estratégia para aumentar a população, sem se 
preocupar com a qualidade da reprodução humana e com as condições de 
saúde da mulher, que era vista apenas como fonte de reprodução e cuja 
função era voltada exclusivamente para a criação de braços fortes para 
servir o País, sem direitos pessoais, sociais e econômicos. Não havia um 
acompanhamento da sua saúde, nem mesmo durante a gravidez. O 
governo apenas incentivava a procriação em massa, sem fornecer as 
condições mínimas necessárias para um bom desenvolvimento gestacional 
(CASSIANO et al, 2014, p. 231).  

 

 Nessa perspectiva, compreende-se que o início da preocupação em dar maior 

atenção à saúde da mulher esteve vinculado ao fato do elevado número de 

mortalidade materna e infantil. Por isso, em 1975, em pleno regime militar, há a 

implantação do Programa de Saúde Materno Infantil (PSMI), que teve a intenção de 

diminuir esses altos índices. “O PSMI tinha dois focos de atuação: o primeiro era a 

intervenção médica sobre o corpo feminino por meio do uso da cesariana e da 

esterilização como método contraceptivo preferencial, e o segundo era a redução da 

morbidade e mortalidade materna e infantil” (CASSIANO et al, 2014, p. 229 apud 

SANTOS NETO et al., 2008). A esterilização era voltada para um grupo específico: 

mulheres pobres; e era uma tentativa de reduzir o número de habitantes, 

acreditando-se que essa seria a maneira mais eficaz de melhorar as condições do 

Brasil. 

As mulheres demonstraram, por meio de movimentos sociais organizados, 
sua insatisfação quanto à violência corporal sofrida em relação ao uso 
exagerado de cesarianas e esterilizações. Difundiu-se o entendimento de 
que a prática de castração era apenas uma tentativa ineficaz de solucionar 
os problemas sociais existentes (idem, p. 232). 

 

 No que se refere ao posicionamento do movimento feminista quanto a esse 

cenário, houve uma crítica severa a esse reducionismo a que as mulheres eram 

submetidas. As mulheres só recebiam atenção à saúde (e uma atenção deficiente e 
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ineficaz), quando se encontravam no estágio de gravidez e no puerperal, ou seja, na 

maior parte de suas vidas não recebiam a assistência necessária. Nesse contexto, o 

movimento das mulheres se fortaleceu para expor a toda sociedade os episódios 

relacionados à desigualdade que existia entre homens e mulheres, e, por meio 

dessa movimentação, conseguiu-se introduzir na agenda política nacional essas 

questões que saíam do âmbito privado e ganhavam lugar nos espaços públicos 

(BRASIL, 2004).  

 Nesse sentido, as mulheres argumentavam que essa desigualdade sofrida 

afetava diretamente os problemas de saúde, evidenciando que o binômio saúde-

doença atinge de forma diferenciada os homens e mulheres. Isso se dá porque, 

historicamente, os homens representam a força de trabalho e a mão de obra que 

impulsiona o sistema de produção e, por isso, a atenção para com a sua saúde era 

priorizada, pois a força produtiva dependia da sua condição ou não de trabalho, ou 

seja, o homem tinha que se manter saudável para o trabalho. Já a mulher, vista 

apenas como mãe, nutriz e cuidadora da sua prole, tinha a sua saúde voltada 

apenas para as questões relacionadas à reprodução. Diante disso, nota-se uma 

divisão sexual do trabalho, onde são definidas funções femininas e masculinas, o 

que explica o cuidado das crianças e o trabalho doméstico ser imposto como papel 

feminino, enquanto o homem tem o papel de ocupar o espaço público.  

 Com isso, percebe-se o motivo da diferenciação nas formas de tratamento 

entre homens e mulheres no que se refere à saúde. Compreende-se que esse 

pensamento foi utilizado e naturalizado durante décadas. Sendo assim, advém a 

importância do conceito de gênero, que surge para discutir e desconstruir a 

supremacia dos homens sobre as mulheres, entendendo-se que a representação 

simbólica do corpo feminino expressa a construção social e cultural da mulher na 

sociedade. Com isso, o movimento feminista, a partir do entendimento crítico 

sobreas relações de gênero, se organizou e foi em busca de mudanças nesse 

quadro pelo qual as mulheres passavam e sofriam as suas consequências. Com 

base nos argumentos comentados anteriormente, 

[...] foi proposto que a perspectiva de mudança das relações sociais entre 
homens e mulheres prestasse suporte à elaboração, execução e avaliação 
das políticas de saúde da mulher. As mulheres organizadas reivindicaram, 
portanto, sua condição de sujeitos de direito, com necessidades que 
extrapolam o momento da gestação e parto, demandando ações que lhes 
proporcionassem a melhoria das condições de saúde em todas os ciclos de 
vida. Ações que contemplassem as particularidades dos diferentes grupos 
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populacionais, e as condições sociais, econômicas, culturais e afetivas, em 
que estivessem inseridos (BRASIL, 2004, p. 16).  

 

 No que tange a essa movimentação, foi por meio dela que ocorreu a 

construção de novas políticas públicas a partir da década de 1980, o que resultou na 

consolidação de leis e programas de saúde; como a elaboração pelo Ministério da 

Saúde do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM) em 1983 e 

com a publicação do documento “Assistência Integral à Saúde da Mulher: bases de 

ação programáticas”, em 1984. Este programa foi uma conquista para todas as 

mulheres e uma transformação das relações desiguais entre gênero, colocando em 

evidência o que o movimento feminista vinha lutando há anos: uma mudança de 

concepção sobre a saúde feminina, que deixava de ter atenção apenas no período 

de gravidez, e passava a ser abordada em todas as fases da vida da mulher, ou 

seja, tratando agora dos aspectos integrais que antes eram negligenciados. Assim, a 

mulher deixa de ser vista apenas como parideira e passa a ser entendida na sua 

totalidade. “A proposta do programa considerava a necessidade de articulação das 

ações de pré-natal, assistência ao parto e puerpério, prevenção do câncer e de 

doenças sexualmente transmissíveis, assistência à adolescente, à menopausa e à 

anticoncepção” (CASSIANO et al, 2014, p. 229 apud ALMEIDA, 2005), incluindo 

ainda questões como saúde mental e ocupacional da mulher, sexualidade, e 

planejamento familiar, de forma a superar a concentração na saúde materno-infantil 

(FARAH, 2003).  

 Tendo como referência o PAISM, diversas experiências alternativas foram 

realizadas na área da saúde, como: capacitação de profissionais, novas práticas 

educativas em saúde da mulher, bem como formas alternativas de atendimento para 

esse público (SANTOS, 2005 apud SEPÚLVEDA, 2001). “Nesse sentido, o cuidado 

deve ser permeado pelo acolhimento com escuta sensível de suas demandas, 

valorizando-se a influência das relações de gênero, raça/cor, classe e geração no 

processo de saúde e de adoecimento das mulheres” (COELHO et al, 2009, p. 155).  

 O texto do Ministério da Saúde que discorre sobre esse programa voltado à 

atenção à mulher, reforça que, 

[...] os serviços de saúde devem ser dotados de meios adequados, 
articulando-se os esforços do governo federal, dos estados e municípios, 
com o objetivo de oferecer atividades de assistência integral clínico-
ginecológica e educativa, voltadas para o aprimoramento do controle pré-
natal, do parto e do puerpério; a abordagem dos problemas presentes 
desde a adolescência até a terceira idade; o controle das doenças 
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transmitidas sexualmente, do câncer térvico-uterino e mamário, e a 
assistência para concepção e contracepção (BRASIL, 1984, p. 6). 

 
 A assistência integral à saúde da mulher é preconizada por este programa em 

questão e, por isso, vale destacar o conceito de integralidade, que,  

[...] envolve a oferta de ações globalmente dirigidas ao atendimento de 
todas as necessidades de saúde do grupo em questão, onde todo e 
qualquer contato que a mulher venha a ter com os serviços de saúde seja 
utilizado em benefício da promoção, proteção e recuperação de sua saúde 
(idem, p. 15).  

 

Ou seja, tal proposta engloba todas as fases da vida - da adolescência até a 

velhice - respeitando-se a especificidade de cada uma dessas fases, numa 

perspectiva de fortalecimento da autonomia das mulheres. A integralidade se refere 

à compreensão das necessidades mais amplas do ser humano, buscando a 

associação entre atividades preventivas e assistenciais. No entanto, esse programa 

não possui somente a integralidade como princípio, mas também incorpora, segundo 

a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (2004), as propostas de 

descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços, bem como a 

eqüidade da atenção. Princípios esses que também estariam presentes na CF/88 e 

no SUS, acrescentando ainda a universalidade como princípio constitucional e que, 

em conjunto com a integralidade, traz a perspectiva de atenção à totalidade dos 

homens e das mulheres no âmbito da saúde pública. 

 Segundo Souto (2008), o PAISM apresenta diferenciações, 

No período inicial, de 1984 a 1989, ainda não estava implantado o SUS e os 
programas eram verticais, então o PAISM, enquanto proposta mais 
horizontal e participativa, teve que conviver com uma máquina 
administrativa vertical e autoritária sob a configuração de um Estado Mínimo 
defendido pelo governo da época. Na década de 90, com a implantação da 
política do SUS e a consequente municipalização e reorganização da 
atenção básica, o PAISM ganhou força, embora as ações no campo da 
saúde reprodutiva tenham sido privilegiadas, demonstrando ainda a visão 
de saúde materna nas práticas desenvolvidas (p. 171).  

 

 Este programa tornou-se referência para a área da saúde pública e o 

feminismo brasileiro, por incorporar princípios defendidos pelo movimento da 

reforma sanitária e novas concepções sobre a saúde da mulher. Visto dessa forma, 

o PAISM constitui um importante instrumento para recolocar a questão da saúde das 

mulheres, determinada antes exclusivamente pelo biológico, e a partir desse 

programa, tendo um olhar voltado para a amplitude das  demandas femininas. 

Cassiano (et al, 2014) reafirma que, 
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O PAISM foi um dos maiores avanços na atenção à saúde da mulher e da 
criança. Constituiu um marco histórico de extrema importância para o Brasil, 
pois é a primeira vez que o governo deixa de pensar somente no tratamento 
individual e na cura de doenças e inclui, em seu programa, questões 
referentes à família. A esterilização deixou de ser o método contraceptivo 
mais usado e se passou a destacar a importância do planejamento familiar 
e de ações educativas de Saúde materno infantil no Brasil [...] (p. 233).  

 
 Como relatado, o PAISM foi de extrema importância para os direitos 

relacionados à saúde da mulher. No entanto, não foi implantado de forma efetiva em 

todo território brasileiro. Sua implantação sofreu dificuldades políticas, financeiras e 

operacionais, o que atrapalhou que o programa fosse, de fato, na sua prática 

cotidiana, um agente transformador da saúde das mulheres.  

A implementação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 
(PAISM) representou um novo ciclo na saúde da mulher brasileira, 
rompendo-se com décadas de visão materno-infantil, onde a mulher era 
vista apenas na sua condição de mãe, e, na verdade, a grande 
preocupação do cuidado era com o bebê. O PAISM é fruto de uma luta 
social e traz a perspectiva de política pública emancipatória, de 
transformação de relações desiguais entre os gêneros, particularmente 
buscando fortalecer as mulheres. Significou o pacto possível na época e 
uma estratégia de saúde pioneira, incluindo a integralidade e enfoque de 
gênero, ainda que de forma limitada (SOUTO, 2008, p. 170).  

 
 Em 2004, vinte anos depois da criação do PAISM, o Ministério da Saúde 

lançou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), 

resgatando os  princípios do PAISM, com ênfase na abordagem de gênero, na 

violência contra  a mulher e na integralidade como norteadoras das práticas de 

cuidado à saúde das mulheres, assim como a busca pela ampliação do acesso ao 

planejamento familiar no Brasil. Apesar de forças contrárias e de tentativas de se 

esvaziar o debate sobre a saúde integral da mulher (o que ocorreu a  partir dos anos 

1990), esse príncipio ainda se faz presente, e como exemplo disso tem-se a criação 

de tal política em questão. Percebe-se, portanto, que o PAISM tornou-se referência 

para futuras políticas, programas e lutas pela saúde da mulher (MESQUITA, 2011 

apud COSTA; SILVESTRE, 2004).  

 No que tange à conjuntura internacional, alguns acontecimentos importantes 

são citados por Souto (2008), que relata a mudança da concepção de saúde da 

mulher, especialmente a partir de 1984, quando ocorre o Tribunal Internacional do 

Encontro sobre Direitos Reprodutivos em Amsterdã. Outro acontecimento importante 

se refere à Conferência de Nairóbi em 1985, onde a Organização das Nações 

Unidas se posiciona a favor da promoção dos direitos de reprodução e entende isso 

como um ganho fundamental para as mulheres. Em 1994 ocorre a Conferência do 
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Cairo, que é considerada um marco para os avanços dos direitos das mulheres; e 

em 1995 se dá a Conferência da Mulher em Pequim, onde foi feita “uma análise dos 

obstáculos a superar para que as mulheres possam exercer plenamente seus 

direitos e alcançar seu desenvolvimento integral como pessoas” (VIOTTI, 1995, p. 

148). Todos esses acontecimentos representam um grande passo para a luta social 

das mulheres pelos seus direitos sociais, civis e políticos. 

 O mérito dessas conquistas se deve primordialmente à luta feminista. São 

muitos os desafios envolvidos na consolidação do direito à saúde integral da mulher, 

e dentre eles se encontra o desafio de ter serviços e profissionais de saúde 

comprometidos com a prática humanizada e de qualidade nos atendimentos, para 

que se tenha uma intervenção que atenda as necessidades das mulheres. Ainda 

tem-se como desafio a necessidade de se reconhecer as desigualdades existentes 

nas relações de gênero e o seu papel diferenciado no processo de saúde/doença 

entre homens e mulheres. Outro desafio que pode ser destacado, se refere à mulher 

ser tratada pela sociedade e pelas políticas públicas como um ser autônomo e não 

como um ser determinado pela sua função reprodutiva e pelo papel de mãe.  

 Apesar dos avanços dos programas e políticas apresentados durante esse 

tópico, ainda nota-se que a saúde da mulher é voltada para a saúde sexual e 

reprodutiva. Para que se tenha avanços nesse aspecto é de vital importância a 

participação de profissionais da saúde e de diversos segmentos sociais para 

promover discussões sobre as ações desenvolvidas e implementar novas 

estratégias para enfrentar a problemática da saúde da mulher no país, ou seja, faz-

se necessária a participação popular para que haja uma mudança ainda maior nesse 

quadro, representando uma ruptura com a perspectiva biologizante materno-infantil, 

passando a valorizar o contexto sócio-histórico e cultural em que tais necessidades 

se apresentam. Por fim, é importante que seja enfatizada uma perspectiva de 

totalidade, que possa abranger as dimensões dos direitos humanos e questões 

relacionadas à cidadania, voltadas para garantir melhores condições de saúde, de 

trabalho e de vida para as mulheres nessa sociedade capitalista q ue se sustenta na 

exploração, dominação, exclusão, opressão e desigualdade de gênero.  
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CAPÍTULO 3. PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 
A respectiva pesquisa tem como base a abordagem metodológica materialista 

histórico-dialética. O materialismo histórico se apresenta como uma tese do 

marxismo, segundo o qual o modo de produção da vida material condiciona o 

conjunto da vida social, política e espiritual. Tal perspectiva procura interpretar a 

realidade a partir de suas contradições, buscando compreender a relação entre 

particularidade e totalidade, ou seja, o universo investigado não é tomado de 

maneira a-histórica ou imutável. 

