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RESUMO 

 

 

LIMA, B.S. MULHERES NEGRAS E PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM: 

QUANDO O INVISÍVEL TORNA-SE VÍSIVEL E DIZÍVEL. Dissertação ( 

Mestrado). Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de 

Medicina da Universidade  Federal de São Paulo, São Paulo, 2011. 

Este estudo qualitativo teve como objetivo compreender o significado de 

ser mulher e negra para as profissionais de Enfermagem trabalhadoras em um 

hospital de alta complexidade; conhecer a relação que estabelecem entre o 

processo saúde-doença e a categoria raça/etnia durante o cuidado de si e do 

outro e; apreender o que conhecem sobre as políticas públicas de Saúde 

destinadas às mulheres negras. A apresentação das narrativas foi 

sistematizada em três eixos temáticos: (1) Mulher e negra: encantamentos e 

desencantamentos, (2) Modos e costumes na prática do cuidado: ser e estar 

saudável, (3) Políticas inclusivas do Sistema Único de Saúde. As questões de 

gênero estão cada vez mais presentes nas sociedades tidas como 

democráticas, no limite as desigualdades entre homens e mulheres remontam 

um passado longínquo marcado pelo forte apelo religioso e pela formação de 

um corpo físico e comportamental feminino. No século XV os esparsos estudos 

científicos, destinados à saúde da mulher baseavam-se nas diferenças 

anatomo-fisiológicas existentes entre o homem e a mulher, ou seja, na 

condição reprodutiva representada pelo ciclo menstrual e a gravidez. O 

recrudescimento das questões sexistas e o fortalecimento do movimento 

feminista estimularam   discussões acerca da chamada sociedade patriarcal e 

machista, pois a mulher tinha sua participação política e econômica controlada. 

As mulheres negras somavam a tais demandas a questão racial, pois a mesma 

atuava como impeditivo à sua inserção igualitária na sociedade brasileira. 

Apesar do poder médico sobre os corpos, nos percursos da história brasileira 

as práticas de cura, o conhecimento do corpo e a ligação do ser biológico com 

o domínio da natureza subexistiram e deram vitalidade e força dos povos 

negros e indígenas. A construção social e histórica do corpo feminino no Brasil 



sofreu forte influência da religião cristã,  assim nas décadas de 30, 50 e 70 as 

políticas públicas destinadas às mulheres baseadas no ciclo gravídico 

puerperal. Desta forma suas questões específicas atreladas às demandas 

sociais e aos estudos desenvolvidos, constroem um espaço de elaboração e 

execução de serviços e assistência em saúde. O SUS se apresenta como 

política de Estado com legitimidade constitucional,  por meio dos seus 

princípios doutrinários e organizacionais o SUS se constitui um sistema público 

singular. Dentre as conquistas que o SUS trouxe para a população brasileira, 

destacamos o princípio da Equidade, que se coloca como paradigma das 

ações de saúde no SUS por conta de uma avaliação histórica feita pelos seus 

proponentes e executores da sua política, onde a chave de leitura reside na 

constatação da disparidade social construída pela persistência do racismo. São 

múltiplas e diferenciadas as formas como os aspectos sociais, econômicos, 

políticos e culturais interferem na Saúde das pessoas e comunidades. Soma-se 

a tal cenário de desqualificação e invisibilidade a condição de ser mulher, pois, 

atrelado a assimetria racial ainda encontramos forte sexismo entre homens e 

mulheres. Para as narradoras entrevistadas, tais elementos estão presentes 

em seu cotidiano social, exigindo, portanto, uma contundente postura - por 

serem mulheres e negras. A equidade racial na saúde exige desenvolvimento 

da chamada cidadania, urge que a participação social nos equipamentos de 

saúde seja estimulada, pois as políticas inclusivas devem emergir do cotidiano 

social das mulheres negras, tais demandas são os sentidos perceptíveis de 

suas vidas.  Cabe ressaltar que as questões sexistas são combatidas quando o 

empoderamento feminino se fortalece, ou seja, na inclusão da mulher em 

distintos espaços sociais. Estas conquistas conferem um cenário de autonomia 

e saber político. Com a criação do SUS, e das secretarias específicas à saúde 

da população negra, as mulheres negras iniciam um árduo processo de 

inclusão e empoderamento. As narradoras apresentaram em suas falas o 

desconhecimento por tais políticas, bem como sua operacionalidade. É 

desafiador em tempos democráticos cujos direitos fundamentais aos cidadãos 

se encontram em processo de consolidação, atentar aos caminhos inclusivos. 

Uma sociedade pautada na  igualdade de direitos e na equidade exige uma 

identidade étnica cultural forte e coesa. 



Palavras chaves: 1. Mulheres. 2. Negras. 3. Enfermagem. 4. Políticas 

públicas 

 

 

 



ABSTRACT 

LIMA, B.S. MULHERES NEGRAS E PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM: 

QUANDO O INVISÍVEL TORNA-SE VÍSIVEL E DIZÍVEL. Dissertação 

(Mestrado). Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de 

Medicina da Universidade  Federal de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

This qualitative study aimed to understand the meaning of being female and 

black for nursing professionals working in a hospital of high complexity; know 

the relationship established between the health-disease category and race / 

ethnicity for self care and  another, learn what they know about public health 

policies aimed at black women. The presentation of the narratives was 

systematized into three themes: (1) Women and black, enchantment and 

disenchantment, (2) Manners and customs in the practice of care: being and 

healthy, (3) Inclusive policies of the National Health System gender issues are 

increasingly present in democratic societies considered, the limit inequalities 

between men and women go back a long past marked by strong religious 

appeal and the formation of a physical body and feminine behavior. In the 

fifteenth century the sparse scientific studies, for women's health were based on 

anatomical and physiological differences between men and women, the 

reproductive condition represented by the menstrual cycle and pregnancy. The 

resurgence of sexist issues and the strengthening of the feminist movement 

spurred discussions about the so-called patriarchal and sexist, because women 

had their political and economic control. Black women such demands amounted 

to a racial issue, because it acted as a deterrent equal to its insertion in 

Brazilian society. Despite the medical power over their bodies, in the paths of 

Brazilian history healing practices, knowledge of the body and the connection of 

the biological being with the mastery of nature and gave subexistiram vitality 

and strength of black and indigenous communities. The social and historical 

construction of the female body in Brazil was strongly influenced by the 

Christian religion, so in the 30, 50 and 70 public policies aimed at women based 

on pregnancy and childbirth. Thus their specific issues linked to social demands 

and studies, build a space for development and implementation of services and 

health care. The SUS is presented as a state policy to constitutional legitimacy, 



through its organizational and doctrinal principles the NHS is a public system is 

singular. Among the achievements that brought the NHS for the Brazilian 

population, we emphasize the principle of equity, which arises as a paradigm of 

health in the SUS due to a historical assessment made by its proponents and 

implementers of policy, where the key to reading lies in the realization of social 

disparity built by the persistence of racism. Are multiple and diverse ways in 

which social, economic, political and cultural influence the health of people and 

communities. Added to this scenario invisibility disqualification and the condition 

of being a woman, therefore, tied to racial asymmetry still found strong sexism 

between men and women. For the interviewed narrators, such elements are 

present in their everyday social life, thus requiring a forceful stance - because 

they are women and blacks. The racial equity in health requires the 

development of so-called citizenship, urges that social participation in health 

facilities is encouraged, as inclusive policies should emerge from the daily 

social life of black women, such demands are perceived sense of their lives. It 

should be noted that the issues are addressed when the sexist female 

empowerment is strengthened,  the inclusion of women in different social 

spaces. These achievements provide a backdrop of political autonomy and 

learn. With the creation of SUS, and specific health departments of the black 

population, black women begin an arduous process of inclusion and 

empowerment. The narrators present their speeches in ignorance by such 

policies, as well as its operation. It's challenging at times democratic citizens 

whose fundamental rights are in the process of consolidation, pay attention to 

the ways inclusive. A society that seeks equal rights and fairness in the daily life 

of the population requires a strong ethnic identity and cultural cohesion. 