O tipo de pesquisa escolhido para esse estudo foi o qualitativo, considerado 

como o mais adequado para cumprir os objetivos propostos pela pesquisa, pois a 

abordagem qualitativa nos possibilita ter uma maior aproximação com a realidade. 

Segundo Minayo (2004), “A pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não 

pode ou não deveria ser quantificado” (p. 21). A partir da abordagem qualitativa, a 

respectiva pesquisa adotou como técnica a realização de entrevistas semi-

estruturadas com uma assistente social que atua na maternidade, assim como com 

duas mulheres parturientes e suas (seus) respectivas (os) acompanhantes; 

somando um total de cinco pessoas. De forma a atender as exigências éticas na 

pesquisa envolvendo seres humanos, foi respeitado o sigilo das (os) entrevistadas 

(os), mantendo-os no anonimato e assegurando ao longo do processo de obtenção 

de dados pela entrevista, a liberdade de se retirarem da pesquisa a qualquer 

momento. O propósito das entrevistas é favorecer um diálogo com os sujeitos de 

pesquisa, levando-se em consideração que esta é indutiva. Sobre a importância das 

entrevistas, Poupart (2006), destaca que,  

[...] o recurso às entrevistas, malgrado seus limites continua sendo um dos 
melhores meios para apreender o sentido que os atores dão às suas 
condutas (os comportamentos não falam por si mesmos), a maneira como 
eles se representam o mundo e como eles vivem sua situação, com os 
atores sendo visto como aqueles em melhor posição para falar disso (p. 
217) (grifos nossos).  

 
Além disso, na primeira fase da coleta de dados, foi feito um mapeamento 

online por meio do sítio da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, onde 

foi identificado o quantitativo de trinta regiões administrativas, sendo que, dentre 
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elas, onze possuem Hospitais Regionais, e dentre esses onze, dez hospitais 

atendem a área da maternidade. Feito isso, foi escolhido o universo da pesquisa que 

corresponde a 10% desses, ou seja, um hospital; a saber: Hospital Regional de 

Samambaia (HRSam). O critério utilizado para a escolha deste hospital se deu 

considerando o fato da pesquisadora ter cumprido o estágio obrigatório em Serviço 

Social na maternidade desta instituição, e, com isso, as demandas identificadas 

nesta experiência da formação profissional serviram de inspiração para a escolha do 

tema do presente trabalho. 

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas presenciais, cujos roteiros 

seguiram eixos diferenciados de acordo com cada entrevistada (o), sendo, um 

roteiro específico para a assistente social, outro para as parturientes e um último 

para as (os) acompanhantes; contabilizando um total de 22 (vinte e duas) perguntas. 

O roteiro de entrevista foi elaborado tendo em vista identificar a percepção das (os) 

sujeitas (os) de pesquisa sobre as seguintes temáticas: saúde da mulher, questão 

de gênero, Lei 11.108/2005, saúde pública no Distrito Federal, e a inserção e 

contribuição do Serviço Social nesta área em questão.  

A sistematização dos dados foi feita por meio da transcrição, análise e 

interpretação das entrevistas à luz das legislações existentes, com base na 

Constituição Federal de 1988, no SUS, assim como nos estudos sobre gênero, 

políticas públicas e saúde da mulher, identificando como se materializa na realidade 

da saúde pública do DF o que está disposto na Lei 11.108/2005. Os principais 

aspectos das vivências foram sublinhados em um processo indutivo de análise. As 

similaridades entre as singularidades de cada experiência relatada pelas (os) 

entrevistadas (os) foram codificadas e seguidas pelo estabelecimento de categorias 

descritivas. As entrevistas realizadas com os sujeitos de pesquisa buscaram 

identificar os limites, desafios e possibilidades na efetivação desta legislação, 

sempre relacionando-a com questões conjunturais e estruturais da sociedade 

capitalista contemporânea, sobretudo no que se refere às relações de gênero, 

marcadas pelo patriarcado, e assimetrias desigualdades.  

É importante destacar que o projeto de pesquisa foi apreciado e aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Brasília (UnB). Diante disso 

foram tomados todos os cuidados éticos da pesquisa científica, de forma a garantir o 

anonimato e sigilo das informações obtidas. 
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3.1. Maternidade: o mito do amor materno 
 
 Feita a contextualização sobre a saúde no Brasil, abrangendo seu movimento 

histórico e contradições no primeiro capítulo e a problematização sobre feminismo, 

gênero e suas implicações no que tange à saúde da mulher no segundo capítulo, 

cabe no presente capítulo, tendo em vista que esta pesquisa  abrange a questão da 

maternidade, trazer a discussão sobre essa temática em consonância com a 

questão de gênero e a saúde da mulher numa sociedade marcada na 

contemporaneidade pelo sucateamento dos serviços públicos e privatização das 

políticas sociais no contexto de reorganização do Estado sob a égide neoliberal.  

 No que se refere às relações sociais de gênero vigentes nesta sociabilidade, 

às mulheres, muitas vezes, estão atrelados preceitos baseados em um determinismo 

biológico onde o seu destino social ou quase que natural, é ser mãe. O feminismo 

veio refutar esse preceito e a partir desse movimento a “maternidade começava, 

então, a ser compreendida como uma construção social, que designava o lugar das 

mulheres na família e na sociedade, isto é, a causa principal da dominação do sexo 

masculino sobre o sexo feminino” (SCAVONE, 2001, 138). Baseado nisso, as 

feministas passaram a considerar a maternidade como um instrumento eficaz para 

explicar o domínio, onde as mulheres não tinham lugar nos espaços públicos por 

estarem “consumidas” pelo espaço privado, sendo mães e donas de casa. Entre 

essas atividades da esfera privada se encontra a maternidade, tida como inerente à 

toda mulher e como se todas tivessem o dever de procriar e de amar 

incondicionalmente suas (seus) filhas (os). Atribuiu-se aos homens a racionalidade e 

o pensamento lógico; enquanto que às mulheres, a afetividade, as emoções e a 

intuição. Percebe-se mais uma vez que as representações das características 

femininas mantém-se diretamente articuladas com a procriação e a maternidade. 

Fugir dessa determinação seria estar condenada a romper com os valores 

preconizados por uma sociedade que estabelece distinções rígidas quanto aos 

papéis do homem e da mulher; “aquelas que, por algum motivo, não correspondiam 

a este modelo eram caracterizadas como “anormais” ou marginalizadas pela 

sociedade” (CAIRES; VARGENS, 2012, p. 164). 

 Os espaços assumidos por pais e mães eram tradicionalmente distintos, nos 

quais a mulher possuía a função de cuidadora e o pai o de provedor das 

necessidades materiais da família. Dessa forma, cabia aos homens uma autoridade 
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relacionada ao sustento da casa, porém, sem se preocupar com a educação e 

cuidado de suas (seus) filhas (os), deixando às mães a referência afetiva para as 

crianças. O “engraçado” é que nunca foi perguntado se a mulher queria ou estava 

disposta a assumir esse papel e,  durante muito tempo, estas não tiveram instrução 

ou espaço para questionar essa divisão que era colocada a elas (SILVEIRA, s/d). 

 Sobre esse assunto Silveira (s/d, p.1) afirma que, 

De um modo geral, mas não universal, nas mais diversas sociedades, as 
diferenças sexuais entre homens e mulheres serviram de base para a 
organização da divisão sexual do trabalho, em que certas atividades foram 
atribuídas aos homens e outras, às mulheres. Usualmente, aos primeiros se 
reservaram as atividades da esfera pública e, às segundas, as atividades da 
esfera privada, vinculadas estas à reprodução da família e à gestão do 
espaço doméstico. 

 
 As mulheres são diretamente afetadas por normas e condutas tidas como 

adequadas diante de uma sociedade ainda arraigada pelo machismo. Entre essas 

normas está a imposição da mulher ter a maternidade como principal ideal de vida, 

sendo muitas vezes impedidas de ocupar outros espaços.  Ao falar de maternidade 

é de extrema importância diferenciar esta da maternagem, dois conceitos distintos 

que se confundem cotidianamente na vida das mulheres. Assim, “durante um longo 

período, a maternagem foi pensada como intrinsecamente relacionada à 

maternidade, como função feminina por excelência, concernente à natureza da 

mulher” (MOURA; ARAÚJO, 2004, p. 45). No entanto, ao diferenciá-las, entende-se 

que a maternidade é considerada como o processo biológico de tornar-se mãe, ou 

seja, uma condição física que só a mulher possui de gerar, gestar e parir. Pode 

ainda ser caracterizada pelo laço sanguíneo que une mãe e filha (o). Já a 

maternagem, construção social e cultural, é considerada como um conjunto de 

cuidados que podem ser exercidos tanto individualmente como coletivamente por 

qualquer indivíduo, independente de gênero, orientação sexual e relação de 

parentesco. Embora a maternagem possa ser exercida por toda a sociedade, a 

responsabilidade, na maioria das vezes, recai sobre as mulheres, se tornando uma 

caminhada solitária (FemMaterna, 2014)21. Em resumo, a maternagem é o cuidado 

que pode ser exercido por qualquer pessoa, não necessariamente por quem gestou 

e gerou a criança.  

                                                           
21

 Disponível em: <http://femmaterna.com.br/maternagem-e-feminismo-femmaterna/> acesso em: 

11/11/2014. 

 

http://femmaterna.com.br/maternagem-e-feminismo-femmaterna/
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 Esta concepção de maternagem, quando generalizada e imposta às 

mulheres, promove a naturalização de práticas que são sociais e cria o que Badinter 

(1985) chama de “o mito do amor materno”. Esta autora escreveu sua obra a partir 

do questionamento: “Será o amor materno um instinto, uma tendência feminina 

inata, ou depende, em grande parte, de um comportamento social, variável de 

acordo com a época e os costumes?” (p. 1). Dessa forma, chegou à conclusão “de 

que o instinto materno é um mito, não havendo uma conduta materna universal e 

necessária” (idem). Badinter (1985) ainda completa seu pensamento ao falar que o 

amor materno é apenas mais um sentimento humano, e como tal, é repleto de 

fragilidade, incerteza e imperfeição, contrariando a crença generalizada de que este 

sentimento de amor incondicional de uma mãe para a (o) filha (o) é um sentimento 

inerente à natureza feminina. Entende-se com isso que a maternagem é algo 

construído e que varia de acordo com as flutuações sócio-econômicas da história. 

“O amor materno não constitui um sentimento inerente à condição de mulher, ele 

não é um determinismo, mas algo que se adquire” (idem). 

Não desconsideramos as mudanças que vêm se processando nas 
representações acerca da maternidade. Desde as décadas de 1970 e 1980 
pesquisadoras feministas trabalharam no sentido de desconstruir a 
mitologia feminina, revelando as tensões existentes entre o mito da mãe e 
as realidades concretas vividas pelas mulheres. Estas experimentam 
sentimentos ambíguos da maternidade que não podem ser verbalizados, 
como irritação, raiva, desapontamento, insatisfação e tantos outros que não 
se mostravam compatíveis com o estereótipo da boa mãe (MARTINS, 2005, 
p.62).   
 

Em “O conflito: a mulher e a mãe”, Badinter (2011) volta corajosamente à 

tarefa de desconstruir a ideologia maternalista, baseada no que ela chama de “velho 

e ultrapassado conceito de instinto materno”. Velho, porém forte como o aço (SILVA, 

2013, p. 7).  

 A aclamação do amor materno é considerada por Moura e Araújo (2004) 

como um fenômeno relativamente recente no que se refere à história da civilização 

ocidental; entendendo esse vínculo em questão, “tradicionalmente descrito como 

“instintivo” e “natural”, em um mito construído pelos discursos filosófico, médico e 

político a partir do século XVIII” (p. 45). Em conjunto com os interesses do Estado, 

havia um ideal compartilhado por moralistas que reforçavam a importância das 

mulheres assumirem prioritariamente as responsabilidades sobre os filhos. Esse 

discurso tinha como base a defesa de que “essa seria a forma “natural” de cuidados 

com a criança e, por isso, a mais adequada. Uma vez que só a mulher era capaz de 
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gestar e parir, seriam, pois, concernentes apenas à “natureza feminina” a educação 

e os cuidados com a prole” (idem, p. 46). Essa responsabilidade materna assumida 

pela mulher foi acompanhada de uma supervalorização da mulher/mãe, considerada 

como uma rainha cheia de poder, responsabilidades e respeito, porém, desde que 

não ultrapassasse o âmbito doméstico, ou seja, o contexto privado que era onde a 

mulher era coagida a estar naquela época.  

Nas classes favorecidas, a mulher passou a assumir, além da função 
nutrícia, a de educadora e, muitas vezes, a de professora. À medida, porém, 
que as responsabilidades aumentaram, cresceu também a valorização do 
devotamento e do sacrifício feminino em prol dos filhos e da família, que 
novamente surgiram no discurso médico e filosófico como inerentes à 
natureza da mulher. Assim, se por um lado as novas responsabilidades da 
mulher conferiam-lhe um novo status na família e na sociedade, afastar-se 
delas trazia enorme culpa, além de um novo sentimento de “anormalidade”, 
visto que contrariava a natureza, o que só podia ser explicado como desvio 
ou patologia (idem, p. 47). 
 

 Entende-se com isso, que há alguns séculos, homens distribuídos em suas 

funções de médicos, filósofos, dentre outros, decidiram então se desresponsabilizar 

por toda e qualquer questão relacionada às atividades domésticas, incluindo o 

cuidado das (os) filhas (os), e colocaram que esse papel deveria ser assumido tão 

somente pelas mulheres. Esse momento carrega suas conseqüências até os dias 

atuais, onde observa-se que desde a infância as meninas são influenciadas a treinar  

para futuramente assumir o papel de “boa mãe”. Azevedo e Arrais (2006) afirmam 

que, segundo esse papel imposto à mulher, esta  

[...] deve ser capaz de enormes sacrifícios, entre eles ser amável, tranqüila, 
compreensiva, terna, equilibrada, acolhedora, feminina em tempo integral! 
Espera-se um ideal, um modelo de mãe perfeita, uma imagem romanceada 
da maternidade construída ao longo dos últimos séculos, que está 
alicerçada sob um rígido padrão incapaz de admitir qualquer vestígio de 
sentimentos ambivalentes nas mães (p. 269). 
 

 Diante disso, percebe-se que há um modelo de maternidade tido como “ideal” 

e esse modelo tem ênfase na ação da mulher e contribui também para que ocorra 

uma naturalização do papel desta, onde ela tem que possuir características como: 

abnegação, disponibilidade e afetividade, traços esses que passam a ser vistos 

como universais, eternos e a-históricos, ou seja, homogeneizando o vínculo da mãe 

com o bebê. Quando esse modelo “ideal” não é praticado por todas, ocorre a 

culpabilização da mulher por sua não participação ou pela sua participação não 

próxima do “ideal” de mãe. Diante disso, compreende-se que a importância da mãe 

é supervalorizada, enquanto em contrapartida ocorre a desresponsabilização e 

desvalorização do pai ao exercer seu papel como um dos entes responsáveis. Em 
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diversos momentos ele é excluído do processo de gravidez e nascimento, não 

havendo a compreensão de que o pai pode exercer um papel importante em 

conjunto com a mãe (Moreira; Romagnoli, 2008). Nesse sentido, é possível afirmar 

que a questão da mulher/mãe ainda é fortemente influenciada pelas representações 

de gênero e as imposições sociais e culturais estabelecidas historicamente. Conclui-

se portanto que a maternagem é construída e não algo instintivo que nasce junto à 

mulher.  

Culturalmente, as representações sociais da maternidade estão fortemente 
calcadas no mito de mãe perfeita. Esta concepção assume proporções 
insustentáveis, segundo as quais acredita-se que a maternidade é inata à 
mulher. É a idéia de que a maternidade é parte inerente ao ciclo evolutivo 
vital feminino. Neste sentido, supõe-se que a mulher, por ser quem gera os 
filhos, desenvolve um amor inato pelas crianças e fica sendo a pessoa 
melhor capacitada para cuidar delas (AZEVEDO; ARRAIS, 2006, p. 270). 
 

 Esse fato evidencia o quanto a questão de gênero se faz presente nessas 

relações cotidianas associadas à gravidez, à criação de uma (um) filha (o) e aos 

papeis assumidos no contexto familiar. Tal evidência demonstra a importância de 

haver políticas e programas que discutam, incentivem e incluam a participação do 

pai durante esse processo. Não há dúvidas de que a crescente inserção da mulher 

no mercado de trabalho tem trazido muitas transformações nas relações conjugais, 

que contribuíram para o declínio do sistema patriarcal e da hegemonia masculina, 

mas sabe-se que ainda há uma longa jornada de desconstruções a serem feitas, 

visto que ainda ocorrem diversas imposições no que se refere ao “papel” da mulher. 

No próximo tópico esta problemática será abordada de forma mais detalhada. 

 

3.2.Medicalização do corpo da mulher e Humanização do parto 
  

O evento da gravidez, parto e nascimento há algumas décadas atrás, ocorria 

em família, em um contexto em que as pessoas estavam ligadas por fortes vínculos 

humanos e apoio social. No entanto, com os avanços tecnológicos e científicos na 

área da saúde, e o surgimento da medicalização do corpo da mulher, tal evento que 

outrora era domiciliar e familiar passa a ocorrer no ambiente hospitalar, conduzido 

por meios tecnológicos e cirúrgicos, que acontece com a intenção de controlar as 

situações de risco para o binômio mãe-filho. Cabe ressaltar que em épocas em que 

esse procedimento ocorria no ambiente domiciliar, o índice de mortalidade materna 

e infantil era bastante alto (SOUZA; GAÍVA; MODES, 2011). 
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O processo de nascimento era realizado por parteiras, sendo estas 

exclusivamente mulheres, entre elas: amigas, mães e vizinhas, ou seja, mulheres 

escolhidas na comunidade. Em sua maioria eram de classes sociais subalternas, 

inclusive sem formação escolar. A prática de partejar, como é conhecida, era 

adquirida apenas pela observação e muitas vezes pela própria experiência em 

realizar os partos. Essa prática tinha bastante reconhecimento e era muito comum 

(CAIRES; VARGENS, 2012). 

Os rituais do parto em domicílio, realizados por essas mulheres, eram 
marcados por grande envolvimento afetivo. Elas criavam um clima 
emocional em torno desse processo, por meio de suas crenças, orações e 
receitas mágicas para aliviar a dor das contrações das parturientes 
(CAIRES; VARGENS, 2012, p. 165). 

 
No entanto essas práticas foram se modificando no decorrer do tempo, e 

esses rituais foram cada vez ficando mais raros, até chegar ao ponto que se 

encontra atualmente. Devido ao avanço da ciência passou-se “de uma atividade 

empírica realizada por pessoas leigas, a uma prática institucional, realizada dentro 

dos hospitais pelos médicos” (CAIRES; VARGENS, 2012, p. 165). 

Essa passagem do parto domiciliar para o hospitalar se deu pela preocupação 

com o índice de mortalidade materna e infantil. 

[...] as mulheres resolveram procurar os profissionais de saúde, em especial 
os médicos, por acreditarem que estes lhes poderiam dar mais segurança 
no momento do parto do que as parteiras. Por esse motivo, gradativamente, 
a medicina vai tomando a frente do gerenciamento da saúde feminina e da 
reprodução com técnicas intervencionistas, impessoais e tecnicistas, 
caracterizado pelo alto grau de medicalização e pelo abuso de técnicas 
invasivas (CAIRES; VARGENS, 2012, p. 165). 
 

 Estas ações contribuíram para a redução do índice de mortalidade, mas em 

contrapartida impôs uma prática obstétrica intervencionista e desumanizada, em que 

a mulher muitas vezes não tem o direito de decidir sobre as questões relacionadas à 

sua saúde e às ações direcionadas ao seu próprio corpo, ou seja, a transferência 

desse procedimento para o hospital, fez com que a gravidez fosse vista como uma 

patologia. A mulher perde o seu protagonismo durante o parto e o médico passa a 

ser a figura central. Gera-se o questionamento sobre até que ponto essas ações que 

tinham a intenção de reduzir a mortalidade materna-infantil foram eficazes, já que, 

por outro lado, houve uma desumanização da qualidade dos serviços prestados a 

esse grupo populacional específico. Compreende-se com isso que “[...] o cenário de 

nascimento transformou-se rapidamente de um acontecimento natural para um 
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evento técnico e medicalizado, tornando-se desconhecido e amedrontador para as 

parturientes [...]”. (idem, p. 483)  

Atualmente o parto tornou-se um ato quase que exclusivamente médico e 

medicalizado. No nascimento hospitalar, é dada uma maior importância às questões 

técnicas e biomédicas, fazendo com que a (o) recém-nascida (o) passe por 

intervenções muitas vezes desnecessárias, “tratando-o como algo pertencente à 

equipe e não a mãe” (idem, p. 480). Além disso, acontece também o esquecimento 

da importância que é o primeiro contato entre mãe e filho, onde se estabelece o 

vínculo inicial dessa relação. Tal fato é deixado para segundo plano, onde o 

interesse primordial deste momento se reduz somente a fazer as intervenções 

médicas. Outra consequência do banimento das parteiras é também o 

desaparecimento do conhecimento das próprias mulheres sobre o seu corpo e sobre 

as dinâmicas deste, fazendo com que o poder sobre seus corpos fossem entregue a 

um médico, em sua maioria sendo homens e mais uma vez estes passam a deter 

uma relação de poder sobre algo que pertence tão somente à mulher (CAIRES; 

VARGENS, 2012). 

Em suma, o processo de parturição se tornou um assunto médico e 
hospitalar, separado da vida familiar e comunitária, servindo à obstetrícia de 
três modos: restringindo a competição com as parteiras; estabelecendo o 
controle médico sobre as parturientes e permitindo o treinamento de novos 
médicos. O parto hospitalar medicalizado tornou-se sinônimo de 
modernidade, no qual vários especialistas se apropriaram de aspectos da 
assistência aos partos, cabendo ao médico obstetra o cuidado com o parto 
propriamente dito, ao anestesista, retirar a dor e ao pediatra, as ações sobre 
a criança (CAIRES; VARGENS, 2012, p. 165). 
 

Nesse contexto surgem movimentos que colocam em evidência a 

necessidade de que ocorra uma mudança na compreensão desse fenômeno e no 

cuidado que deve ser direcionado tanto à mãe, como à (ao) recém-nascida (o) 

durante esse momento. Com isso, ao longo dos anos 1980, e mais intensamente na 

década de 1990, nasce o conceito de humanização da assistência ao parto. Esse 

conceito é amplo, tem início durante o pré-natal e estende-se até o puerpério22. A 

equipe tem que ser qualificada para realizar procedimentos que sejam estritamente 

benéficos para a mulher e o bebê, “evitando intervenções desnecessárias e 

                                                           
22

 Puerpério é o período que compreende a fase do pós-parto, quando a mulher passa por alterações 
físicas e psíquicas até que retorne ao estado anterior à sua gravidez. Esse período se inicia no 
momento em que se dá o deslocamento placentário, logo após o nascimento do bebê, embora 
também possa ocorrer com a placenta ainda inserida na gestante, é o caso de óbitos fetais 
intrauterino. Disponível em: <http://www.portaleducacao.com.br/enfermagem/artigos/37399/o-que-e>. 
Acesso em: 25/10/2014 
 

http://www.portaleducacao.com.br/enfermagem/artigos/37399/o-que-e
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preservando sua privacidade e autonomia” (SOUZA, GAÍVA e MODES, 2011, p. 

481). 

O termo humanizar nos remete a uma assistência que valorize a qualidade 
do cuidado do ponto de vista técnico, associado ao respeito dos direitos do 
paciente, de sua subjetividade e referências culturais, como também a 
valorização do profissional e do diálogo intra e interequipes. As práticas 
humanizadoras do nascimento é um processo em que o profissional deve 
respeitar a fisiologia do parto, não intervindo desnecessariamente, 
reconhecer os aspectos sociais e culturais do parto e nascimento, 
oferecendo suporte emocional à mulher e sua família, facilitando a formação 
dos laços afetivos familiares e o vínculo mãe-filho; criar espaços para que a 
mulher exerça sua autonomia durante todo o processo, permitindo um 
acompanhante de escolha da gestante, informar à paciente todos os 
procedimentos a que será submetida, além de respeitar todos os seus 
direitos de cidadania (idem, p. 480). 

  
 Entendendo que a má assistência provinha da não compreensão dos direitos 

reprodutivos e a não percepção da mulher como sujeito, o Ministério da Saúde 

concluiu que esta desumanização do parto realmente vinha acontecendo e, com o 

intuito de assegurar o parto de uma maneira mais cuidadosa para com todas as 

partes envolvidas, nas últimas décadas, o Ministério vem propondo políticas de 

atenção integral à saúde da mulher e da criança, como já foi assinalado no capítulo 

anterior. Entre estas políticas e programas está o Programa de Humanização do 

Pré-Natal e do Nascimento (PHPN) que foi implantado no ano de 2000 e tinha como 

principais objetivosa redução das altas taxas de mortalidade materna e neonatal, 

além da assistência humanizada ao pré-natal, parto e nascimento, melhorando a 

qualidade do acompanhamento durante esse período (BRASIL, 2005a). 

 Outro ponto importante a ser ressaltado sobre esse Programa é que ele 

“promove o encorajamento de vínculos afetivos entre mãe e filho logo após o 

nascimento, e garante uma assistência segura, confiável e suave pelos profissionais 

durante todo o tempo em que ambos permanecerem na maternidade” (CASSIANO 

et al, 2014, p. 235). Este ainda tem a novidade do alojamento conjunto, ou seja, todo 

bebê que nascer com boas condições de saúde deve permanecer em contato com a 

mãe, durante tempo integral e não somente ao longoda amamentação (CASSIANO 

et al, 2014). Esse Programa em questão foi essencial, pois estabeleceu a 

humanização como um dos princípios norteadores da assistência à saúde. 

No que tange necessariamente à humanização do nascimento, esta abarca 

várias ações, entre elas: a qualidade da relação interpessoal entre os profissionais, 

gestantes e recém-nascidas (os), acolhimento, dignidade e respeito; iniciativas para 

estimular e promover o vínculo entre mãe/filho e aleitamento materno nas primeiras 
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horas de vida; ações de desmedicalização do parto e nascimento; colocar em prática 

os direitos da paciente e os princípios éticos do cuidado; além da permissão de uma 

(um) acompanhante junto à parturiente (SOUZA; GAÍVA; MODES, 2011). Esta última 

ação citada, a permissão de uma (um) acompanhante durante o processo de 

nascimento e no pós-parto, é o objeto da presente pesquisa e que será analisado, 

contextualizado e problematizado no próximo tópico. 

 

3.3. Análise dos dados 

 

 Serão apresentadas as análises das entrevistas que foram realizadas com as 

mulheres puérperas, suas (seus) acompanhantes e com a assistente social da 

maternidade do Hospital Regional de Samambaia (HRSam). O intuito da respectiva 

análise é identificar a percepção das (os) entrevistadas (os) sobre a Lei da (o) 

acompanhante e a maternidade, tendo em vista que tal legislação foi uma conquista 

do movimento feminista no que se refere à saúde da mulher e à humanização dos 

serviços ofertados a esta. Serão articuladas as respostas dos roteiros de entrevista 

com o arcabouço teórico apresentado nos capítulos anteriores, para que dessa 

forma haja uma melhor compreensão dos assuntos tratados neste trabalho. Em 

relação às entrevistas, foram transcritos trechos que dialogam com o objetivo 

proposto na pesquisa. 

  

3.3.1. Lei do acompanhante: uma análise da sua efetivação na saúde pública 

do DF 

 

A tradição de familiares participarem do processo de nascimento foi sendo 

desconsiderada junto com o abandono ao parto domiciliar, ou seja, “[...] a 

institucionalização do parto foi determinante para afastar a família do processo de 

nascimento e parto, atendendo às necessidades dos profissionais de saúde em 

detrimento das necessidades das parturientes” (OLIVEIRA; MACHADO, 2008, p. 9). 

A partir disso, pode-se incluir entre as conquistas adotadas na humanização do 

parto e nascimento, a Lei 11.108/2005, conhecida como a Lei da (o) acompanhante, 

que foi assinada durante a II Conferência Internacional sobre Humanização do Parto 

e Nascimento, no Rio de Janeiro, e que altera a Lei 8.080 de 1990 para assegurar o 

direito às gestantes atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de escolher, 
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entre amigas (os) e parentes, alguém de sua confiança para estar presente na sala 

de parto e também no pós-parto. Ou seja, essa Lei inclui a inserção da (o) 

acompanhante de escolha da parturiente, que na maioria das vezes se encontrava 

excluida (o) do processo de nascimento e parto em muitas instituições hospitalares 

brasileiras (BRASIL, 2005b). 

A medida tem o intuito de melhorar a qualidade do atendimento às gestantes 

para que estas não fiquem sozinhas durante o longo período de trabalho de parto; e 

é também mais uma das ações que procuram humanizar os partos no país.  A partir 

disso, a Lei 8.080/1990 passa a vigorar acrescida do seguinte Capítulo VII "Do 

Subsistema de Acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto 

imediato" que dita,  

Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede 
própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à 
parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de 
parto, parto e pós-parto imediato.  
§ 1o O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela 
parturiente (BRASIL, 2005b). 

 
 Quanto à importância de ter uma (um) acompanhante durante o processo de 

parturição, as (os) entrevistadas (os) relataram que a presença de uma pessoa de 

confiança nesse momento gera maior segurança, o que é possível identificar a partir 

das seguintes falas, 

Eu acho importante, é muito importante [...] as vezes tem gente que precisa, 
gente que gostaria. Até mesmo por saúde mesmo. É importante. (mulher – 
puérpera 1).  
 