Key words: 1. Women. 2. Black. 3. Nursing. 4. Public policies 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AI   Ato Institucional 

DSS   Determinantes Sociais de Saúde 

EQUISUS Estudo de equidade e integralidade em saúde no SUS 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

MS  Ministério da Saúde 

NASF  Núcleo de Atendimento dos Servidores e Funcionários  

OMS  Organização Mundial de Saúde 

PAISM Programa Atenção Integral à Saúde da Mulher 

SEPPIR Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

SUS  Sistema Único de Saúde 

Unifesp Universidade Federal de São Paulo 

 



SUMÁRIO 

Resumo 

Abstract 

Lista de abreviaturas e siglas 

Introdução          1 

 Justificativa         2 

 Organização da dissertação      5 

 Objetivos         7 

Capítulo I – Referencial teórico-conceitual                                            9 

Aspectos históricos da trajetória das mulheres negras no Brasil 9 

Panorama da saúde da mulher no Brasil    15 

Saúde com equidade       22 

A conquista da legitimidade da equidade    27 

Capítulo II – Metodologia                         31 

 Tipo de estudo        31 

 Local do estudo        32 

 Sujeitos do estudo        32 

 Coleta de dados        33 

 Análise dos dados        34 

Capítulo IIII - Resultados e discussão      35 

Significados de ser mulher negra: encantamentos e desencantamentos 

36 

 Modos e costumes na prática do cuidado: ser e estar saudável 47 



Políticas inclusivas do Sistema Único de Saúde.   56 

Considerações finais        64 

Referências          70 

Anexos           

Anexo I- Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa    76 

Anexo II- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido   78 

Anexo III- Roteiro de entrevista       80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amplius! Amplius! 

Sim; Sempre mais longe (Lima Barreto, 1920) 

 

INTRODUÇÃO 



Justificativa 

As palavras apresentam significados os quais léxicos e sintaxes muitas 

vezes não conseguem alcançar. Recordo-me da primeira vez em que ouvi a 

palavra “equidade”: fora na primeira aula do curso de graduação em 

Enfermagem na disciplina de Fundamentos em Saúde Coletiva. De imediato, 

sua sonoridade me encantou, trazia em ares melódicos uma voz de luta e 

unidade. Foi nesta ocasião que fui apresentada ao seu significado, bem como 

ao conhecimento das chamadas palavras-conceito e percebi que “equidade” 

não se restringia ao academicismo daquele lugar, mas, sim, fazia parte do 

enredo da minha vida, do meu samba. 

Durante minha infância convivi com muitas dificuldades, de família 

pobre, aprendi desde cedo que lutar pelos sonhos exigia uma cadência 

harmônica e ativa, sendo necessário fazer-se visto e ouvido. Somado a isso, 

sendo mulher e negra, desde pequena presenciei inúmeras situações de 

enfretamento racial: elas se faziam nas brincadeiras, nos espaços escolares, 

enfim, no corpo social do meu cotidiano. 

Fato esse reconhecido quando ainda cursava o ensino básico e, durante 

as festividades típicas do mês de junho, uma criança se recusou a dançar 

comigo, alegando aos gritos chorosos: “Ela é negra! Eu não quero!” A minha 

querida professora - e devo confessar que sempre amei minhas professoras, 

afinal, achava de uma beleza infindável a arte de ensinar - julgou por melhor 

me afastar da dança até que encontrasse alguém que se dispusesse a dançar 

comigo. Ao final, fiz par com uma coleguinha de turma. 

As primaveras se passaram e ao longo dos anos acumulados somei 

novos imperativos à vida. As ações de enfretamento racial, agora eram 

percebidas e combatidas de modo menos silencioso. Não me excluía dos 

contatos sociais, ao contrário, fazia com que esses fortalecessem ainda mais 

minha condição de mulher e negra. Poesias e líricas ganhavam contorno, os 

braços em punho e as lágrimas infantis agora buscavam argumentações 

críticas e ações coerentes, assim, minha harmonia se desenvolvia. 



Consegui! Essa foi a palavra dita por mim ao saber que havia 

conquistado a aprovação numa das melhores universidades do país, afinal, o 

famigerado vestibular exige anos de preparação para algumas horas de 

preciosismo e atenção. E para mim não seria diferente. Realizei minha 

formação educacional básica e média no ensino público estadual, cujas 

carências são amplamente conhecidas, como por exemplo, as ausências de 

professores em disciplinas como física e química. 

Todavia, como sempre tive predileção aos estudos, contei  com ajuda de 

professores que me ofereceram livros, aulas particulares, e cursos,  enfim, tive 

uma forte rede de apoio que me garantiu belas e intactas alegorias. 

Na universidade, diante de tantas possibilidades de crescimento 

profissional e tendo contato com cenários sócio-culturais tão distintos, julguei 

que meu desfile agora ganharia a avenida, crasso engano. Minha vida já havia 

tomado a avenida muito antes. Agora era chegada a hora de somar 

integrantes, mas, afinal, como fazê-lo neste lugar em que as discussões acerca 

da questão do negro no Brasil e suas implicações em sua condição de saúde, 

não existiam? Desta forma, me lancei a pesquisar a condição de saúde da 

população negra. 

Neste momento, o Brasil começava a ampliar as discussões acerca das 

políticas de ações afirmativas, representadas nesta Universidade pelo ingresso 

dos chamados estudantes cotistas. Dentro dos espaços acadêmicos, comecei 

a vislumbrar um incipiente campo para novos integrantes, mas ainda faltava um 

verso, um canto forte capaz de dar mais significado ao meu enredo. 

Logo me proponho, ao  aprofundamento teórico-conceitual do racismo e 

suas interfaces no cotidiano social dos negros, por meio da  historiografia das 

mulheres negras no Brasil busco também apontar seus elementos 

discriminatórios   pregressos na construção da sociedade brasileira.  Contudo, 

foram nos estágios práticos que o contato com a rotina de exclusão 

representado, por exemplo, no menor número de consultas pré natal realizadas 

pelas mulheres negras quando comparadas as brancas, bem como nos piores 

índices de morbi- mortalidade também entre mulheres negras e brancas, que a 

minha escola agora tomava espaço na evolução do meu samba. 



Seriam estas as mulheres negras o tema do meu carnaval? Elas, que 

recebem como principal medida após a elaboração do documento final acerca 

dos Determinantes Sociais em Saúde, em 2001, a alarmante resposta de que 

não há medidas efetivas à atenção à saúde das mulheres negras. 

Noite de luar com estrela cadente e um pedido saltita aos presentes, o 

desejo de felicidade em posse do diploma conquistado, a platéia se avoluma, 

todos aguardam os artistas da noite, os formandos, para parabenizá-los. Os 

batuques iniciam sua passagem, os corpos, cada qual dentro do seu ritmo, 

ensaia o melhor passo, a melhor festa. 

Agora, os sons da cuíca e do tamborim ganham novos contornos. 

Sirenes, buzinas, choros pela perda da pessoa querida, macas rápidas no 

esforço de que o tempo de cura seja maior que o tempo da dor.  Desta forma, 

inicio a minha história profissional. 

Como enfermeira de um hospital de alta complexidade - no setor de 

Pronto Socorro Geral -, reconheço que para uma escola ganhar a avenida é 

necessário que tudo esteja pronto naquele dia, mas o complexo e intricado 

organismo humano se deteriora, a dor supera em muitos casos o esforço do 

silêncio. Neste espaço pude aprender que mais do que antimicrobianos 

compatíveis à sensibilidade imunológica do paciente e procedimentos 

neurocirúrgicos acurados, aqueles corpos ganham dimensão de vida, porque 

ali habita o seu João, a dona Maria. A minha escola não sou eu, mas, sim, 

todos que comigo a compõem em sentido. 

Condições de atendimento precárias em grande parte devido a não 

compatibilidade entre o número de atendimentos e o espaço físico vigente e, 

falhas na relação de comunicação entre os equipamentos de saúde foram 

alguns dos problemas por mim vivenciados. Somados, eles apontavam para os 

desafios  existentes  nos serviços e na assistência em saúde do SUS. 

No limite, estas experiências acumuladas mostraram-me que temas 

como necessidades em saúde e desigualdades sócio-regionais atuam 

decisivamente na assistência em saúde. Desta forma, neste tenso cenário, 

emergiu de modo espontâneo um grupo constituído por mulheres negras, auto 



referidas, que buscavam um espaço de fala e escuta, principalmente após 

algum manejo clínico em que a condição social e étnica influenciasse 

decisivamente na assistência prestada. 

Com uma equipe de enfermagem com aproximadamente 24 funcionários 

distribuídos nas categorias de enfermeiros, técnicos e auxiliares, conquistei um 

precioso espaço de comunicação. Com o passar do tempo e a consolidação 

desses espaços de conversa, uma das integrantes resolveu denominá-lo de 

“Liga das Mulheres Negras”. 

Minha escola agora tem uma bateria formada, seu som ensurdece-nos 

aos relatos de dor da alma e dos corpos vívidos, mas não se cala diante de um 

cenário de iniqüidades. É justamente na elaboração desta díade, equidade e 

iniqüidade, que estes conceitos ganham maior entendimento, suas nuances 

estão nas questões de estéticas sugeridas pelas mulheres, nas histórias de 

amor e violência, nas felizes descobertas em ser mulher negra. 

Ao som dos repiques e do tam-tam, este estudo visa somar-se aos 

esforços coletivos de combate às iniqüidades em saúde e à valorização da 

mulher negra, afinal, no girar do tempo fizemos e somos protagonistas desta 

escola chamada Brasil. 

 

Organização da dissertação 

Este estudo foi concebido sob a ótica da enfermeira – mulher negra – 

que acredita que existe uma relação entre a saúde, as políticas públicas de 

saúde e as categorias raça/etnia e gênero, demarcada pelas condições de vida 

dos seres, pelos determinantes sociais e pela formação da própria sociedade. 

Para construí-lo, partimos1 da premissa de que não bastam políticas públicas 

inclusivas sem a interferência no imaginário coletivo da sociedade brasileira - 

ainda hoje - fortemente racista e sexista. 

                                                           
1
 A partir deste momento utilizaremos o tempo verbal na primeira pessoa do plural uma vez que 

o texto apresentado é resultado do diálogo entre a pesquisadora e suas orientadoras. 



Cremos que uma maneira de interferir neste processo é tornar públicas 

as iniqüidades, sobretudo às de raça/etnia e gênero, a partir da escuta atenta 

daqueles que as vivenciam no cotidiano. Afinal,  

embora as desvantagens das pessoas negras possam ser 

atribuídas à pobreza, uma vez que essa parcela da população 

percebe os mais baixos rendimentos, especialmente as 

mulheres, admite-se a existência do racismo institucional 

responsável por desigualdades na prestação do cuidado, 

dentre outros aspectos. (SACRAMENTO, NASCIMENTO, 2011 

P. 1143) 

Esta dissertação trata-se de um estudo de caso qualitativo, construído 

na lógica relacional e busca, no diálogo entre os depoimentos de mulheres 

negras trabalhadoras da Enfermagem e referenciais teórico-conceituais 

selecionados das áreas da Saúde e das Ciências Sociais, desnudar 

mentalidades vigentes na sociedade sobre significados de ser mulher e negra 

nos dias atuais. É importante salientar que não se trata de um trabalho sobre a 

história de enfermeiras negras e/ou a história das mulheres negras no Brasil, 

tampouco de um estudo sociológico sobre suas condições de vida e de 

trabalho. 

Está estruturado em quatro capítulos; no primeiro, apresentamos o 

processo por nós percorrido durante a construção e seleção de referenciais 

teóricos e conceituais trazendo à discussão aspectos históricos da trajetória 

das mulheres negras no Brasil e a questão da saúde e equidade e seus 

desdobramentos junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) e à Política Nacional 

de Saúde da População Negra; no segundo capítulo, descrevemos os 

caminhos metodológicos da pesquisa, explicitando os procedimentos por nós 

adotados; no terceiro, oferecemos as três categorias temáticas que emergiram 

da leitura rigorosa e crítica das narrativas das mulheres negras entrevistadas e 

discutimos os resultados obtidos por meio da análise relacional entre os dados 

empíricos e conceitos teóricos selecionados; finalmente, no quarto capítulo, 

tecemos considerações finais sobre o objeto trabalhado. 

 



Assim sendo, essa pesquisa qualitativa tem os seguintes objetivos: 

 compreender o significado de ser mulher negra para as profissionais de 

Enfermagem, trabalhadoras de um hospital de alta complexidade;  

 conhecer a relação que estabelecem entre o processo saúde-doença e a 

categoria raça/etnia durante o cuidado de si e do outro;  

 apreender o que conhecem sobre as políticas públicas de saúde 

destinadas às mulheres negras. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noite não adormece 

Nos olhos das mulheres 

A lua fêmea, semelhante nossa, 

Em vigília atenta vigia 

A nossa memória  

(Conceição Evaristo, 1996) 

 

CAPÍTULO I 

REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL 

  



Aspectos históricos da trajetória das mulheres negras no Brasil 

As questões de gênero estão cada vez mais presentes nas sociedades 

tidas como democráticas. No limite, as desigualdades entre homens e 

mulheres remontam um passado longínquo marcadas pelo forte apelo religioso 

e pela formação de um corpo físico e comportamental feminino. A os mores 

cristãos coube o papel ora opressor ora modelador dos modos e costumes, do 

corpo feminino na sociedade ocidental, desta forma, se estabeleceu um 

complexo sistema de culpabilização e dependência feminina frente ao 

masculino.   

“A sociedade moderna, no Ocidente, foi criada por um sujeito 

que já entrou em cada indivíduo e que, portanto, já deixou o 

mundo divino. Mas, o sujeito, como todos os grandes recursos 

nesse tipo de sociedade, está concentrado na elite dirigente e 

encarnado, sobretudo por homens. (TOURAINE, 2007, p.212) 

Esta polarização entre o masculino e o feminino ainda que contasse com 

a atuação de ambas as partes, foi marcada pela desvalorização da mulher em 

seus aspectos físicos, comportamentais e sociais, ainda houvesse a 

participação de ambas as partes na construção da sociedade. (TOURAINE, 

2002) É fato que tal cenário produziu tensões, conflitos e rupturas 

paradigmáticas, no decorrer da história podemos verificar alguns exemplos que 

demonstram as mudanças do pensar e agir feminino e suas nuances na 

construção da saúde mulher no Brasil. 

No século XV, os esparsos estudos científicos destinados à saúde da 

mulher baseavam-se nas diferenças anatomo-fisiológicas existentes entre o 

homem e a mulher, ou seja, na condição reprodutiva representada pelo ciclo 

menstrual e a gravidez. Estes mesmos estudos à luz dos achados e hipóteses 

elaborados corroboravam a culpabilização feminina. 

“Num cenário em que doença e culpa se misturavam, o corpo 

feminino era visto, tanto por pregadores da Igreja Católica 

quanto por médicos, como um palco nebuloso e obscuro no 

qual Deus e Diabo se digladiavam. Qualquer doença, qualquer 



mazela que atacasse uma mulher, era interpretada como 

indício da ira celestial contra pecados cometidos, ou então era 

diagnosticado como sinal demoníaco ou feitiço diabólico.” 

(PRIORE, 2007, p.78) 

A medicina lusitana se apresentou marcadamente religiosa quanto ao 

conhecimento do corpo feminino, ainda que os avanços do século XVII, 

representados nos estudos dos holandeses  Antoine van Leeuwenhoeck e 

Reinier Graaf apontassem uma nova perspectiva aos estudos relacionados à 

mulher.( PRIORE, 2007) 

As mulheres negras na condição de escrava estavam suscetíveis a 

todas as formas de violência e opressão que esse sistema executava, seu 

corpo físico era propriedade do colonizador, portanto, o ato sexual entre ambos 

dava-se de modo contumaz. É sabido que embora houvesse a necessidade de 

ocupação e, a posteriori, de expansão da Colônia, havia uma escassez 

numérica de indivíduos para tal finalidade, portanto, os atos sexuais entre o 

branco colonizador e a negra escrava ocorriam com certa complacência da 

Coroa e da Igreja. Tal processo deu início à miscigenação racial. 

Doravante, as mulheres negras encontravam diferentes maneiras de luta 

pela liberdade. Em Minas Gerais, por exemplo, as famosas “negras do 

tabuleiro” reuniam em torno de si “segmentos variados da população pobre 

mineira, muitas vezes prestando solidariedade a práticas de desvio de ouro, 

prostituição e articulação com os quilombos” (PRIORE, 2007, p.146), podemos 

encontrar nestas pequenas atividades comerciais e na prostituição a constante 

presença feminina negra tanto na condição de liberta quanto como escravas. 

(PRIORE, 2007) 

As lutas emancipatórias de Independência e da Proclamação da 

República bem como as abolicionistas trouxeram transformações ao cotidiano 

da sociedade brasileira, principalmente pela incorporação da mão de obra 

assalariada, aumento das correntes migratórias dos países centrais europeus e 

do Japão e do incipiente desenvolvimento industrial e fabril com destaque às 

regiões urbanas próximas às grandes zonas cafeeiras. 



A cidade de São Paulo na década de 1920 passa por grandes 

transformações, vive o cosmopolitismo procurando se assemelhar às cidades 

européias. Incentiva a imigração estrangeira e com isso torna menos visível os 

ex-escravos e seus descendentes. 