[...] assim, quando eu descobri que podia eu me senti aliviada pelo fato de 
você ter alguém próximo a você. Questão de sentimento, de tudo. Que é um 
momentozinho muito delicado, embora seja o mais lindo da vida da gente, é 
o mais doído também. E aí quando eu pensava de ter alguém assim, no 
caso meu esposo, ou que fosse a minha mãe, parece que você se sente 
assim mais com um suporte maior, uma confiança maior de saber que ta ali. 
Quando eu até falava pra ele que quando o neném nascer pra ele olhar o 
neném todinho, vai junto, observa tudo; que é uma confiança que a gente 
tem de saber. Porque às vezes a gente pode ta ali desacordada ou 
desatenta, mas tem uma pessoa com a gente que ta prestando atenção em 
tudo. Infelizmente hoje acontece tanta coisa. Aí pra mim a importância era 
essa, questão do suporte mesmo e com medo de ta muito fraca e não 
conseguir. Queria mesmo que ele tivesse comigo. Sozinha é muito ruim. 
Igual eu to te falando, é um momento muito delicado e a gente precisa de 
alguém pra gente olhar e pensar assim: não, se acontecer alguma coisa ele 
ta aqui. Ele vai tentar resolver, ele vai ajudar. A palavra chave é passa 
segurança, sente mais tranqüila. (mulher – puérpera 2).  
 
Eu acho ela importante. Da gente assistir, as vezes tem uns que tem 
coragem de assistir, as vezes tem outros que não tem. Mas se pudesse eu 
tinha coragem de assistir. É importante pra ela saber que tem uma pessoa 
do lado dela. (mãe - acompanhante 1).  
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 A assistente social da maternidade também demonstra durante a sua 

entrevista entender a importância dessa legislação como um direito social no 

contexto da humanização dos serviços prestados pela saúde pública, como pode ser 

observado com a seguinte fala, 

Eu acho que se você quer humanizar o sistema, eu acho que ela é super 
importante nessa questão da humanização, porque está mais do que 
provado que  no ambiente hospitalar a questão do acompanhamento, de um 
parente, de quem tem vínculo com aquela paciente, está mais do que 
provado até cientificamente em pesquisa que a recuperação do paciente, o 
tratamento dentro do hospital sob acompanhamento, ele é muito mais 
consolidado, é muito melhor em função do acompanhamento de alguém da 
família. Principalmente a mulher que está em estado gestacional e em 
trabalho de parto. É natural essa insegurança e ela ter acompanhamento do 
marido, do pai do bebê dela. É uma coisa assim que é muito bom, ajuda 
muito no trabalho de parto. E eu acho também que a maioria das pacientes 
se sentem muito mais seguras se estão sob acompanhamento do pai do 
seu bebê. Então eu acho que para a questão da humanização do sistema, 
eu acho que essa lei, essa iniciativa é muito boa (assistente social). 
 

 Hoga e Pinto (2007) comentam que as mulheres que consiguiram esse 

suporte de fazer valer a lei e poder ter uma (um) acompanhante nesse momento, 

“tiveram trabalho de parto mais breve, necessitaram de analgesia com menor 

freqüência e seus recém-nascidos apresentaram menor freqüência de pontuação 

baixa de Apgar e a prevalência de partos operatórios foi menor” (p. 74). Além disso, 

durante o pós-parto, a presença contínua da (o) acompanhante junto à parturiente, 

“possibilitou a detecção rápida de problemas e o atendimento das demandas por 

cuidados com prontidão e minúcia, proporcionando segurança, tanto às parturientes 

como aos próprios profissionais” (idem, p. 77). 

A presença de um acompanhante oferecendo apoio contínuo durante o 
processo de nascimento, contribui para redução das taxas de cesariana e 
problemas à saúde da gestante, ameniza a ansiedade, sensações de 
angustia e medo. De maneira incondicional encorajando-a, fazendo elogios, 
realizando massagens, incentivando e auxiliando no banho, deambulação e 
mudança de posição, com a finalidade de proporcionar conforto e alívio da 
dor (OLIVEIRA; MACHADO, 2008, p. 9). 

 
 No que tange ao Ministério da Saúde, este 

[...] reconhece os benefícios e a ausência de riscos associados à inserção 
do acompanhante, e recomenda que todos os esforços devem ser 
realizados para garantir que toda parturiente tenha uma pessoa de sua 
escolha para encorajá-la e dar-lhe conforto durante todo o processo do 
nascimento (BRÜGGEMANN; OSIS; PARPINELLI, 2007, p. 2). 
 

 Este Ministério também reconhece que a permanência de outra pessoa junto 

à mulher “contribui, ainda, com a redução do risco de acometimento por depressão 

pós-parto. O acompanhante pode, também, auxiliar a mulher nas tarefas básicas 
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com o bebê no pós-parto, quando a mãe se encontra em fase de reabilitação” 

(OLIVEIRA et al, 2011, p. 248). Além de conservar um ambiente tranquilo e 

acolhedor, com silêncio e privacidade aumentando a satisfação da mulher e 

ajudando-a a desenvolver uma percepção positiva sobre esse evento. 

 O cuidado proporcionado pelos acompanhantes se mostra imprescindível 

para garantir conforto e bem-estar às mulheres no momento da parturição. 

 Compreende-se no que tange mais especificamente à presença durante o 

pós-parto, ou seja, quando a parturiente e a (o) recém-nascida (o) já estão no 

quarto, que esse momento previsto na legislação está sendo efetivado no Hospital 

de Samambaia, onde tanto a mulher quanto o homem podem acompanhar esse 

período de internação. A fala das entrevistadas confirma isso, como pode ser visto a 

seguir, 

[...] se dessa vez eu não tivesse acompanhante, minha mãe e meu esposo, 
eu não sei. Porque eu cheguei, deitei e fiquei aqui, só amamentando a 
neném; não consegui trocar a fralda. Minha mãe chegou e a neném estava 
toda grudadinha. Eu sei que eu cheguei do centro obstétrico e fiquei sozinha 
aqui, não sei se esqueceram de ligar lá pra casa e avisar que eu tinha ido 
pro quarto. Cheguei de madrugada já aqui e fiquei sozinha com a bichinha, 
sem poder levantar, fazer nada. Foi uma madrugada complicadíssima. 
Ainda bem que no outro dia minha mãe veio, meu esposo veio, aí ajudou. 
Dez dias sem acompanhante Deus me livre, é importantíssimo ter alguém. 
(mulher - puérpera 1).  

 
Só de poder ter o acompanhante aqui (no pós-parto) já facilita muito, muito 
mesmo. Porque igual hoje do jeito que eu to toda doída, se eu tivesse 
sozinha... e o neném ainda deu um trabalhosinho a noite (mulher - puérpera 
2).  
 

 Cassiano (2014) afirma que “a participação do acompanhante durante o 

processo de parturição envolve o apoio emocional, importante na medida em que 

compartilhar o momento do parto e nascimento com o acompanhante pode ser um 

facilitador do trabalho de parto para a parturiente” (p. 235). Dessa forma, no que se 

refere a quando o acompanhante é o pai do bebê, a importância se dá no fato dele 

deixar de se reconhecer apenas no papel de um espectador e provedor da família, 

passando a se envolver também com os assuntos que a sociedade em geral coloca 

como sendo atribuição somente das mulheres,  

[...] conquistando um novo espaço junto à gestante, sendo aceita a sua 
participação nos assuntos relacionados à gravidez. Este pai tenta abrir, ou 
retomar, o seu espaço no nascimento do seu filho que lhe foi retirado pelos 
profissionais que atendem o parto (CAIRES; VARGENS, 2012, p. 167). 
 

 Em uma dimensão mais ampla, a presença do companheiro da parturiente no 

momento do parto representa uma forma de promover a equidade de gênero. Isso 
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acontece porque favorece o rompimento dos estereótipos que reforçam o papel da 

mulher como a única responsável pela função reprodutiva. Ao acompanhar o 

nascimento do filho, o homem estaria afirmando sua paternidade, assim como 

descobrindo novos “papeis” que podem ser assumidos diante do contexto familiar e 

que antes eram tidos apenas como competência da mulher, ou seja, a participação 

do homem no acompanhamento da mulher em todo o processo de reprodução, entre 

eles o parto, faz com que o homem se torne apto a assumir as responsabilidades 

inerentes à paternidade.  

Para o homem, este é um momento em que ele adquire maior consciência 
da importância da sua participação neste processo. A presença do homem/ 
companheiro é um fator positivo que favorece o fortalecimento dos laços 
familiares e faz com que eles se sintam importantes e realizados ao poder 
exercer de forma concreta o papel de pai (CAIRES; VARGENS, 2012, p. 
160). 
 

 A importância do homem estar dividindo a responsabilidade desse momento 

com a mulher, está no fato dele assumir atribuições que também lhe pertence, ou 

seja, não se desresponsabilizando e não deixando tudo a cargo somente da mulher. 

Sobre isso pode-se exemplificar com a fala do acompanhante 2 que relata,  

Se eu não pudesse acompanhar aqui ia ser difícil pra ela, que ia passar a 
noite toda sozinha. Ela tava com dor, tava fraca e cuidando do neném. É 
bom ter o esposo por perto, faz um diferencial ta aqui com ela (marido - 
acompanhante 2). 

 
 Essa fala demonstra que o fato do homem participar desse momento faz com 

que ele entenda a importância de ser sujeito desse processo e que a partir disso, 

passe a assumir também outros aspectos diante do contexto familiar,  

desconstruindo  estereótipos ultrapassados e construindo uma nova forma de 

divisão das responsabilidades no âmbito da vida privada e das relações familiares. 

 Entretanto, a exclusão do homem/pai na sala de parto ainda é frequente, 

muitas vezes porque as instituições de saúde ainda não dispõem de um espaço 

físico adequado e profissionais que estejam preocupadas (os) com uma assistência 

humanizada no nascimento. Apesar da legislação vigente reconhecer os benefícios 

dessa prática, o que se observa é um despreparo de profissionais em lidar com a 

figura do acompanhante como alguém participando do processo de nascimento. 

Outro ponto a ser destacado é que apesar do movimento feminista trazer a 

perspectiva de uma necessidade de alteração nas relações entre homens e 

mulheres, a participação dos homens nos cuidados cotidianos com as (os) filhas 
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(os), na gravidez, no parto e pós-parto, ainda é pouco incentivada no próprio 

ambiente familiar e também pelos profissionais de saúde. 

 Diante desse contexto, no que se refere ao momento do parto propriamente 

dito, a legislação em questão não está se efetivando, como pode ser observado nas 

falas seguintes. 

Aqui (no HRSam) na hora do parto ele não pôde ficar, só pôde ficar quando 
eu subi aqui para maternidade. E no papel não é assim. Eles falam que 
você pode nesses três momentos (pré-parto, parto e pós-parto) e é o seu 
critério escolher o acompanhante independente de quem escolha. (mulher - 
puérpera 2). 

 
Aqui na hora do parto realmente não tem como. Eu tentei falar porque eu 
achei uma injustiça ela ganhar só, sem ter ninguém para acompanhar no 
tempo que ela ficou só. Ela estava sentindo muita dor. Na hora que ela foi 
internada ela ficou sozinha de 3 da manhã até umas 16 horas do outro dia. 
Depois que ela ganhou. Ela ganhou neném e tudo e além de não poder 
acompanhar o parto, falaram que tinha que esperar passar o efeito da 
anestesia lá em baixo, lá no Centro Obstétrico, aí ficou faltando o pessoal 
daqui da maternidade ir lá buscar, ficou lá embaixo um tempão e ninguém 
daqui foi buscar (marido - acompanhante 2). 
 

 Ao questionar as (os) entrevistadas (os) sobre a justificativa que os hospitais 

utilizam para não estarem cumprindo com a legislação que torna esse 

acompanhamento obrigatório, estas (estes) responderam que, 

O que eles argumentam é que vai de acordo com o hospital deixar ou não, 
mas não é assim; o que a lei coloca é que é direito nosso, independente de 
onde a gente for. Na Ceilânda mesmo eu falei várias vezes e a mulher falou: 
não, não...não ta tendo estrutura pra entrar ninguém, independente de ser 
mulher, ser homem não podia entrar ninguém.  Aí aqui (no HRSAM) eu 
perguntei e ela falou que durante o parto não, mas aí logo que eu ganhasse, 
o pai podia subir pra ver, e quando eu subisse pra maternidade aí eu 
escolhia o acompanhante da minha preferência. Mas eles explicaram, 
assim, de uma maneira bem calma que até te convence realmente. Porque 
onde eu fiquei no pré-parto tinha seis mulheres, aí o que eles argumentam é 
que é uma situação muito delicada, que as mulheres tão lá na hora do 
desespero, tira roupa, e já ta com vergonha da gente que também ta em 
desespero; imagina se a gente tivesse com outra pessoa. E realmente é 
assim porque na hora você fica agoniada e aí se tivesse uma outra pessoa 
talvez eu poderia ficar com vergonha. Então ali você entende. Porque na 
hora você fica com medo e quer alguém, mas depois você entende. O ideal 
é que tivesse estrutura pra colocar em prática. (mulher - puérpera 2). 
 
Eles falaram que não tem estrutura, porque são muitas mulheres ganhando 
perto, não dá pra saber mesmo, só falavam que não dava (marido 
acompanhante - 2). 
 

 Mediante essas falas nota-se a precarização dos serviços ofertados pela 

saúde pública do DF. Os hospitais justificam a não efetivação da Lei devido a falta 

de estrutura dos mesmos. No entanto, tendo como referência os principais aspectos 

aprovados na CF/88, encontra-se entre eles o fato das ações e serviços de saúde 
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passarem a ser considerados de relevância pública, cabendo ao poder público sua 

regulamentação, fiscalização e controle (BRAVO, 2006). Ou seja, percebe-se com 

esses relatos que a regulamentação e controle dos serviços de saúde não estão 

ocorrendo plenamente na realidade do Distrito Federal. O fato dos hospitais não 

oferecerem a estrutura necessária para a efetivação da Lei da (o) acompanhante 

demonstra o quanto esses serviços prestados à população ainda estão sendo 

realizados de forma precária, onde diversas mulheres se encontram no mesmo 

ambiente, passando por situações de muita dor e não podendo usufruir de uma 

normativa jurídica que prevê a presença de uma (um) acompanhante, para que 

dessa forma facilite e torne o momento do parto menos doloroso, além de assegurar 

seus direitos de cidadania, reconhecidos e positivados no âmbito legislativo/formal, 

porém não efetivados na sua plenitude na vida social.  

 Em relação a ter  conhecimento ou não da Lei 11.108/2005, as usuárias dos 

serviços e suas (seus) respectivas (os) acompanhantes responderam da seguinte 

forma, 

Tive sim, pela internet mesmo. Já sabia que existia essa lei, que eu tinha 
direito (mulher - puérpera 1). 

 

Tenho, eu vi no HMIB
23

 porque eu tava fazendo consulta lá, só que aí 
quando foi pra eu ganhar o neném tudo já mudou do que diz no papel. 
Porque lá no papel está tudo muito bonitinho, que a gente realmente tem a 
escolha tanto pro antes, tanto durante, tanto pós-parto. Mas aí quando a 
gente chega nos hospitais a verdade não é essa. Porque em Ceilândia eles 
nem tavam deixando, em Taguatinga não podia homem – então já não era a 
minha opção porque eu queria o pai do neném (mulher - puérpera 2). 
 
Ainda não, nunca tinha ouvido falar que é um direito, que é uma lei (mãe - 
acompanhante 1).  

 

Olha, antes da gente vir pra cá a gente teve conhecimento porque a gente 
tava tentando ter em outro hospital. A gente morava em Águas Lindas e fez 
o pré-natal lá. A gente mudou pro Recanto das Emas, mas a gente 
continuou fazendo o pré-natal lá. Ela trabalhava lá. Aí a gente começou a se 
consultar no HMIB, aí lá tinha de tudo, podia ter acompanhamento no parto 
e tudo. Mas de lá jogou a gente lá pra Ceilândia, aí lá a gente não podia 
acompanhar, aí chegou aqui no HRSam e a mesma coisa (marido 
acompanhante 2). 
 

 Diante dessas falas transcritas acima, pode-se levantar diversos pontos 

interessantes, entre eles o fato de 3 (três) das (os) 4 (quatro) entrevistadas (os) 

relatarem ter conhecimento da Lei em questão, o que demonstra que a maioria já 

tinha ouvido falar de tal Lei. Outro ponto interessante de se analisar de acordo com 

                                                           
23

 Hospital Materno Infantil de Brasília. 
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as falas, é a evidente diferença entre os hospitais do Distrito Federal, enquanto que 

no HMIB as (os) entrevistadas (os) relataram que o direito à (ao) acompanhante é 

efetivado no momento do parto e pós-parto, no Hospital da Ceilândia o mesmo não 

ocorre. Já em Taguatinga só mulheres podem acompanhar. No que tange ao 

Hospital de Samambaia, o direito é efetivado somente no pós-parto, ou seja, quando 

a parturiente e a (o) recém-nascida (o) já se encontram no quarto. Isso demonstra a 

falta de uniformidade e universalidade dos serviços oferecidos pela saúde pública do 

DF, caminhando na contramão dos princípios priorizados pelo SUS, que prevê, 

dentre suas orientações, a integralização dos serviços. 

  A partir das falas, compreende-se que a Lei 11.108 não está sendo efetivada 

no que se refere à realidade da saúde pública do DF e o que se observa é uma 

fragmentação dessa Lei, onde em alguns hospitais ela é efetiva nos três momentos 

(pré-parto, parto e pós-parto), em outros ela só se efetiva no momento do pós-parto, 

enquanto em alguns ela não é colocada em prática em nenhum destes momentos, 

como é o caso do Hospital da Ceilândia, conforme relatado nas entrevistas.  

 Quando perguntado às (aos) entrevistadas (os) sobre a opinião delas (deles) 

no que tange aos hospitais do DF terem estrutura ou não para concretizarem essa 

lei, levando em consideração a experiência que estava sendo vivenciada, foi 

respondido que, 

Não está sendo efetivada, mas estrutura eu acho que às vezes até tem. 
Acho que falta uma organização melhor do sistema, mas acho que estrutura 
tem, e dinheiro para investir também. Às vezes é falta de interesse e até de 
procura, falta de conhecimento da lei por parte das pessoas pra cobrar do 
hospital (mulher - puérpera 1). 
 
Olha, o acesso aos hospitais daqui pra mim ta bem restrito. O hospital que 
eu realmente estava indo era lá no HMIB e lá eu acredito que sim, do jeito 
que a gente viu. Tanto que quando eu descobri que eu não ia ganhar 
neném lá pra mim foi um choque porque até então eu nunca tinha vindo 
aqui em Samambaia, e quando eu cheguei no da Ceilândia, no de 
Taguatinga, eu fiquei horrorizada. Eu sai de lá com medo. Eu estava super 
ansiosa pra ganhar neném e depois que eu descobri que eu não ia ganhar 
lá no HMIB eu passei a ficar preocupada com a chegada dele (mulher - 
puérpera 2). 
 
Acho que sim, se eles quiserem, eles podem. Mas hoje essa lei não é 
colocada em prática, acho que não tão oferecendo estrutura. Se os 
governantes quiserem acho que pode, tudo que eles quiser por em pratica é 
feito. Depende dos deputados, senadores, que eu acho que esses daí que 
cuidam dessa lei (mãe - acompanhante 1). 
 
Acho que não. O hospital da Ceilândia tava lá uma bagunça, gente sendo 
atendido lá, nem maca tinha. Ela não ficou lá internada porque tinha mulher 
que nem tava tendo essa roupa aí, o avental do hospital, as mulheres tava 
com roupa de casa mesmo. Aí que a gente pegou e veio pra cá no HRSam. 



79 
 

Porque eles tavam querendo que a gente ganhasse o neném lá. Aí viemos 
pra esse que é bem melhor em comparação com o da Ceilândia, é tranqüilo. 
Lá na Ceilândia é muito bagunçado (marido - acompanhante 2). 

  

 A assistente social entrevistada também expõe a sua opinião quanto ao 

cumprimento dessa lei na saúde pública do DF, 

Eu acho que não porque aqui no HRSam, por exemplo, a gente não tem 
como efetivar a lei de forma completa por conta da estrutura física do 
hospital mesmo. A gente tem um pré-parto e um centro obstétrico que não 
tem divisórias, que é uma estrutura que não dá privacidade para as 
pessoas. Então não tem como você liberar o acompanhamento para uma 
paciente junto com outra que não tem nenhum vínculo familiar, nem é 
conhecida dessa pessoa. Então a gente acaba colocando as pessoas no 
mesmo ambiente; então como não tem privacidade não tem como você 
garantir isso no centro cirúrgico e no pré-parto. É complicado. Isso só está 
acontecendo mesmo na internação, depois que a pessoa realiza o parto, no 
pós-parto. [...] É uma pena que o hospital não possa garantir isso de forma 
efetiva em todas as etapas que deveria. Assim, eu vejo que até para 
adequação da estrutura do hospital não é uma coisa que ia ser tão oneroso 
assim para o hospital, nem para a Secretária de Saúde. Eu acho que 
deveria ter um movimento para garantir isso de uma forma mais efetiva e 
mais firme por parte do poder público (assistente social). 

 

 Tais falas reafirmam os limites e dificuldades do serviço público em lidar com 

as demandas da população, evidenciando que a ordem capitalista não é capaz de 

garantir a universalização dos direitos sociais para a população que dele faz parte, 

ao contrário, ele torna a desigualdade social muito mais latente.  

 A implementação do SUS vem refletindo o que Nogueira e Mioto (2006) 

chamam de “presença de interesses antagônicos em relação a sua consolidação” 

(p.1), tanto como política pública tendo sua base na universalidade, equidade, 

integralidade, participação da população e dever do Estado, quanto o desafio de 

construir modelos assistenciais que visem a concepção ampliada de saúde, que foi o 

que alicerçou o processo de construção do SUS. A área da saúde, devido à 

mobilização da população, foi a que mais obteve avanços e direitos sociais 

assegurados, o que foi refletido no texto constitucional de 1988. No entanto, 

compreende-se a partir das falas das (os) entrevistadas (os) que após 26 (vinte e 

seis) anos de Constituição, nota-se ainda descumprimento no campo da efetivação 

dos direitos previstos em lei, como é o caso do direito à (ao) acompanhante. É 

inegável que a maior conquista do SUS se refere ao acesso universal e igualitário 

aos serviços de saúde, porém, as ações em saúde não podem se limitar a serem 

apenas universais, tem-se que ter em vista que essa universalidade deve ser 

prestada com qualidade, para que não aconteça da população ter seus direitos 
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violados cotidianamente como pode ser notado em diversos aspectos da presente 

pesquisa. 

 Sobre isso, a última pergunta da entrevista foi relacionada a como as 

mulheres parturientes e suas (seus) acompanhantes, no papel de usuárias (os) dos 

serviços públicos de saúde, se sentiam diante da evidente violação de direito que 

estavam sofrendo com relação ao acompanhamento durante o processo de 

nascimento. As respostas foram as seguintes:  

Ao mesmo tempo que eu sinto mágoa, eu fico pensando em outras pessoas 
também. Ninguém aqui no hospital tem culpa. Eu entendo, mas é difícil. A 
culpa não é daqui, é maior. É assim, a gente entende, mas não aceita, 
aceita, mas na entende (mulher - puérpera 1) 
 
Quando eu cheguei aqui ontem e eles falaram que não podia, eu fiquei bem 
abalada, eu falei: se eu soubesse eu tinha trago um papel que fala da lei 
porque eu tive acesso a esse papel lá no HMIB, que aí eu ia chegar e 
argumentar. Porque o papel que eu vi aqui só falava que eu tinha direito a 
acompanhante, não especificava igual lá no HMIB, porque lá tinha pré, 
durante e pós parto. Então assim eu teria argumentado. Não sei se teria 
adiantado, mas eu teria tentado. Porque na hora eu fiquei bem triste de 
saber que eu ia ficar lá dentro sozinha. Eu acho que eu teria dado um 
trabalhozinho pra eles até eles me convencerem que realmente não podia. 
Mas é ruim saber assim que você tem direito e não conseguiu (mulher - 
puérpera 2). 
 
A gente sente até inseguro não poder acompanhar. Porque eu nunca ouvi 
dizer que teve alguém que já acompanhasse. Eu achei que não tinha nem 
essa possibilidade de ser aprovado, pelo jeito é sim. Se for é bom, tanto 
pras mulher como pras mãe (mãe - acompanhante 1).  
 
 Ah, a gente fica indignado, porque igual aconteceu isso dela está sentindo 
muita dor mesmo e a pessoa ficar sozinha, não poder nem ficar um 
acompanhante nem nada. Acho que na hora do parto é o momento pior 
para a pessoa que está ali, sentindo dor e não ter nenhum familiar para dar 
um apoio, acaba sendo acho que pior para ela (marido - acompanhante 2).  

 

 Os relatos acima remetem a sentimentos de tristeza, mágoa, insegurança, 

revolta e indignação. Estes sentimentos podem servir de incentivo para que a 

população que cotidianamente passa por situações de violação de direitos, busquem 

formas de se articularem, organizarem e se mobilizarem no intuito de lutar e 

pressionar o Estado no que se refere às respostas às inúmeras demandas da 

população. Um meio disso acontecer é pela participação no controle social feita pela 

sociedade civil no âmbito do SUS. A Lei 8.142/90 dispõe, entre outras questões, 

sobre a participação da comunidade na gestão deste sistema de saúde, por meio 

dos Conselhos e das Conferências desta política, sendo estes considerados 

espaços para a prática do controle social. “Os Conselhos de Saúde foram 

constituídos para formular, fiscalizar e deliberar sobre as políticas de saúde” 
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(BRASIL, 2006, p. 5). Este Conselho é composto por representantes do poder 

público, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuárias (os); que, 

segundo a Lei 8.142 atuam na formulação de estratégias e no controle da execução 

da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros. Sobre isso, a assistente social entrevistada aponta que a 

ação profissional também possui uma dimensão sócio-educativa, de orientação e 

informação à população atendida, de forma a incentivar inclusive a participação de 

usuários (as) nas instâncias do controle social.  

A gente senta, conversa, fala para ele que existe realmente a lei, diz que é 
preciso a gente fazer um movimento, que eles precisam participar do 
Conselho de Saúde do DF. A gente pede que ele vá na ouvidoria, que 
coloque a situação que a falta  de estrutura do hospital impede a garantia do 
direito dele de participar, até do bebê, de ter o pai participando desse 
processo. Quer dizer, é uma violação de direitos aí dupla, tripla porque a 
mulher também tem direito. Então a gente procura fazer esse 
esclarecimento (assistente social). 

  
 Esse direito de participação em instâncias deliberativas foi resultado da luta 

pela democratização dos serviços de saúde e pode ser considerado como uma 

grande conquista no que tange ao fortalecimento do SUS. Vale destacar que é 

ocupando estes espaços que a população legitima sua luta pela garantia dos 

direitos. Portanto, essa participação deve ser reconhecida e incentivada por todas 

(os) as (os) profissionais da saúde, para que as (os) usuárias (os) tenham 

conhecimento desses espaços e a partir disso se organizem para fazer valer a sua 

participação. 

 A inserção da(o) acompanhante durante o nascimento e em todas as etapas 

deste processo é algo que vem sendo incentivado pelo Ministério da Saúde, na 

intenção de que profissionais e serviços de saúde se conscientizem da importância e 

benefícios que esta atitude pode trazer no processo de humanização do parto. Mas 

para isso, infelizmente, ainda há um longo caminho a ser percorrido. Muitas vezes a 

(o) acompanhante é vista (o) como uma pessoa que pode perturbar o centro 

obstétrico e atuar como fiscalizadora (o) da equipe médica e não como alguém que 

pode contribuir com esse processo. Esse pode ser identificado como um dos 

motivos dela (e) ser excluída (o) do processo de parturição. Outros obstáculos para 

essa participação podem ser citados, a saber: a deficiência da estrutura física das 

instituições, as rotinas centradas no médico, a falta de capacitação e desinteresse 

da equipe, a carência de leitos, e o número insuficiente de funcionárias (os), além do 

elevado índice de pessoas sem informação sobre a Lei e sobre seus direitos, 
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continuando assim a mercê das normas institucionais e da equipe de saúde. Vale 

ressaltar que os hospitais pouco abordam ou divulgam a Lei. 

O não cumprimento da Lei 11.108 é influenciado pela falta de conhecimento 
entre as gestantes e negligência das instituições hospitalares, que 
estabelece normas e rotinas criadas para atender as necessidades dos 
profissionais de saúde e não das parturientes (OLIVEIRA; MACHADO, 
2008, p.12). 
 

 Muitas (os) das (os) profissionais da área da saúde não compreendem a 

importância da presença de uma (um) acompanhante para a mulher no processo de 

nascimento, por acharem que a (o) mesma (o) possa vir a atrapalhar. Em 

contrapartida, a principal interessada, a mulher, não vê desvantagem nenhuma. 

Dessa forma, é importante ter em mente, que a vontade da (o) profissional não pode 

sobrepor-se à vontade da mulher. Humanizar implica em respeitar a vontade do 

outro, ou seja, o cuidado humanizado perpassa o respeito pela mulher e aquilo que 

ela deseja.    

 A humanização da assistência ao nascimento requer atitude ética e solidária 

por parte das (os) profissionais de saúde, organização da instituição de modo a criar 

um ambiente acolhedor e a adoção de condutas hospitalares que rompam com o 

tradicional isolamento imposto à mulher, além de medidas e procedimentos 

sabidamente benéficos para o acompanhamento do parto e do nascimento. Assim, é 

indispensável que ocorram mudanças no modelo biomédico, essencialmente 

técnico, para um que valorize os aspectos sociais e culturais da gestação e parto 

para que mulheres/famílias brasileiras tenham a experiência de um parto 

verdadeiramente humanizado, que assegure os direitos sociais das mulheres. É de 

grande importância estimular e subsidiar a implementação da atual legislação em 

vigor no Brasil, abrindo possibilidades para que todas as parturientes, independente 

do seu nível socioeconômico e cultural, tenham o apoio de uma pessoa de sua 

escolha durante todo o processo do nascimento. Além disso, é preciso que 

profissionais e serviços de saúde se conscientizem da importância e benefícios 

desta atitude no processo de humanização do parto. 

 Portanto, é preciso lutar para que as mulheres tenham seus direitos 

assegurados no que tange à participação de uma (um) acompanhante, a fim de que 

práticas humanizadas sejam implantadas e para que se possa vislumbrar uma 

assistência humanizada, na qual a gestante/parturiente passe a ser uma agente 

ativa no processo do nascimento, retomando para si o ato de parir, e não uma 
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agente passiva, como objeto de parturição, nas mãos de uma equipe médica repleta 

de pessoas desconhecidas. 