Era o tempo do modernismo, que, no entanto, não assegurava 

a todos os seus habitantes as renovações e rupturas que o 

movimento apregoava. (BARROS, SCHIRMER, BRÊTAS, 2010 

p. 120)  

As mulheres negras, por sua vez, haviam conquistado sua liberdade, 

contudo, buscavam ainda pela sua inserção na economia do país, como 

desempenhavam as já mencionadas pequenas atividades comerciais, de 

prendas domésticas e de prostituição, neste período foram estas as ações a 

que muitas delas se dedicavam. (PRIORE, 2007) 

Neste contexto da história merece destaque a fundação, em 1923, na 

cidade do Rio de Janeiro, da Escola de Enfermagem do Departamento 

Nacional de Saúde Pública, posteriormente denominada “Ana Nery”. 

Indubitavelmente, esse é um marco importante à constituição da categoria 

enfermeiro tal como é entendida hoje. Entretanto, é necessário lembrar que 

parte desta história é marcada pelo autoritarismo e conservadorismo, em parte 

herdados das suas fundadoras, as enfermeiras norte-americanas. Germano 

(1983 p. 36, apud BRÊTAS, 1994 p. 30) destaca tal questão ao narrar que as 

americanas dirigentes dessa instituição não permitiam o acesso de estudantes 

negras ao curso. Assim, em desacordo à concepção de democracia que 

balizou o regime republicano no Brasil para a admissão nesta Escola de 

Enfermagem – concebida como padrão – era preciso ser mulher, branca, 

preferencialmente com formação cristã. 

Moreira (1999 apud CAMPOS2, p. 4-5) relata uma situação vivida nessa 

Escola  

                                                           
2
 Este texto é parte da pesquisa de pós-doutorado desenvolvida junto ao Departamento de Orientação 

Profissional da Escola da Universidade de São Paulo- ENO/EEUSP sob supervisão da Profa. Dra. Taka 

Oguisso e intitulada: A  Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e a formação da Identidade 

Profissional Brasileira. Bolsista FAPESP. 



“É verdade que a política de organização da escola tinha sido 

evitar, diplomática e estrategicamente, a admissão de negros, 

até que a opinião pública em relação a profissão de 

Enfermagem tivesse mudado. Isto era fundamental se 

pretendia atrair mulheres de melhor classe (...). Todas as vezes 

que moças de cor se candidatavam para entrar na escola, 

havia sempre outras boas razões para que elas não fossem 

qualificadas, por isso nenhum problema havia surgido até 

então. Na verdade, havia já na escola três estudantes que, 

apesar de brancas, mostravam alguns traços de sangue negro. 

Foi enviada uma carta à imprensa comunicando que nenhuma 

pretendente havia sido rejeitada por causa da cor, mas não foi 

convincente, e o Departamento de Saúde achou que seria 

aconselhado permitir o ingresso de uma moça negra, se acaso 

se apresentasse alguma que preenchesse todos os requisitos 

para a admissão. Esta candidata apareceu em março, 

juntamente com as demais pretendentes sob forte suspeita de 

que havia sido mandada por um dos jornais, e foi admitida. Isto 

provocou uma enxurrada de protestos por parte das alunas, 

mas, após considerar a questão, o Conselho de Estudantes 

finalmente decidiu que qualquer manifestação de rejeição ou 

de descortesia para com uma aluna de classe demonstraria 

falta de respeito e de vontade de cooperar, e assim não houve 

mais dificuldades. As estudantes deixaram claro, contudo, que 

esperavam que não fosse admitida nenhuma outra negra por 

algum tempo.” 

A crise de 1929 representou a fragilidade do sistema econômico vigente 

assim como seus desdobramentos no campo sócio-cultural. No Brasil, a 

eleição de um presidente não pertencente à oligarquia agrícola (paulista - 

mineira), também promoveu transformações na sociedade brasileira, pois ainda 

que houvesse o visível esforço nas questões de apelo popular como, por 

exemplo, as trabalhistas, as demandas feministas ainda resguardavam-se à 

margem das políticas populistas adotadas. 



O recrudescimento das questões sexistas e o fortalecimento do 

movimento feminista estimularam as discussões acerca da chamada sociedade 

patriarcal e machista, pois a mulher tinha suas participações políticas e 

econômicas controladas. As mulheres negras somavam a tais demandas a 

questão racial, pois essa atuava como impeditivo à sua inserção igualitária na 

sociedade brasileira.(BRASIL, 1984) 

A Segunda Grande Guerra Mundial e o subsequente período da Guerra 

Fria, ao polarizar as políticas como de cunho capitalista ou socialista, mostrou-

se como um evidente impeditivo ao movimento social feminista no Brasil, haja 

vista que o país, inclinando-se às políticas de cunho capitalistas, via estes 

movimentos como ameaçadores. Ademais, o Golpe Militar de 1964 cujo um 

dos principais desdobramentos fora a anulação dos direitos individuais, tornou-

os proibidos. 

Todavia, os estudos epidemiológicos das décadas de 1960 e 1970 

apontavam para um preocupante cenário da condição de saúde da mulher no 

Brasil, elevados índices de morbimortalidade, representados pela alta taxa de 

mortalidade materna e infantil, demonstravam uma rotina crítica vivenciada por 

muitas mulheres, tendo como fatores estimulantes a chamada favelização dos 

espaços urbanos, a baixa escolaridade das mulheres e a miséria. Neste 

contexto encontramos as mulheres negras cujas condições eram ainda mais 

precárias. (BRASIL, 1984) 

Na década de 1970, em plena ditadura militar, o movimento feminista 

apresentou uma retomada de suas atividades agregando às suas demandas 

específicas, lutas gerais comuns aos demais movimentos sociais existentes, 

com destaque à liberdade de expressão. Como marco deste período encontra-

se a criação em 1975, do Ano Internacional da Mulher pela OMS, que 

objetivava criar mecanismos de melhora da condição de vida e trabalho das 

mulheres. Foi justamente pelo elo relacional entre tais lutas gerais e 

específicas que o movimento feminista brasileiro apresentou uma significativa 

dispersão. (FEMINISTA, 2008) 

Tal cenário, entretanto, não impediu o recrudescimento das lutas 

feministas em prol de uma sociedade mais justa e democrática. Ainda em 



conformidade com os incentivos propostos pela ONU na elaboração da Década 

da Mulher, no Brasil, tivemos alguns encontros que buscavam repensar e 

avaliar a situação da mulher. Nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, 

tivemos a criação dos chamados Centros de Desenvolvimento da Mulher. 

(PEDRO, 2006) 

Os anos 80, marcados pelo processo de redemocratização política e 

instabilidade econômico-financeira, promoveram na sociedade brasileira um 

tenso cotidiano em que os direitos fundamentais até então suprimidos 

ganhavam cada vez mais força nos diálogos de lutas, e as situações 

inflacionárias impunham a pobreza bem como a concentração de renda ao 

cotidiano de muitos brasileiros. 

Ao movimento feminista neste período permanece marcada uma 

significativa mudança paradigmática, pois agora o movimento busca valorizar 

as diferenças entre o masculino e o feminino, numa clara tentativa de 

recuperação da cultura feminina. (PEDRO, 2006) 

Devemos elucidar que neste momento as lutas feministas do movimento 

das mulheres negras foram imprescindíveis para a construção deste novo 

paradigma, uma vez que se fazia necessário atentar às mesmas de modo 

valorativo e igualitário.  

Da criação da Constituição Nacional da República Federativa do Brasil, 

em 1988, tem-se assegurado o exercício dos direitos sociais e individuais: a 

liberdade, a segurança, o bem–estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 

justiça como valores supremos de uma sociedade. (BRASIL, 1988) 

Ademais, o liame social caracterizado pelas condições de desigualdade 

e exclusões contribuiu para a emergência de novos espaços de lutas e 

discussões. (DEMO, 2002) Vale salientar que ainda nos primeiros governos 

democráticos, a questão racial possuía poucos instrumentos efetivos. Fora a 

partir dos anos 2000 que as digressões ocorridas nos organismos 

internacionais (como a ONU) atuaram como facilitadores no combate ao 

racismo e ao sexismo. (SEYFERTH, 2002) 



Sem dúvida, houve conquista de espaço social e político na trajetória 

histórica trilhada pelas mulheres negras. Não foi um caminho dado, pelo 

contrário, demandou luta política e capacidade organizacional. 

Os desafios e resistências protagonizados pelas mulheres negras são 

inúmeros, ultrapassados pelas Clementinas, Marias, Antonietas, Adelinas, 

Xicas, Juremas, Obassys, entre tantas outras, que se tornaram visíveis a uma 

sociedade que teima em não vê-las como atrizes sociais da própria história e 

com isso da história do Brasil. 