A partir desse ponto, percebe-se que há um longo caminho a ser percorrido, 
até que as mulheres tenham acesso a um parto seguro, acolhedor e que 
respeite suas necessidades físicas, emocionais, psicológicas, sociais e 
espirituais (OLIVEIRA; MACHADO, 2008, p.13).  
 

 Como medidas para que essa Lei seja efetivada, pode-se citar a necessária 

implementação da educação em saúde no pré-natal, a preparação prévia dos 

profissionais e a disseminação de informações à gestante sobre seus direitos, para 

que dessa forma comecem a lutar e tenham argumentos para exigirem o 

cumprimento da legislação, pois é só a partir de reivindicações, pressões e 

mobilizações coletivas que os serviços de saúde serão forçados a se atualizarem e 

oferecerem um atendimento que esteja em consonância com as necessidades 

humanas e direitos de cidadania, contribuindo para um processo de nascimento 

mais autônomo.   

Para fazer valer o direito da mulher são necessárias algumas mudanças, 
envolvendo os profissionais de saúde e as instituições. Os profissionais 
devem rever seus conceitos, abandonar seus preconceitos, favorecendo um 
acolhimento completo. As instituições devem estar preparadas para receber 
as parturientes, incentivando e fornecendo subsídios para um treinamento 
adequado para sua equipe (OLIVEIRA; MACHADO, 2008, p.13). 

  
 Faz-se essencial a tentativa de entender a atenção à gestação e ao parto 

como experiências humanas completas e, ao mesmo tempo, considerá-las como um 

evento individual e social que extrapola a dimensão biológica, sendo este um 

momento repleto de sentimentos e significados que envolvem práticas que 

aproximam as pessoas. É preciso também oportunizar a escolha de uma (um) 

acompanhante para dividir o momento do parto, cumprindo assim os princípios da 

humanização na perspectiva da uma assistência de qualidade que proporcione a 

autonomia das mulheres em relação ao seu próprio corpo, à vivência plena de sua 

sexualidade e à livre escolha pela maternidade. 

 É nessa conjuntura que se encontra a profissão de Serviço Social, uma 

profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho e que realiza sua ação 

profissional no âmbito das políticas socioassistenciais, na esfera pública e privada, 

tendo uma dimensão objetiva de prestação de serviços sociais e uma dimensão 

sócio-educativa, no sentido de orientar e informar os usuários acerca de seus 

direitos de cidadania. Nesse sentido, essa profissão pode contribuir para a 

viabilização dos direitos sociais, com base nas mediações postas na realidade social 
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contraditória do capitalismo contemporâneo. No caso desta pesquisa, entende-se 

que profissionais de Serviço Social podem contribuir para a viabilização dos direitos 

das mulheres no contexto da saúde/maternidade, lembrando que as (os) assistentes 

sociais não são responsáveis por assegurar os direitos sociais, pois tal acesso não 

depende da (o) profissional, mas de determinantes conjunturais, estruturais, de 

correlações de forças, interesses conflitantes, da configuração das políticas sociais, 

das competências do Estado e suas responsabilidades, dentre outros. Atribuir à (ao) 

assistente social tal tarefa pode incorrer em armadilhas de se reproduzir concepções 

messiânicas, voluntaristas e salvacionistas no exercício profissional. No próximo 

tópico tal profissão será abordada de forma mais abrangente e contextualizada. 

 
 

3.3.2. Serviço Social como profissão da saúde e a questão da maternidade 
 

A expansão do Serviço Social no Brasil ocorreu a partir de 1945 e é nessa 

mesma década que a ação profissional na saúde também se amplia, transformando-

se no setor que mais vem absorvendo assistentes sociais. No que diz respeito ao 

Serviço Social frente à nova configuração da política de saúde, este vai ser 

influenciado em vários aspectos: “nas condições de trabalho, na formação 

profissional, nas influências teóricas, na ampliação da demanda e na relação com os 

demais profissionais e movimentos sociais” (CFESS, 2010, p. 23). Aumenta-se o 

trabalho precarizado e as (os) assistentes sociais são chamadas (os) para atuar 

frente às demandas de vulnerabilidade social que a classe trabalhadora está 

submetida. 

Sobre esse aumento do trabalho precarizado, na fala da assistente social 

entrevistada pode se observar alguns aspectos relevantes que se referem a tal 

questão e evidencia a configuração da política de saúde nos dias atuais. 

Eu acho que a gente tem sofrido na Secretaria de Saúde um processo bem 
difícil em relação às questões de discussão política, até da discussão da 
política de saúde da forma como a gente atende em função da defasagem 
que a gente tem de profissionais. Aqui no hospital isso é muito forte.  A 
gente tinha um quadro relativamente satisfatório no começo do ano, mas 
esse quadro de profissionais foi desmontando, e hoje o hospital está apenas 
com duas assistentes sociais incluindo uma que é chefe. Então com certeza 
isso atrapalha muito, até para você fazer um processo de discussão 
(assistente social). 
 

 Quando perguntada sobre os desafios de efetivar com qualidade o seu fazer 

profissional, a entrevistada destacou que, 
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Mais voltado para o hospital é relacionado ao número de profissionais que é 
insuficiente, às limitações da instituição para você fazer um trabalho que 
possa atingir de forma mais completa, continuada, sistemática, você não 
tem. Você não tem acesso a essa questão do orçamento que você lida, 
muito pelo contrário, a gente foi caindo num processo de desmonte da 
questão financeira para os núcleos até que acabou o nosso orçamento. Nós 
não temos mais e a gente não teve nenhum tipo de resposta em relação a 
isso. Foi diminuindo, aí depois acabou, parece que a procuradoria diz que 
tem uma ilegalidade, mas a gente nunca foi chamado. Assim como a gente 
nunca foi chamado para montar o orçamento, assim como ele acabou a 
gente nunca recebeu nenhum tipo de satisfação para o que aconteceu, 
onde é que está a ilegalidade, o que a gente pode fazer para tornar isso 
legal. Entendeu? E isso é um desafio e atrapalha o trabalho da gente 
porque tem uma hora que a gente precisa de um orçamento para garantir 
direito também e aí a gente acaba encontrando formas, vamos dizer assim, 
não institucionais, para poder realizar um trabalho, fazer alguma coisa, fazer 
pelo menos uma parte do trabalho. Então desafios são muitos (assistente 
social). 
 

O que pode ser compreendido com essas falas é uma crescente 

desresponsabilização do Estado no que se refere ao âmbito da saúde e dos direitos 

sociais como um todo. Apesar de todas as conquistas que estão firmadas na CF/88, 

fruto das lutas e processos reivindicatórios, nota-se que ”os anos 1990 até os dias 

de hoje têm sido de contra-reforma do Estado e de obstaculização e/ou 

redirecionamento das conquistas de 1988 [...]” (BEHRING; BOSCHETTI, 2007, p. 

147). Ou seja, ocorre um desvio, em especial relacionado ao papel do Estado, que 

vê como solução da crise dos anos 1970 a reconstituição do mercado, eliminando a 

intervenção do Estado na economia, através de privatizações, e, junto a isso, 

reduzindo as funções relacionadas ao bem-estar, que ficam a cargo do âmbito 

privado, da família e comunidade. O que ocorre é um distanciamento do que foi 

colocado como direito para uma ênfase em políticas compensatórias de cunho 

assistencialista. No primeiro capítulo esse assunto foi abordado de forma mais 

detalhada e o que vale ressaltar neste momento é que a contra-reforma do Estado 

traz consequências diretas para o setor público, entre eles a saúde, que como pode 

ser entendido no decorrer do presente trabalho, não vem sendo prestada com 

qualidade. Pode-se afirmar com isso, que o neoliberalismo acaba sendo uma 

oposição à universalidade, igualdade, direitos sociais e gratuidade dos serviços. 

No que se refere ao Serviço Social, vale lembrar que a profissão, tendo uma 

relativa autonomia no espaço ocupacional é regulamentada pela Lei nº 8.662/93, 

sendo o seu exercício profissional regido pelo Código de Ética Profissional de 

Assistentes Sociais, resolução do Conselho Federal de Serviço Social - CFESS nº 

273 de 1993. O exercício profissional se concretiza na esfera do Estado, nas 
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empresas privadas e no terceiro setor pela via da atuação nas políticas sociais, 

inclusive da saúde, e tal atividade encontra fundamento para a intevenção também 

na legislação que protege e assegura os direitos sociais de cidadania, dentre elas: 

 Lei Orgânica da Previdência Social – LOPS/1960; 

 Lei de Execução Penal – 1984; 

 Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA/1990; 

 Lei Orgânica de Saúde – LOS/1990; 

 Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS/1993; 

 Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – 

1999;    

 Estatuto da Cidade -2001; 

 Estatuto do Idoso – 2003; 

 Lei Maria da Penha – 2006; 

 Estatuto da Igualdade Racial – 2010; dentre outras. 

Relacionado ao comprometimento das (os) profissionais de Serviço Social com o 

Código de Ética Profissional e demais legislações que fundamentam as ações dessa 

categoria, foi questionado à assistente social entrevistada se diante da sua realidade 

de trabalho ela consegue assegurar concretamente os princípios éticos profissionais. 

A resposta obtida foi a seguinte,  

Olha eu acho que o nosso código de ética foi assim um marco fundamental 
na prática profissional e é em cima dele que a gente respira e sobrevive. Eu 
acho que o profissional que não consegue fazer o trabalho dele, pelo menos 
que ele não persegue os princípios do código de ética no cotidiano da 
profissão, eu acho que não é profissional de Serviço Social entendeu? Eu 
acho que a gente só “sobrevive” porque a gente persegue os princípios do 
código, porque a gente está tentando o tempo todo fazer com que a justiça 
social seja feita, que o princípio da igualdade aconteça na nossa prática, 
que a liberdade seja o pano de fundo da atuação profissional. Eu não vejo 
como, embora a gente saiba que está longe da gente alcançar de forma fim 
esse princípio, mas eu tento o tempo inteiro ter como base da minha prática 
profissional os princípios do código de ética e do projeto ético político da 
profissão. Que um tem a ver com o outro. Eu acho que o profissional que 
não consegue isso, que não está pelo menos tentando lutar para conseguir 
isso como base do seu trabalho, não é assistente social (assistente social). 

 

Faz-se necessário reafirmar a fala da entrevistada e destacar que a importância 

do Código de Ética está no fato dele ser reflexo do profundo processo de renovação 

que o Serviço Social passou no Brasil nas décadas de 1980 e 1990, apresentando-

se como profissão “reconhecida academicamente e legitimada socialmente” 

(CFESS, 2012, p. 19).  Ele sai do campo da moral para se tornar ético. É por meio 

do código que o agir profissional muda completamente, deixando de ser uma 
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profissão conservadora e clientelista e passando a ter entre os seus princípios 

fundamentais, a liberdade e a defesa intransigente dos direitos humanos. 

É importante ressaltar no que tange ao Serviço Social em relação à luta pelos 

direitos no campo da saúde, este não se articulou de forma efetiva para garantir a 

sua participação no Movimento da Reforma Sanitária. Isso se justifica pelo fato de 

no auge dessa reforma, a profissão estar passando por uma revisão interna de suas 

bases teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas, principalmente no 

que se refere à intenção de ruptura com o Serviço Social tradicional e à aproximação 

com a tradição marxista, adquirindo, assim, sua maioridade intelectual. Apesar 

dessa não participação, há uma relação entre o projeto ético-político profissional e o 

de reforma sanitária. Essa relação se dá nos seus principais aportes e referências 

teóricas (BRAVO; MATOS, 2004).  

Na década de 1990, período de implantação do neoliberalismo no país, 

verificou-se dois projetos políticos em disputa na área da saúde que requisitaram 

diferentes demandas para o Serviço Social: o projeto privatista e o projeto da 

reforma sanitária. No projeto privatista, a (o) assistente social faz “a seleção 

socioeconômica dos usuários, atuação psicossocial por meio de aconselhamento, 

ação fiscalizatória aos usuários dos planos de saúde, assistencialismo por meio da 

ideologia do favor e predomínio de práticas individuais” (CFESS, 2010, p. 26). Já no 

projeto da reforma sanitária, a (o) assistente social trabalha com a “democratização 

do acesso às unidades e aos serviços de saúde; estratégias de aproximação das 

unidades de saúde com a realidade; trabalho interdisciplinar; ênfase nas abordagens 

grupais; acesso democrático às informações e estímulo à participação popular” 

(idem). 

Esses dois projetos continuam em disputa no contexto brasileiro. O atual 

governo ora favorece um, ora outro. No entanto, verifica-se que a ênfase tem sido 

dada ao projeto privatista. Passa-se de um projeto coletivo hegemônico, como 

previsto na década de 1980, para um projeto corporativo que procura legitimar a 

ordem burguesa. Isso se constitui como um tema relevante para o Serviço Social 

tanto no plano técnico-operativo, como no ético-político e teórico-metodológico. Por 

isso, 

[...] as entidades do Serviço Social tem por desafio articular com os demais 
profissionais da saúde e movimentos sociais em defesa do projeto de 
Reforma Sanitária [...]. Tem-se por pressuposto que transformações 
estruturais nas políticas sociais, e na saúde em particular, só serão 
efetivadas por meio de um amplo movimento de massas que questione a 
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cultura política da crise gestada pelo grande capital e que lute pela 
ampliação da democracia nas esferas da economia, da política e da cultura 
(CFESS, 2010, p.23). 
 

Cabe ao Serviço Social, numa ação articulada com outros segmentos que 

defendem o aprofundamento do SUS, propor estratégias que busquem reforçar e/ou 

criar experiências nos serviços de saúde que efetivem o direito social à saúde. No 

entanto essa articulação com outras categorias profissionais muitas vezes é um 

desafio, já que estas ainda não têm uma compreensão muito clara do que é e quais 

as atribuições de uma (um) profissional do Serviço Social. Esse fato pode ser 

exemplificado com a fala da assistente social entrevistada, que reforça esse desafio. 

Aqui a gente luta muito, o Serviço Social briga muito com outros 
profissionais para defender esse tipo de questão, porque as pessoas ainda 
têm um conhecimento muito senso comum da nossa prática, da forma como 
a gente aborda, da forma como a gente procede e orienta. A gente vê que 
alguns profissionais ainda pensam no Serviço Social bem tradicional. Bem 
funcional e tudo; e isso atrapalha um pouco (assistente social). 

 
Para que aconteça uma desconstrução desse pensamento voltado ainda para 

o Serviço Social tradicional, a (o) assistente social deve apropriar-se de uma 

perspectiva teórico-metodológica que possibilite a reconstrução do movimento da 

realidade do objeto profissional “gerando condições para um exercício profissional 

consciente, crítico, criativo e politizante, que só pode ser empreendido na sua 

relação entre teoria e prática” (CFESS, 2010, p. 23). O trabalho da (o) assistente 

social na saúde, que queira ter como orientação o projeto ético-político profissional, 

tem que estar articulado ao projeto da reforma sanitária e aos interesses históricos 

das (os) trabalhadoras (es). 