 

Panorama da saúde da mulher no Brasil 

No Brasil o ato de pensar a enfermidade começa no período colonial, 

quando o contato dos jesuítas e dos colonos com os indígenas e negros 

impactou nos costumes das tribos e senzalas e, ao mesmo tempo, contribui 

para a disseminação de doenças e agravos, tornando-se imperiosa – na lógica 

do colonizador - a necessidade de se cuidar dos doentes. Destarte terem sido 

os próprios índios e negros os primeiros a se ocuparem dos cuidados com 

aqueles que adoeciam.  

Ademais, as questões relacionadas à saúde exemplificam com notável 

lucidez tal processo, pois em decorrência da pouca lucratividade que a colônia 

oferecia somado ao território inóspito e hostil, cabia aos líderes religiosos 

importantes papeis na cura e tratamentos dos problemas de saúde existentes, 

temos, portanto, o estabelecimento do curanderismo. (PRIORE, 2007) 

Pode-se dizer que a característica fundamental do sistema de saúde 

brasileiro, até fins do século XIX, foi o predomínio das chamadas doenças 

pestilenciais, especialmente a varíola e a febre amarela. Neste cenário, a 

saúde das pessoas, em especial a dos escravos, cabia basicamente ao 

controle de instituições de saúde de cunho religioso, e a saúde das cidades, ao 

Estado. Somente a partir deste século, a Medicina passa a desenvolver 

projetos e modelos institucionais e busca no controle estatal uma maneira de 

dominar a saúde/doença individual e coletiva; transformando, dessa forma, o 

médico no principal intelectual da saúde: responsável pela produção do saber, 



e, portanto, detentor de poder. (LUZ, 1982; COSTA, 1985; MERHY, 1985 apud 

BRÊTAS, 1994) 

Apesar do poder médico sobre os corpos, dos percursos da história 

brasileira às práticas de cura, o conhecimento do corpo e a ligação do ser 

biológico com o domínio da natureza subexistiram e deram vitalidade e força 

dos povos negros e indígenas. Os saberes sobre a vida e a morte coexistiram 

com as práticas médicas que se constituíram ao longo da história colonial, 

monárquica e republicana brasileira. Ao longo da história republicana se 

estruturou as grandes escolas médicas e o ensino universitário médico. 

(SANTOS, 2009) 

Esse processo curador das mulheres brancas pobres, das negras e das 

indígenas é considerado um saber arcaico não científico e indigno de ser 

utilizado. Porém, nos contextos urbanos do Rio de Janeiro e São Paulo, é a 

medicina sagrada praticada nos espaços de terreiros localizados nas periferias 

que atende, cuida, e orienta grande parte das mulheres e crianças das classes 

populares, e esse saber se alimenta paradoxalmente da vitalidade subterrânea 

dos terreiros, uma vez que a repressão oficial da polícia aos cultos afros até o 

ano de 1946 alimentou as redes de solidariedade entre os praticantes da 

religião, e com isso os preceitos, as rezas e as práticas de cura foram 

preservadas de uma forma mais intensa, justamente por conta da repressão. 

(SANTOS, 2009) 

As mães de santo, nas suas diversas tradições e nações de candomblé 

e também as de umbanda no seu aprendizado e no seu ofício, recebiam nas 

suas iniciações orientações sobre como cuidar das mulheres e das crianças na 

dimensão individual e coletiva, e também acolhiam conforme as possibilidades 

financeiras do terreiro, os imigrantes sem recursos e crianças sem amparo. 

(SANTOS, 2009) 

A forma de cuidado das mães de santo que também incorporou os 

saberes das mulheres indígenas, ainda hoje é um elemento de extrema 

importância para o amparo e o cuidado das mulheres de classe populares nas 

periferias das grandes cidades e também no interior dos estados. (SANTOS, 

2009) Esse saber coexiste com a prática da saúde acadêmica e hospitalar e o 



contemporâneo reconhecimento desse saber ancestral sobre o corpo feminino 

permite a programas de pesquisas das áreas das ciências humanas e da 

saúde, fazerem aproximações importantes que redimensionam muitas das 

ações públicas em saúde e que em parte foram favorecidas também pelo 

desenvolvimento do SUS. 

A construção social e histórica do corpo feminino no Brasil sofreu forte 

influência da religião cristã, entretanto, ainda que pese à Igreja um relevante 

papel nos modos e costumes da mulher, temos também os regimes de 

governos, outro importante instrumento formador da figura feminina. Assim, nas 

décadas de 30, 50 e 70 as políticas públicas destinadas às mulheres baseadas 

no ciclo gravídico puerperal. (BRASIL, 2004).  

Contudo, merece destaque a política natalista conduzida por governos 

nas décadas de 30 a 50, onde famílias numerosas eram incentivadas e 

premiadas, entretanto, ao falar sobre a ampliação do número de filhos, a 

ênfase era dada à figura masculina no âmbito da família. Tais políticas estão 

expressas nas constituições brasileiras de 1934, de 1937 e na de 1946. Por 

outro lado - apesar de duramente contestada pela igreja católica e por 

correntes nacionalistas -, a partir dos anos 60, idéias neomalthusianas 

começam a eclodir em decorrência das dificuldades econômicas em que o país 

se encontrava. Assim dissemina-se a idéia e as ações de que a melhor forma 

para enfrentar a pobreza do país é reduzir o número de filhos dos pobres. 

(BRÊTAS et al., 1990). Nesse contexto explicito de controle da natalidade se 

incluem sobremaneira as mulheres negras que passam a ter os seus corpos 

duplamente disciplinados pelo Estado: por serem pobres e por serem negras. 

Vale destacar que o embate entre as políticas natalistas e as neomalthusianas 

estiveram presentes durante todo regime militar.  

As ações de anulação das liberdades individuais deste período não 

conseguiram impedir que os movimentos feministas buscassem outros modos 

de resistência. Após aproximadamente dez anos de luta apoiada pela OMS, em 

1984 tem-se a criação da primeira política à saúde da mulher: o Programa 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM). (BRASIL, 2004) 



“Tratava-se de um documento histórico que incorporou o 

ideário feminista para a atenção à saúde integral, inclusive 

responsabilizando o Estado brasileiro com os aspectos da 

saúde reprodutiva. Desta forma as ações prioritárias foram 

definidas a partir das necessidades da população feminina, o 

que significou uma ruptura com o modelo de atenção materno-

infantil até então desenvolvido”. (BRASIL, 2004, p.5) 

Assim sendo, a expansão da cobertura assistencial em saúde nesse 

período se apresentava como demanda comum a parcela da intelectualidade, 

movimentos populares, centrais sindicais e profissionais da saúde, constituindo 

cenários fecundos para a incorporação do preceito de saúde como direito às 

pautas dos movimentos sociais, sobretudo o conhecido como „Reforma 

Sanitária‟, que na sua essência versava sobre temas como descentralização, 

universalização e unificação dos serviços de saúde, neste período 

representado pelo fim da ditadura militar. (BRASIL, 2000) 

 Este movimento de saúde construído a partir de meados da década de 

80 do século XX exigiu uma ampliação no próprio conceito de saúde, haja vista 

que anteriormente o mesmo estabelecia-se como o estado de não doença 

baseado na cura dos agravos. Todavia, nessa nova concepção, temas como 

promoção da saúde e prevenção de doenças e/ou agravos tornaram-se 

primordiais para a qualidade de saúde da população, quiçá para a sua 

qualidade de vida e precisavam ser incorporados à política pública de saúde. 

(BRASIL, 2001) 

 Desta forma, tem-se um novo projeto de saúde composto por um 

conjunto de bens como: a alimentação, o lazer, as atividades ocupacionais, o 

nível de renda, a educação, a moradia, o saneamento básico, a vigilância 

sanitária e farmacológica. (BRASIL, 2001, p. 5) 

Destaca-se que ao plano macroeconômico, o estado brasileiro tendia a 

uma nova agenda de reformas, cujas orientações amplamente difundidas 

baseavam-se nos ajustes fiscais das contas públicas, na estabilização da 

moeda e na redução do papel do Estado principalmente nas políticas públicas 

de cunho universalistas. Estabelecia-se, portanto, uma tensão no cenário 



político e econômico de formação da nova política de saúde nacional. (BRASIL, 

2000) 

Neste cenário de movimentos e tensões é aprovado na constituição 

brasileira de 1988 o Sistema Único de Saúde (SUS), trazendo consigo a não 

neutralidade da saúde no campo da política. É necessário frisar que o SUS é 

uma conquista dos segmentos da sociedade que entendem que saúde é um 

direito de todos e um dever do Estado. Representa o 

 “conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados 

por órgãos e instituições públicas e federais, estaduais e 

municipais, da administração direta e indireta e das fundações 

mantidas pelo poder público. À iniciativa privada é permitido 

participar desse sistema de maneira complementar.” (BRASIL, 

2001, p.5) 

No que tange à participação no SUS merece destaque em 2003 a 

atuação de ativistas dos movimentos: negro, de mulheres negras, de lideranças 

da tradição afro-brasileira; assim como de pesquisadores e pesquisadoras 

negros na XII Conferência Nacional de Saúde, garantindo no relatório final 

questões relacionadas à raça/cor, religiões de matrizes africanas, população 

quilombola, mulher negra, entre outras. (CRIOLA, 2007) 

Neste mesmo ano tem-se a criação da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher, cujos objetivos gerais versavam acerca da 

necessidade em resguardar 

“as especificidades das diferentes faixas etárias e dos distintos 

grupos populacionais (mulheres negras, indígenas, residentes 

em áreas urbanas e rurais, residentes em locais de difícil 

acesso, em situação de risco, presidiárias, de orientação 

homossexual, com deficiência, dentre outras); da elaboração, a 

execução e a avaliação das políticas de saúde da mulher 

deverão nortear-se pela perspectiva de gênero, de raça e de 

etnia, e pela ampliação do enfoque, rompendo-se as fronteiras 

da saúde sexual e da saúde reprodutiva, para alcançar todos 



os aspectos da saúde da mulher e por fim a gestão da Política 

de Atenção à Saúde deverá estabelecer uma dinâmica 

inclusiva, para atender às demandas emergentes ou demandas 

antigas, em todos os níveis assistenciais.” (BRASIL, 2004, 

p.10) 

Ressaltando, portanto, que as 

“políticas de saúde da mulher deverão ser compreendidas em 

sua dimensão mais ampla, objetivando a criação e ampliação 

das condições necessárias ao exercício dos direitos da mulher, 

seja no âmbito do SUS, seja na atuação em parceria do setor 

Saúde com outros setores governamentais, com destaque para 

a segurança, justiça, trabalho, previdência social e educação.” 

(BRASIL, 2004, p.64). 

A criação desta política assim como a elaboração de seus objetivos 

gerais e específicos encerram em si um conjunto de ações de “promoção, 

proteção, assistência e recuperação da saúde executadas em diferentes níveis 

de atenção à saúde (da baixa à alta complexidade).” (BRASIL, 2004, p.67) e, 

como tal, deve atender à população feminina brasileira que corresponde 

atualmente a cerca de 97.342.162 mulheres. (IBGE, 2010) 

“A Área Técnica da Saúde da Mulher, na formulação da política 

e no planejamento das ações, tem como referência os 

compromissos internacionais que o Brasil é signatário, em 

especial a Conferência Internacional de População e 

Desenvolvimento (Cairo, 1994), a Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher 

(Belém/PA 1994), a Conferência Internacional da Mulher 

(Beijing, 1995), as Metas do Milênio (ONU), a Convenção de 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminações Contra a 

Mulher (CEDAW), a Cúpula Mundial em Favor da Infância e a 

Conferência Mundial Contra o Racismo, Discriminação Racial, 

Xenofobia e Outras Formas de Intolerância, dentre outras”. 

(BRASIL, 2003, p.12) 



A saúde da mulher negra atua nesta política como um grupo temático 

que objetiva 

“formular, em parceria com outras áreas do Ministério da 

Saúde, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher; apoiar e incentivar a formação de profissionais de 

saúde para a implantação e implementação da atenção 

qualificada à saúde da mulher; investir na ampliação e 

fomentar a criação de tecnologias adequadas para a atenção 

integral à saúde da mulher; criar instrumentos gerenciais para 

apoiar a implementação, acompanhamento, controle e 

avaliação das políticas, ações e serviços de saúde; apoiar as 

organizações de mulheres para o controle social.” (BRASIL, 

2003, p.5) 

Desta forma suas questões específicas atreladas às demandas sociais e aos 

estudos desenvolvidos constroem um espaço de elaboração e execução de 

serviços e assistência em saúde. 

 

 

Saúde com Equidade 

"Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos 
discriminem. Lutar pelas diferenças sempre que a 
igualdade nos descaracterizem". (Boaventura dos 
Santos) 

 

 O SUS se apresenta como política de Estado com legitimidade 

constitucional e, em 1990, passa a ser regulamentado pela “Lei Orgânica da 

Saúde”, composta pelas leis 8.080 e 8.142. Fundamenta-se por meio dos 

princípios da universalidade, da equidade e da integralidade nos serviços e 

ações de saúde e, pelos princípios organizacionais da descentralização, 

regionalização e hierarquização da rede, bem como pela participação social. 

(BRASIL, 2001). 



“O SUS é um sistema de abrangência nacional, porém, 

coexistindo em seu âmbito subsistemas em cada estado (o 

SUS estadual) e em cada município (o SUS municipal). É 

sempre bom lembrar que a ênfase está nos municípios. Assim 

a totalidade das ações e dos serviços de atenção à saúde, no 

âmbito do SUS, deve ser desenvolvida em um conjunto de 

estabelecimentos, organizada em rede regionalizada e 

hierarquizada, e disciplinada segundo os subsistemas 

municipais - o SUS-Municipal - voltados ao atendimento 

integral da população local e inseridos de forma conjunta no 

SUS em suas abrangências estadual e nacional.” (BRASIL, 

2001, p.8) 

Por meio de seus princípios doutrinários e organizacionais, o SUS se 

constitui um sistema público singular, assegurando – dentro das limitações 

inerentes às políticas de Estado – a ampliação do atendimento dos serviços de 

saúde para população brasileira, dando enfoque às necessidades geracionais, 

de gênero, de condição social, de diversidade étnica e cultural, que não eram 

previstos nas antigas políticas de saúde. 

Dentre as conquistas que o SUS trouxe para a população brasileira, 

destacamos o princípio da equidade, pois reconhecer as disparidades sociais, 

étnicas e regionais existentes no país, possibilita ampliar o foco sobre a 

compreensão da saúde ao salientar a ação dos serviços como um relevante 

instrumento de correção das desigualdades sociais no acesso e assistência em 

saúde. (BRASIL, 2001) 

A equidade é um conceito tido como polissêmico e, portanto, sujeito a 

transformações de construção e desconstrução paradigmáticas. De acordo 

com Campos: 

“para uma filosofia da prática os conceitos não são inócuos. 

Refletem um compromisso de quem os inventa ou os emprega 

com certo entendimento do mundo ou com determinado 

conjunto de valores. Os conceitos, portanto, têm valor de uso: 

são úteis para gestão da vida.” (CAMPOS, 2006, p.24) 



Para o autor, esse dinâmico processo não ocorre somente no campo filosófico, 

mas também no discurso científico, político, moral e religioso. 

 Dentro do campo da Saúde, a equidade vem sendo desenvolvida por 

meio da concepção genérica de justiça, onde “os termos se equivaleriam, 

seriam sinônimos e indicariam a preocupação em se estabelecer regras justas 

para a organização social.” (CAMPOS, 2006, p.25) 

 Todavia, a aproximação conceitual entre equidade e justiça, implica em 

promover uma análise reflexiva quanto ao estabelecimento da diferença que 

ocasiona a desigualdade. (Campos, 2006). Este caso pode ser percebido de 

modo especial quando se trata dos problemas originados da discriminação 

racial no país. As políticas de ações afirmativas têm um papel de grande 

importância em apontar as desigualdades de acesso à educação e à saúde 

que atingem em níveis alarmantes a população afro-brasileira, exigindo uma 

intervenção do Estado para acelerar o processo de inclusão social. 

A conquista da saúde como direito a todo cidadão atrelada ao princípio 

da participação e controle social é um dos elementos importantes para os 

movimentos sociais, sobretudo para o movimento negro, agora a população 

posiciona-se para a necessidade do Estado como agente propulsor de 

mudanças nas estruturas básicas de formação de desigualdades, e 

principalmente no estabelecimento do conceito saúde para além das condições 

de doença. (SÃO PAULO, 2004) 

De fato, todas estas elaborações são objeto concreto de anseios por 

uma sociedade mais justa. É sabido que os desafios quanto à sua efetiva 

aplicação ainda estão em construção, pois encontramos a cidadania como 

instrumento indispensável neste processo. 