Segundo o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS, 2010, p.29-30), 

pensar e realizar uma atuação competente e crítica do Serviço Social na área da 

saúde consiste em: 

• estar articulado e sintonizado ao movimento dos trabalhadores e de 
usuários que lutam pela real efetivação do SUS; 
• conhecer as condições de vida e trabalho dos usuários, bem como os 
determinantes sociais que interferem no processo saúde-doença; 
• facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos serviços de saúde da 
instituição e da rede de serviços e direitos sociais, bem como de forma 
compromissada e criativa; 
•não submeter à operacionalização de seu trabalho aos rearranjos 
propostos pelos governos que descaracterizam a proposta original do SUS 
de direito, ou seja, contido no projeto de Reforma Sanitária; 
• buscar a necessária atuação em equipe, tendo em vista a 
interdisciplinaridade da atenção em saúde; 
• estimular a intersetorialidade, tendo em vista realizar ações que fortaleçam 
a articulação entre as políticas de seguridade social, superando a 
fragmentação dos serviços e do atendimento às necessidades sociais; 
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• tentar construir e/ou efetivar, conjuntamente com outrostrabalhadores da 
saúde, espaços nas unidades que garantam a participação popular e dos 
trabalhadores de saúde nas decisões a serem tomadas; 
• elaborar e participar de projetos de educação permanente, buscar 
assessoria técnica e sistematizar o trabalho desenvolvido, bem como 
realizar investigações sobre temáticas relacionadas à saúde; 
• efetivar assessoria aos movimentos sociais e/ou aos conselhos a fim de 
potencializar a participação dos sujeitos sociais contribuindo no processo de 
democratização das políticassociais, ampliando os canais de participação 
da população na formulação, fiscalização e gestão das políticas de saúde, 
visando ao aprofundamento dos direitos conquistados. 
 

Vale ainda ressaltar que os parâmetros de atuação da (o) assistente social na 

saúde “se estruturam sustentados no conhecimento da realidade e dos sujeitos para 

os quais são destinados, na definição dos objetivos, na escolha de abordagens e 

dos instrumentos apropriados às abordagens definidas” (CFESS, 2010, p.39). 

Os assistentes sociais na saúde atuam em quatro grandes eixos: 
atendimento direto aos usuários; mobilização, participação e controle social; 
investigação, planejamento e gestão; assessoria, qualificação e formação 
profissional. [...] Importante destacar que esses eixos não devem ser 
compreendidos de forma segmentada, mas articulados dentro de uma 
concepção de totalidade (idem, p.41). 

 
Diante disso, o atendimento direto aos usuários se dá desde a atenção básica 

até os serviços que se organizam a partir de ações de média e alta complexidade. 

Este atendimento se divide em três ações: ações socioassistenciais, que se realizam 

por meio de avaliação socioeconômica e visitas domiciliares; ações de articulação 

com a equipe de saúde, como uma perspectiva de trabalho interdisciplinar a ser 

defendido na saúde; e ações socioeducativas, que são “orientações reflexivas e 

socialização de informações realizadas por meio de abordagens individuais, grupais 

ou coletivas ao usuário, família e população de determinada área programática” 

(CFESS, 2010, p.54). 

Já na mobilização, participação e controle social, as atividades têm por 

finalidade auxiliar na organização das (os) usuárias (os) enquanto sujeitos políticos 

que tenham suas reivindicações em pauta na agenda pública da saúde. Um meio de 

comunicação entre as (os) usuárias (os) e a instituição é a ouvidoria. No SUS, ela é 

um canal de articulação entre cidadão e a gestão pública de saúde que objetiva 

melhorar a qualidade dos serviços prestados. A (o) assistente social que assume a 

ouvidoria em seu exercício, deve consolidar os dados obtidos no atendimento por 

meio de relatórios para, posteriormente, coletivizá-los. Convém ressaltar que outras 

(os) profissionais também realizam a ouvidoria, isto é, não é competência privativa 

do Serviço Social. (idem) 
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A investigação, planejamento e gestão têm como princípio o fortalecimento da 

gestão democrática e participativa. “A contribuição do profissional de Serviço Social 

na gestão e no planejamento busca a intersetorialidade, na perspectiva de conceber 

a saúde no âmbito da Seguridade Social” (CFESS, 2010, p.61), tendo como diretriz 

o projeto ético-político profissional.  

Em síntese, essas possibilidades da atuação profissional mencionadas 

rompem com a prática rotineira, acrítica e burocrática por meio de uma investigação 

da realidade na qual estão inseridas (os) as (os) usuárias (os) dos serviços de 

saúde. Assim, a (o) assistente social reorienta sua atuação considerando a condição 

de vida e a totalidade em que as (os) demandantes de seus serviços se encontram, 

articulando sua atividade aos referenciais teóricos e políticos da profissão. O objetivo 

da profissão “na área da saúde passa pela compreensão dos determinantes sociais, 

econômicos e culturais que interferem no processo saúde-doença e na busca de 

estratégias político-institucionais para o enfrentamento dessas questões” (CFESS, 

2010, p.28). 

Vasconcelos (2006, p.262-263), faz referência ao que cabe às (aos) 

assistentes sociais no âmbito do SUS: 

I – Participar da assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho 
ou portador de doença profissional e do trabalho; 
II – Participar em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e 
agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho; 
IV – Tornar público o impacto que as tecnologias provocam à saúde; 
V – Informar ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às 
empresas, a partir do estudo dos usuários atendidos, sobre os riscos de 
acidente de trabalho, doença profissional e do trabalho; 
VI – Tornar público a ausência/deficiência de fiscalização e controle dos 
serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e 
privadas; 
VII – Participar da comunicação às instâncias competentes sobre doenças 
originadas no processo de trabalho, buscando a colaboração das entidades 
sindicais; e 
VIII – Publicizar dados que indiquem a necessidade de interdição de 
máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, que 
signifiquem exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos 
trabalhadores. 
 

Um dos maiores desafios postos às entidades do Serviço Social é a 

articulação com outras (os) profissionais de saúde e movimentos sociais em defesa 

do projeto de Reforma Sanitária. 

Apesar dos avanços, [...] muito tem de se construir na implementação da 
política e no combate a atuação segmentada dos diferentes órgãos e 
instituições, como órgãos públicos da saúde, previdência social, trabalho e 
emprego, poder judiciário, empregadores, pesquisadores, movimentos dos 
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trabalhadores, com destaque para a organização sindical, entre outros 
(CFESS, 2010, p.40). 

 
Muitas vezes, assistentes sociais possuem uma imagem de que são 

profissionais que ajudam. Esse estereótipo, quando reafirmado por assistente social, 

contribui para transfigurar o direito em ajuda e benesse. Essa postura legitima a 

reprodução da classe dominante baseada na lógica do favor e do assistencialismo.  

É neste sentido que do assistente social, que toma como referência o 
projeto ético-político, exige conhecimento sobre a realidade e não só boa 
vontade. Um profissional que compreenda a lógica e as leis fundamentais 
da organização social capitalista, sua complexidade e contradições na 
geração da questão social e como essa lógica impacta as relações sociais e 
os indivíduos apreendendo os mecanismos de exploração e de dominação. 
A categoria central é trabalho e não a esfera da subjetividade 
(VASCONCELOS, 2006, p.256). 
 

Entre as dificuldades encontradas no exercício profissional, “ainda existe na 

categoria segmentos profissionais que, ao realizarem a formação em saúde pública, 

passam a não se considerarem como assistentes sociais, recuperando uma auto-

representação de sanitaristas” (CFESS, 2010, p.27). Isso significa a falta de 

identidade e não reconhecimento de assistentes sociais com a profissão. Além 

disso, muitas vezes a ação profissional fica limitada por causa dos condicionantes 

político-institucionais. Isto ocasiona um distanciamento entre a prática profissional e 

os conteúdos teóricos da realidade da ação profissional. Sobre isso, cabe 

transcrever a fala da assistente social entrevistada quando perguntada sobre os 

obstáculos da atuação profissional em que relata, 

São vários, acho que eu passaria o dia todinho pra falar. Eu nem falo 
obstáculo mesmo, eu falo que são desafios. Que são coisas que você tem 
que superar, tanto por parte da estrutura da política pública, da forma como 
ela é pensada e executada. Eu acho que quem pensa não é quem executa 
e isso é um desafio pra gente. Em todos os níveis da política pública, 
principalmente na questão orçamentária; eu acho que a gente não tem 
acesso nem de propor, nem de pensar, nem de contribuir e isso é uma 
coisa ruim porque você acaba engessado no fazer profissional, aquele 
rotineiro que você nem sabe quem foi que pensou por você. A gente tem 
desafios também da própria categoria profissional, que na sua caixinha não 
olha para fora, não vê o que está se passando em volta. Está muito 
preocupado com seu mundinho e isso atrapalha a questão da organização 
da categoria. E essa preocupação da caixinha faz com que os profissionais 
se voltem muito para si mesmo, para sua prática, e não como uma coisa 
coletiva, mas individual. Eu acho que esse é um desafio. E aí eu concordo 
muito com o que o CRESS está falando, no slogan do CRESS, que diz que 
quem quer conselho tem que participar, eu acho que isso é um desafio para 
a categoria, a gente fala muito em direito, em garantia, em participação, em 
princípio do código de ética, de igualdade, de justiça, mas a gente não corre 
atrás. Eu acho que isso é um desafio para a gente; isso aí é uma coisa 
enorme, eu acho que é uma geleira de desafios que pesa muito. Eu acho 
que o assistente social precisa sair desse mundinho. Eu vejo também como 
desafio a própria participação do assistente social na organização popular, 
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assim, de estar afinado e andando junto com a luta do usuário. Ele não está 
nem com a dele, nem com a do usuário. Um outro desafio que eu acho que 
a gente precisa transpor também é a própria formação profissional 
continuada, não parar. Eu entendo que se eu lido com uma realidade social 
que é altamente mutável, que é altamente dinâmica, que está o tempo todo 
em movimento, eu não posso parar como profissional. E se você não estiver 
ligada ao serviço público para conseguir pegar alguma capacitação, o 
serviço social quase não tem nada aí no mercado e o que tem é muito caro. 
Por exemplo, eu tenho muita vontade de fazer um mestrado, mas eu não 

consigo pagar. Então eu acho que desafios são muitos. 
 

Outro tema que gera polêmica em torno da profissão é o Serviço Social 

Clínico que privilegia uma intervenção nas tensões produzidas subjetivamente pelos 

sujeitos, representando o caráter clínico ou terapêutico do exercício profissional. 

“Essas ações fogem ao âmbito da competência da (o) assistente social, pois não 

estão previstas na legislação profissional” (CFESS, 2010, p.44). O exercício de 

terapias não é atribuição da (o) assistente social. Outro impasse existente é quando 

assistentes sociais não tem considerado a ocupação dos espaços dos Conselhos 

pelas (os) usuárias (os) e por outras profissões de saúde como demanda, ficando, 

assim, negligenciada e não reconhecida. 

 As diferentes expressões da questão social24, consideradas fruto da 

desigualdade gerada pelo modo de produção capitalista, fazem parte das áreas de 

atuação  do Serviço Social. Sobre isso e mais especificamente sobre o contexto da 

saúde, o Conselho Regional de Serviço Social afirma que, 

Vale lembrar que o Assistente Social não tem formação específica  na área 
da saúde, mas possui competência para trabalhar e atuar no enfrentamento 
das diferentes expressões da questão social, seu objeto de trabalho,e além 
disso é capaz de elaborar, planejar,  implementar, coordenar e executar 
políticas sociais, dentre estas as do âmbito da  saúde. (CRESS, 2005, p. 9- 
10) 

 

 A questão social se manifesta de diferentes formas, por isso é de grande 

importância fazer um estudo das situações concretas. A área da saúde, assim como 

qualquer outro campo de trabalho dispõe de particularidades que precisam de 

atenção para serem desveladas. “Portanto, compreender os determinantes da 

política de saúde e seus rebatimentos no trabalho desenvolvido na instituição e na 

vida dos usuários torna-se fundamental” (MATOS, 2009, p.58). 

 Trazendo essa discussão para o âmbito da saúde da mulher - podendo ser 

considerada como uma expressão da questão social - e seus direitos sexuais e 

                                                           
24

 Questão social apreendida como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade 

capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho 
torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada 
(Iamamoto, 2003, p. 27). 
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reprodutivos, vale destacar o relato da assistente social entrevistada quando 

questionada sobre a ampliação e efetivação na contemporaneidade dos  direitos 

reprodutivos femininos e direitos da mulher como um todo.  

Essa é uma discussão muito polêmica. Eu acho que, eu não sei se tem 
ampliado não. O que eu acho que tem acontecido é que agora está sendo 
mais discutido, antes nem se falava, a mulher nem tinha o direito de dizer 
que tinha direito nessa área. Eu acho que agora não, eu acho que agora 
está muito mais em foco. Eu acho que até a própria mulher, nem ela mesma 
se dava conta dessa questão. Agora não posso te dizer e até me pergunto 
se tem avançado. Eu acho que eu não consigo ter muito claro esse tipo de 
questão. Agora que tem se discutido mais, tem se levado mais 
conhecimento à sociedade brasileira a respeito dessa questão eu acho que 
sim. A mulher está ocupando um espaço bem mais representativo agora 
(assistente social). 

 

 Entende-se que o conceito de saúde reprodutiva tem se modificado e 

expandido, principalmente devido à luta por cidadania, justiça social e 

reconhecimento dos direitos da mulher, luta esta protagonizada pelo movimento 

feminista. Não há dúvidas de que a questão dos direitos reprodutivos vem 

adquirindo centralidade nos fóruns de discussão em nossa sociedade e isso pode 

ser considerado como um grande avanço, no entanto, é necessário ter em mente 

que esses direitos ainda não tem adquirido a visibilidade e o reconhecimento 

necessários para desenvolver uma mudança mais expressiva no eixo jurídico, com a 

finalidade de que sejam pensadas e criadas mais leis que abordem estes direitos, ao 

mesmo tempo que possam ser analisadas e modificadas as que não estejam dando 

conta das demandas da sociedade (TERRES, 2005).  

 Nesse sentido, o Serviço Social atua junto às demandas da maternidade, área 

essa que o presente trabalho discute de forma mais específica. Faz-se importante 

colocar a fala da assistente social entrevistada quando perguntada sobre a sua 

compreensão sobre esse processo da maternidade para a mulher e sobre a 

importância da Lei do/a acompanhante.  

É a humanização mesmo e também a gente parte do princípio que a 
questão da gestação ela não é única, ela não é uma coisa individualizada, 
na verdade ela é o resultado de um processo de como a família está, de 
como essa criança foi gerada e que grau de envolvimento de vínculo que 
essa família tem. Então, geralmente o pai do bebê, ele está ali vivendo a 
gestação, nove meses junto com a mãe, não é só a mulher que engravida. 
A gente parte desse entendimento, que a gravidez é da família toda. Então 
assim, quando a mulher vem para maternidade ganhar o bebê se ela tiver o 
acompanhamento do esposo, do companheiro, eu particularmente acredito 
que é a humanização do parto e até do atendimento da saúde. Eu acho que 
responde muito a questão do direito do usuário do SUS, do direito da 
criança que está para nascer, que já deve nascer com esse apoio familiar, 
com esse vínculo familiar bem forte, bem presente (assistente social). 
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 Após esta resposta, foi questionado à entrevistada, se ela, como assistente 

social da maternidade, se depara com situações em que o direito de ter uma (um) 

acompanhante é violado e a profissional responde da seguinte forma: 

O tempo inteiro, a gente recebe pessoas aqui que já são bem esclarecidas 
e que sabem da lei, tanto o pai do bebê, quanto mães de adolescentes que 
vem ganhar o bebê aqui. Assim, a gente procura garantir o direito, embora 
para a gente do Serviço Social é difícil,  a gente garantir porque a gente não 
tem influência sobre a infra-estrutura do hospital. Mas essa situação a gente 
coloca em todos os relatórios, coloca como um ponto que é de dificuldade 
para o trabalho da maternidade. A gente coloca nos relatórios, a gente 
orienta as pessoas a procurar a ouvidoria do hospital, procurar o Ministério 
Público para estar garantindo, a Vara da Infância porque é uma violação do 
direito da criança. Então a gente procura fazer esse trabalho nesse sentido 
(assistente social) 
 

Compreende-se que a atuação profissional deve se pautar em uma ação 

reflexiva que possibilite às (aos) usuárias (os) a análise e entendimento de sua 

situação por meio de uma reflexão crítica estimulada pela (o) assistente social, que 

tem como intuito democratizar informações viabilizando, assim, a apropriação por 

parte das (os) usuárias (os) para que estas se coloquem criticamente frente ao seu 

cotidiano e façam parte da luta política na defesa de seus interesses. Como um 

exemplo desses interesses, tem a Lei que o presente trabalho problematiza e coloca 

em evidência o quanto é importante de que se tenha uma organização e 

movimentação para que esta se efetive na realidade da saúde pública do DF. 