No plano da saúde, o SUS, que universaliza e integraliza a assistência, 

ressaltando as diferenças existentes nos indivíduos e na sua relevância quanto 

ao controle de suas ações, detecta que o racismo é um elemento decisivo na 

condição de saúde, interferindo sobremaneira na qualidade de vida da 

população negra. Em 2003, por força de pressão dos movimentos sociais, têm-

se o lançamento da Portaria 922, de 13 de maio, que institui a Política Nacional 



de Saúde Integral da População Negra, visando principalmente reduzir as 

iniqüidades através da execução de políticas de inclusão social com vistas à 

promoção da equidade. (BRASIL, 2009) 

A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, objetiva por 

meio das ações federais, estaduais e municipais obedecendo ao caráter 

descentralizado do SUS, garantir à população o combate às iniqüidades em 

saúde, por meio de ações educativas permanentes aos trabalhadores da 

saúde, incentivo a pesquisas científicas em saúde da população negra, e o 

desenvolvimento de processos de informação, comunicação, e educação 

(BRASIL, 2009) que “desconstruam estigmas e preconceitos e possam 

fortalecer uma identidade negra positiva e contribuam para redução das 

vulnerabilidades”. (BRASIL, 2009). Como ferramenta fundamental na execução 

de tais medidas, o quesito cor se apresenta, definido como a caracterização e 

identificação étnica racial dos indivíduos, o mesmo já adotado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (BRASIL, 2009) 

O município de São Paulo figura como um exemplo na busca pela 

equidade de assistência em saúde, a elaboração de documentos que facilitem 

o preenchimento do quesito cor, nas folhas de atendimentos oficiais, na 

capacitação dos trabalhadores tanto na valorização de tal preenchimento 

quanto na explicação ao usuário quanto sua relevância. Ademais, as 

secretarias municipais e estaduais fornecem contínuos materiais e profissionais 

capacitados à temática. Tornando desafiante e necessário avançarmos na 

integração das agendas políticas tais como saúde e educação. (SÃO PAULO, 

2010) 

A população negra vislumbra um campo de conquistas efetivas dos 

direitos e, como processo da conquista da cidadania, exige um esforço coletivo 

em favor de uma história de exclusão para um futuro inclusivo e equânime. Tal 

diferenciação na política pública de acesso à saúde se explica também devido 

ao fato de que as políticas nacionais de saúde, anteriores a década de 1980, 

não conseguiram corrigir as disparidades sociais, econômicas da população 

afro-brasileira, especialmente por estarem assentadas no princípio da 

„cidadania regulada‟. (CARVALHO, 2002) 



 No encadeamento linear em que os indivíduos considerados como 

diferentes sofrem ação de exclusão e encontram dificuldades no acesso e na 

assistência em saúde, o princípio de equidade proposto pelo SUS, formata um 

cenário complexo na definição dos espaços e necessidades individuais e 

coletivas. Portanto, é justamente na operacionalidade deste conceito que 

encontramos inúmeros desafios, afinal o mesmo “exige tal grau de sofisticação 

e de delicadeza da política, da gestão e da própria organização social que em 

poucas situações concretas foi possível observar-se sua aplicação efetiva.” 

(CAMPOS, 2006, p.25) 

 A ação de redução das disparidades existentes, bem como o 

fortalecimento das instituições públicas de acesso aos direitos civis e 

constitucionais, forma um espaço favorável ao crescimento das ações 

equânimes na saúde, entretanto, em igual importância o empoderamento do 

sujeito se faz indispensável a este processo. De acordo com Campos 

“a prática da Equidade dependeria de um elevado grau de 

democracia, de distribuição das cotas de poder, do controle 

social do exercício desse poder descentralizado de maneira a 

se evitar abusos e, paradoxalmente, também de um elevado 

grau de autonomia dos agentes sociais que praticam os 

julgamentos e instituem os tratamentos, sem o que não 

poderiam operar conforme cada situação singular.” (CAMPOS, 

2006, p.27) 

O autor salienta ainda que a “justiça social não adviria somente da 

disponibilidade de bens ou serviços, mas também da oportunidade de aceder-

lhes e ainda da capacidade dos protagonistas de defenderem sua própria vida”. 

(CAMPOS, 2006, p.26) 

 Vale elucidar que o conceito de „empoderamento‟ se baseia na 

capacidade da participação política e social, de modo a contribuir 

decisivamente na democratização do acesso e assistência em saúde. Esta 

capacidade de interpretação sobre si mesmo e de compreensão sobre a ação 

em si mesmo e no seu meio são ferramentas salutares à conquista da 

equidade. 



 A distinção entre demandas individuais e coletivas tornam-se desafios 

neste processo de fortalecimento da ação equânime em saúde, afinal, o 

equilíbrio entre autonomia, cogestão e democracia, muito embora sejam 

discutidos como estados plenos de funcionamento tanto da sociedade como do 

próprio aparelho de Estado, requerem um exercício prático contínuo. 

(CAMPOS, 2006) 

Outro aspecto a ser lembrado quanto à formação e capacitação de 

profissionais e a incorporação tecnológica no SUS, é que este sistema prevê, 

necessariamente, a redução das disparidades que interferem na condição de 

saúde da população, ou seja, buscar amenizar as “causas agudas e extremas” 

(BRASIL, 2001, p.32) existentes. Diante disso a formação dos profissionais e a 

utilização de novas tecnologias se impõem como uma necessidade para o 

desenvolvimento e para assegurar a execução de uma política de saúde 

equânime, de fato, no cotidiano social brasileiro. (BRASIL, 2001) 

No limite podemos encontrar uma inadequada aproximação conceitual 

entre equidade, justiça social e igualdade, o que em certa medida dificulta a 

execução das ações e serviços em saúde em conformidade aos princípios 

norteadores do sistema, exigindo para tanto um esforço contínuo em atribuir 

uma centralidade à equidade, a fim de garantir uma interpretação deste 

conceito concernente às demandas sociais existentes. A relevância deste 

argumento pode ser percebida no trecho que se segue. 

“Há critérios que permitem avaliar a potência de Equidade, ou 

seja, a capacidade potencial para reconhecer diferenças e para 

proteger os mais fracos, os mais vulneráveis, contida em uma 

estrutura genérica ou em um conjunto de leis ou de programas, 

isto é, naquilo que foi institucionalizado”. (DRACHLER, 

CASTRO, 2003, apud CAMPOS, 2006 p.26) 

O reconhecimento da diversidade regional que implica em desigualdade 

no acesso e assistência em saúde formou um propício cenário para a 

legitimidade da equidade, ganhando esta importância no planejamento e 

execução das políticas públicas em saúde.  



 

A conquista da legitimidade da equidade 

A equidade se coloca como paradigma das ações de saúde no SUS por 

conta de uma avaliação histórica feita pelos seus proponentes e executores da 

sua política, onde a chave de leitura reside na constatação da disparidade 

social construída pela persistência do racismo. Assim, a partir da criação do 

SUS, a saúde passou a ser encarada como direito inalienável e linha de ação 

importante para o combate as disparidades, visando a “superação do racismo e 

garantia de promoção da igualdade racial, desenvolvimento e fortalecimento da 

democracia”. (BRASIL, 2005 p.6) 

Com isso, os proponentes do SUS resgatam uma parte significativa da 

história da militância do movimento negro na área da saúde, exigindo uma 

atenção integral e equânime.  

“As primeiras inserções do tema Saúde da População Negra 

nas ações governamentais, no âmbito estadual e municipal, 

ocorreram na década de 1980 e foram formuladas por ativistas 

do Movimento Negro e pesquisadores”. (BRASIL, 2007, p.19) 

Como vimos um fator de grande importância para a atenção integral e 

equânime, defendida pelo SUS, foi a aprovação da Política Nacional de Saúde 

Integral da População Negra, cujo objetivo é “combater a discriminação étnico-

racial nos serviços e atendimento oferecidos no Sistema Único de Saúde, bem 

como promover a equidade em saúde da população negra” (BRASIL, 2007, 

p.21). Esta política define princípios, estratégias e diretrizes a serem seguidas, 

compreendendo que sua execução necessita de uma ação conjunta 

governamental. (BRASIL, 2007). 

 A execução da mesma dá-se a partir da transversalidade dos temas que 

ocupam pastas tanto da agenda saúde como de áreas correlatas, um exemplo 

latente de que o esforço para mudanças no combate às desigualdades 

necessita de propostas e ações conjuntas do Estado e da sociedade. 



 Corroborando as ações de combate ao racismo e de exercício pleno da 

cidadania, a criação de uma agenda em saúde específica à atenção da 

população negra, somada ao rigor nas análises dos dados epidemiológicos, 

fomentou a elaboração de novos conceitos quanto à condição de desigualdade 

a qual os negros encontram-se sujeitos, temos, portanto, a elaboração de 

formulações nos chamados „Determinantes Sociais em Saúde‟ (DSS), que por 

definição é caracterizado pela direta relação entre “a situação de saúde” 

(BUSS, 2006, p.81) e “as condições de vida e trabalho dos indivíduos e de 

grupos da população”. (BUSS, 2006, p.81) 

 Ainda encontramos como ações programáticas a criação de uma 

Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais em Saúde, em 2001, que 

reuniu representantes de diversas áreas a fim de discutir o impacto dos fatores 

sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais 

na ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. 