Diante do exposto, cabe ao Serviço Social apreender, explicitar e dar 

respostas às diversas manifestações da questão social existentes na área da saúde, 

para além do sofrimento físico e psíquico, atuando na perspectiva da garantia dos 

direitos sociais, humanos, políticos e sociais da população. Além disso, deve ter 

como horizonte da ação profissional os princípios éticos e políticos que apontam 

para a liberdade, democracia, justiça social, autonomia, prestação de serviços de 

qualidade, a negação de qualquer forma de preconceito e discriminação em relação 

ao gênero, raça/etnia, credo, orientação sexual, além de vislumbrar uma sociedade 

emancipada, sem dominação, exploração e opressão.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
 A saúde da mulher historicamente foi tratada de modo exclusivamente voltado 

para a função reprodutiva, focalizando a abordagem em aspectos biológicos e 

anatômicos. Entende-se com isso que a saúde feminina era pensada de forma mais 

específica relacionada à maternidade e as ações em saúde eram voltadas ao 

período de gravidez, sendo este momento considerado como o objetivo de vida das 

mulheres. Uma forma simples de comprovar esse fato é pensar que os programas 

de saúde daquela época eram em sua maioria voltados para a redução da 

mortalidade materna-infantil, com evidente ênfase na preocupação com as (os) 

recém-nascidas (os), colocando a saúde da mulher como cuidado secundário.  

No que se refere ao posicionamento do movimento feminista sobre a questão 

da saúde da mulher e a maternidade, houve uma crítica severa a esse reducionismo 

pelo qual as mulheres passavam e assim o movimento feminista se organizou para 

tornar público essa questão que era apresentada apenas ao âmbito privado. Foi por 

meio de muita luta que as mulheres conseguiram algumas conquistas, como por 

exemplo, o entendimento de que o binômio saúde-doença atinge de forma 

diferenciada os homens e mulheres, e isso se dá por motivos socio-históricos e 

culturais. O conceito de gênero surge para problematizar essa relação desigual entre 

homens e mulheres. Diante disso, o movimento feminista, por meio de um 

entendimento crítico sobre as relações de gênero, se organizou e lutou pela 

construção de políticas públicas que tratasse a saúde da mulher de forma integral. O 

resultado disso foi a consolidação de leis e programas a partir da década de 1980, 

como por exemplo, o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM).  

Foi por meio desse Programa que o movimento feminista conquistou uma luta 

de anos, ou seja, uma mudança de concepção sobre a saúde feminina, que deixava 

de ter atenção apenas no período de gravidez e passava a ser abordada em todas 

as fases da vida da mulher. Vale ressaltar que este Programa foi um importante 

instrumento para desconstruir a saúde da mulher como sendo determinada apenas 

pelo biólogico, passando a ter um olhar sobre a totalidade das demandas femininas. 

Além disso, ao longo da história, à mulher foi associada única e 

exclusivamente o papel apenas de mãe, vinculada à reprodução, e principalmente 

tendo como obrigação assumir o espaço privado, sendo mães e donas de casa; 
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enquanto os homens ficavam responsáveis pelo espaço público, tendo o dever de 

ser o provedor das necessidades materiais da família e se desresponsabilizando por 

completo da educação e cuidado das (os) filhas (os), ocorrendo uma divisão sexual 

do trabalho.  

Outro ponto que foi discutido e merece ser ressaltado diz respeito à obrigação 

da mulher de amar incondicionalmente suas (seus) filhas (os), colocando isso como 

algo natural a toda mulher. Nota-se que neste momento ocorre o que foi chamado 

por Badinter (1985) de “o mito do amor materno”. Diante disso foi feita uma 

diferenciação entre maternidade e maternagem, entendendo que esta última é uma 

construção social e cultural, enquanto a primeira é ligada ao biológico e à condição 

físíca.   

Tendo em vista que a presente pesquisa teve como um dos seus objetivos 

discutir a maternidade com enfoque na questão de gênero e na saúde da mulher, 

este trabalho buscou entender e problematizar o processo pelo qual a mulher 

passou pela medicalização do seu corpo durante o parto, e a luta dessas mulheres 

pelo retorno do parto humanizado. O processo de nascimento que antes era 

realizado por parteiras foi se modificando com o tempo até chegar no cenário atual, 

onde a gravidez é tratada como algo patológico e o parto deve ser realizado por 

médicos nos espaços hospitalares. Essa medida impôs uma prática obstétrica 

intervencionista e desumanizada onde a mulher perde a autonomia sobre o seu 

corpo. Com a intenção de modificar esse processo, na década de 1990 surge o 

conceito de humanização da assistência ao parto. Dentre as ações abarcadas para 

que ocorra essa humanização, tem-se a permissão de uma (um) acompanhante 

junto à parturiente durante o pré-parto, o trabalho de parto e o pós-parto, como uma 

conquista e efetivação de um direito social para as mulheres. Esta ação foi 

legitimada pela Lei 11.108/2005 e é esta lei em questão que é o objeto da presente 

pesquisa e que foi analisada por meio de uma pesquisa de campo. 

Tendo como referência a sociedade atual, marcada pelas consequências da 

reorganização do Estado, com seu ideario neoliberal, nota-se com isso que está 

ocorrendo um enorme sucateamento dos serviços públicos e privatização das 

políticas sociais. Nessa perspectiva, esse estudo identificou que a humanização da 

assistência ao nascimento, como é preconizada pelo Ministério da Saúde, não 

condiz com a realidade dos hospitais do Distrito Federal.  
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O que se pode concluir com as falas das (os) entrevistadas (os) é a 

importância de se ter uma (um) acompanhante durante o processo de nascimento e 

no pós-parto, sendo este um fator que garante direito, conforto e bem-estar às 

mulheres, além de deixá-las mais seguras e confiantes. Outro fato que merece 

destaque é a importância do homem ser inserido nesse processo, pois dessa forma 

ele divide a responsabilidade desse momento com a mulher e assume um papel que 

também é dele, desconstruindo assim, a concepção de que a mulher é a única 

responsável no que se refere à gravidez e à criação das (os) filhas (os). Destaca-se 

por fim que, de acordo com os relatos das (os) entrevistadas (os), a Lei em questão 

não está se efetivando na realidade da saúde pública do DF em todos os momentos 

previstos (pré-parto, parto e pós-parto). Os hospitais se utilizam de justificativas 

diversas, sobretudo relacionadas à questão de infraestrutura, alegando não possuir 

suporte para acolher uma (um) acompanhante. O que pôde ser observado no 

Hospital Regional de Samambaia, foi que essa lei só se efetiva no que se refere à 

presença da (o) acompanhante no pós-parto, ficando os outros momentos 

negligenciados.  

Acredita-se que os resultados deste trabalho poderão contribuir para a 

proposição de formas de organização dos serviços assistenciais e para a reflexão 

das ações profissionais na atenção pré-natal e ao parto, visando a garantia de 

direitos, a promoção da saúde, a humanização da assistência e o atendimento às 

necessidades humanas da população, considerando demandas específicas, como é 

o caso da saúde da mulher, que precisa ser analisada sob à ótica das relações 

sociais de gênero. Vale lembrar que para a concretização dessas necessidades 

sociais é preciso uma efetiva ação do Estado no que se refere à sua 

responsabilidade e compromisso com a sociedade pela via das políticas públicas.  

Ao abordar as mudanças das políticas públicas em relação ao parto, pode-se 

considerar que foram conquistados avanços ao longo dessas últimas décadas. No 

entanto, torna-se necessário persistir na busca pela humanização do parto, pois este 

continua sendo alvo de ações padronizadas e intervenções tecnológicas e 

medicalizadoras que desconsideram a mulher como protagonista do processo de 

parturição. Por isso, ainda existe a necessidade de novos estudos e ações do 

Estado para efetivação e consolidação de políticas públicas de atenção à mulher, 

com o intuito de assegurar segurança no decorrer da maternidade e do nascimento.   
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APÊNDICE 1 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA A MULHER PUÉRPERA 

 

1.  Você tem conhecimento da Lei que diz respeito ao direito da mulher ter uma 

(um) acompanhante durante o trabalho de parto, no parto e no pós parto? Se 

sim, explique como teve conhecimento dessa Lei. 

2.  Qual a sua opinião sobre ela? Acredita que ela seja relevante? 

3. Na sua opinião, qual a importância de ter uma (um) acompanhante durante 

todo o período do parto e pós parto? 

4. Como você se sentiria estando na situação de ter acabado de dar a luz, ir 

para o quarto e dividir esse quarto com outra mulher que tem como 

acompanhante um homem? 

5.  Você acredita que os hospitais públicos do Distrito Federal oferecem 

estrutura para efetivar essa Lei? Na sua opinião ela está sendo efetivada na 

realidade? 

6. Este é o seu primeiro filho? Se já teve outros, onde foi? Como foi a questão 

do acompanhante? Como foi o atendimento e os serviços prestados?  

7. Caso a entrevistada acredite que esse direito não está sendo efetivado, 

perguntar como ela se sente tendo esse direito violado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

APÊNDICE 2 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA O/A ACOMPANHANTE 

 

1. Você tem conhecimento da Lei que diz respeito ao direito da mulher ter uma 

(um) acompanhante durante o trabalho de parto, no parto e no pós parto? Se 

sim, explique como teve conhecimento dessa Lei. 

2. Qual a sua opinião sobre ela? Acredita que ela seja relevante? 

3. Na sua opinião, qual a importância de ter uma (um) acompanhante durante 

todo o período do parto e pós parto? 

4. Você acredita que os hospitais públicos do Distrito Federal oferecem estrutura 

para efetivar essa Lei? Na sua opinião ela está sendo efetivada na realidade? 

5. Caso a (o) entrevistada (o) acredite que esse direito não está sendo 

efetivado, perguntar como ela se sente tendo esse direito violado.  
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APÊNDICE 3 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA A ASSISTENTE SOCIAL 

 

1. Você tem conhecimento da Lei que diz respeito ao direito da mulher ter um 

acompanhante durante o trabalho de parto, no parto e no pós-parto? Se sim, 

explique como teve conhecimento dessa Lei e qual a sua opinião sobre ela. 

2.  Você acredita que os hospitais públicos do Distrito Federal oferecem 

estrutura para efetivar essa Lei?Qual a sua avaliação sobre essa Lei e sua 

efetividade na saúde publica do DF? 

3.  Qual importância você acredita ter no fato de ter um acompanhante durante 

todo o período do parto e pós-parto? 

4. Qual a sua compreensão sobre esse processo da maternidade para a 

mulher? 

5.  Você, como assistente social da maternidade, se depara com situações em 

que esse direito é violado? Se sim, como atua diante disso? 

6.  Você identifica avanços no âmbito do Serviço Social e nas relações sociais 

cotidianas no trato de questões relacionadas à maternidade e as relações de 

gênero como um todo? Caso sim, de que forma? 

7.  Você acredita que os direitos relacionados aos direitos reprodutivos 

femininos e da mulher como um todo têm se ampliado e se efetivado na 

contemporaneidade?  

8.  Você se depara com empecilhos/obstáculos no seu cotidiano de trabalho? 

Caso sim, quais são os principais dilemas/obstáculos e como você lida com 

esses desafios?  

9.  No seu cotidiano de trabalho consegue prestar um serviço de qualidade, 

tendo em vista as condições de trabalho, os recursos institucionais (materiais, 

financeiros, humanos) e o próprio espaço físico disponibilizado para o 

exercício profissional? Caso não, como lida com esses desafios e o que 

considera importante para enfrentarmos essas questões?  

10.  Diante da sua realidade de trabalho, consegue assegurar concretamente os 

princípios éticos profissionais? Caso não, quais são os principais dilemas e 

desafios?  
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APÊNDICE 4 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidada (o) a participar da pesquisa “Serviço Social, 

relações de gênero e direito à saúde: a maternidade em questão”, de 

responsabilidade de Jéssica Lopes Bosi Pinto, aluna de graduação da Universidade 

de Brasília e orientanda do Prof. Dr. Reginaldo Guiraldelli. O objetivo desta pesquisa 

é analisar a efetivação da lei 11.108/2005 na realidade da saúde pública do Distrito 

Federal sob a ótica do Serviço Social, das usuárias dos serviços e de seus 

acompanhantes. Assim, gostaria de consultá-la (o) sobre seu interesse e 

disponibilidade de cooperar com a pesquisa.  

Você receberá todos os esclarecimentos necessários antes, durante e após a 

finalização da pesquisa, e lhe asseguro que o seu nome não será divulgado, sendo 

mantido o mais rigoroso sigilo mediante a omissão total de informações que 

permitam identificá-la (o). Os dados provenientes de sua participação na pesquisa, 

tais como entrevistas, ficarão sob a guarda da pesquisadora responsável pela 

pesquisa.  

A coleta de dados será realizada por meio de entrevistas. É para estes 

procedimentos que você está sendo convidado a participar. Sua participação na 

pesquisa não implica em nenhum risco.  

Espera-se com esta pesquisa enriquecer o debate acadêmico no que se 

refere à efetivação da lei que dita sobre o direito da mulher em ter um 

acompanhante de sua escolha durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto. 

Sua participação é voluntária e livre de qualquer remuneração ou benefício. 

Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper 

sua participação a qualquer momento. A recusa em participar não irá acarretar 

qualquer penalidade ou perda de benefícios.  

Se você tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, você pode me contatar 

através do telefone (61) 8242-4290 ou pelo e-mail jessica_bosi@hotmail.com. 

A equipe de pesquisa garante que os resultados do estudo serão devolvidos 

aos participantes por meio de uma reunião com todos os envolvidos na pesquisa e 

socialização de um relatório com os dados da pesquisa.  

Este projeto foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Instituto de Ciências Humanas da Universidade de Brasília - CEP/IH. As informações 

com relação à assinatura do TCLE ou os direitos do sujeito da pesquisa podem ser 

obtidos através do e-mail do CEP/IH cep_ih@unb.br.  

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com a pesquisadora 

responsável pela pesquisa e a outra com a senhora (o).  

 

 ___________________________            _____________________________  

     Assinatura da (o) participante                Assinatura da (o) pesquisadora (o)  

  

Brasília, ___ de __________de _________ 