O principal desafio dos estudos sobre as relações entre determinantes 

sociais e saúde consiste em estabelecer uma hierarquia de determinações 

entre os fatores mais gerais de natureza social, econômica, política e as 

mediações através das quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde 

de grupos e pessoas, já que a relação de determinação não é uma simples 

relação direta de causa-efeito. 

Podemos inferir que o SUS se lança ao imenso desafio de garantir à 

diferença a igualdade de direitos e a equidade na especificidade das suas 

necessidades, cenário este que exige tanto do governo quanto da sociedade 

uma mobilização conjunta, pois muito embora leis e secretarias sejam criadas, 

mudanças de comportamentos necessitam de um plano de ação ainda mais 

profundo. Para Touraine (2007), os sujeitos devem lançar-se a quebra de 

paradigmas ainda que esta fragmentação os torne vulneráveis. Para ele os 

conflitos decorrentes do contato com o „diferente‟ geram mudanças de padrões 

e é justamente neste aspecto que a luta pela equidade na saúde deve ser 

priorizada. 

Os esforços a fim de uma assistência em saúde equânime também 

estão presentes nos Programas de capacitação profissional. Desta forma, o 



Estado por meio do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde, promove ações que objetivam mostrar a história do negro 

no Brasil para além da escravidão, e ainda, como as ações discriminatórias 

podem influenciar na assistência de saúde prestada. (BRASIL, 2007) 

Ainda neste aspecto, as especialidades clínicas de saúde mental e 

saúde da mulher também são contempladas com grupos de estudos e ações 

programáticas de promoção da saúde. Essas medidas buscam combater as 

iniquidades em saúde, cientes de que as assimetrias no acesso e assistência 

devem ser amplamente discutidas por todos os elementos constituintes do 

SUS: gestores, trabalhadores e usuários. 

Indubitavelmente o SUS representa avanços no cenário das políticas 

públicas brasileiras, contudo, pouco adianta um sistema ancorado no preceito 

da equidade, sem o compromisso da universidade com a formação de 

profissionais críticos e éticos para atender as disparidades tão presentes no 

cotidiano dos equipamentos de saúde. No que diz respeito à Enfermagem, 

vivemos o paradoxo entre o discurso crítico e a prática profissional, apesar do 

empenho das diretrizes curriculares nacionais em estimular a formação de 

enfermeiros para o SUS, na prática ainda prevalece o ensino voltado para 

modelo biomédico, hospitalocêntrico e desconectado de políticas públicas. 

(LUZ, 2009) 

Entendemos que um fato presente nesta dicotomia de formação é a falta 

de abordagem da diversidade cultural e social brasileira, especialmente no que 

concernem às questões: negra e indígena. Tanto nos equipamentos de saúde 

como nos de ensino, os profissionais e usuários que são negros e indígenas 

encontram ainda toda uma dificuldade de acolhimento, formação e orientação. 

Esta “ausência de cuidado” levou-me a fazer o percurso desta pesquisa 

buscando trazer à reflexão algumas situações do cotidiano – de vida e trabalho 

– de colegas afro-brasileiras e trabalhadoras da Enfermagem que têm que lidar 

cotidianamente com uma coletividade heterogênea e com pouca formação para 

ver o ser humano na sua complexidade. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É preciso escapar à alternativa da ciência pura, 

totalmente livre de qualquer necessidade social, 

e da ciência escrava, sujeita a todas as 

demandas político-econômicas.  

(Pierre Bourdieu, 1997) 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGIA 



 Tipo de estudo 

 Esta pesquisa é um estudo de caso social e, como tal, tem um propósito 

duplo: buscar a compreensão do grupo em estudo, ao mesmo tempo procurar 

desenvolver explicações teóricas mais gerais sobre regularidades do processo 

e estrutura sociais. (BECKER, 1999) 

Quanto mais seriamente considerarmos um caso, quanto mais 

nos esforçamos para compreendê-lo por completo, de modo 

que não haja nada sobre ele que precisemos esconder ou 

ignorar, mais difícil se torna vê-lo como “exatamente igual” a 

qualquer outro caso com que se assemelhe superficialmente. 

(BECKER, 2007: 162) 

Para Yin (2005) o estudo de caso possibilita a pesquisa de 

acontecimentos contemporâneos, contando com duas importantes fontes de 

evidências: “a observação direta dos acontecimentos que estão sendo 

estudados e entrevistas das pessoas neles envolvidas”. (YIN, 2005 p. 26) 

Este estudo foi realizado após a aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, conforme designado na 

Portaria 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. (Anexo I) 

 

Local do estudo 

Foi desenvolvido em um hospital de alta complexidade, localizado no 

município de São Paulo, lócus de formação de profissionais da saúde. Esse 

equipamento de saúde atende usuários do SUS e pacientes oriundos de 

convênios e planos de saúde. 

 

Sujeitos do estudo 

Fizeram parte deste estudo cinco mulheres, negras e trabalhadoras da 

Enfermagem, sendo duas enfermeiras e três Técnicas de Enfermagem, 

distribuídas em diferentes unidades de internação deste hospital. Duas estão 



solteiras, uma casada, uma viúva e uma divorciada. Quatro têm filhos. Uma 

tem 26 anos de idade, as outras quatro estão na faixa etária de 49 a 53 anos. 

São mulheres, mães, filhas, trabalhadoras, cidadãs, negras, doravante 

denominadas “Preciosas” e, visando assegurar o sigilo acordado com elas no 

momento das entrevistas, as suas narrativas terão essa denominação 

acrescida respectivamente por números romanos relacionados à ordem em 

que foram entrevistadas.  

 

Coleta dos dados 

O processo de recrutamento aconteceu em duas etapas. Na primeira, 

durante encontros informais realizados dentro do hospital onde as 

trabalhadoras da Enfermagem (“Liga das Mulheres Negras”) conversavam 

sobre suas inquietações, expectativas e opiniões sobre a condição da mulher 

negra, a pesquisadora aproveitava para falar do seu estudo e utilizando o 

critério auto-referido do quesito cor, perguntava àquelas que se referiam negras 

se aceitariam participar da pesquisa.  

Após a realização desta etapa, as mulheres que se auto-referiam negras 

eram procuradas pela pesquisadora para maiores esclarecimentos quanto ao 

estudo e, com aquelas que concordaram em participar foi agendado um 

encontro para a realização das entrevistas. 

Vale lembrar que a utilização da técnica da entrevista em pesquisa 

qualitativa não requer determinação amostral para a definição dos sujeitos que 

serão entrevistados. A seleção dos narradores baseia-se na disponibilidade do 

entrevistado e resulta de uma análise da relevância ou representatividade 

social do narrador. (THIOLLENT, 1987).  

A data e o local da entrevista foram definidos em conjunto com cada 

uma das participantes. Na data da entrevista, a pesquisadora novamente 

informava a mulher sobre o objetivo, metodologia e forma de divulgação do 

trabalho e solicitava que assinasse o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. (Anexo II) 



As entrevistas duraram em média trinta minutos, foram realizadas 

individualmente pela pesquisadora, que iniciava acolhendo a entrevistada e 

fornecendo o roteiro com as questões que seriam abordadas (Anexo III). Para 

garantir o sigilo acordado com as narradoras, as entrevistas foram gravadas e 

transcritas pela própria pesquisadora, sendo a única que conhece a identidade 

de cada uma das mulheres entrevistadas.  

Após a realização destas entrevistas algumas narradoras procuraram a 

pesquisadora para relatar outros fatos ocorridos e pertinentes ao assunto 

estudado, entretanto, para a dissertação optamos pelo uso do conteúdo das 

entrevistas transcritas. Contudo, cabe elucidar que os espaços de conversação 

e diálogo não se findaram ainda que os limites do estudo estivessem pré-

estabelecidos, continuamos nos encontrando uma vez que as emergências do 

pensar e agir estão presentes nas nossas vidas e nas rotinas do trabalho na 

Enfermagem. 

 

Análise dos dados 

Os dados foram analisados por meio da técnica da análise temática, que 

consiste “em descobrir os núcleos de sentidos que compõem uma 

comunicação, cuja presença ou freqüência signifiquem alguma coisa” para o 

objeto em estudo. (MINAYO, 2007 p. 316) 

Após leitura exaustiva e flutuante das narrativas obtidas, o material 

empírico foi categorizado, sendo organizado em três eixos temáticos: (1) 

Mulher negra: encantamentos e desencantamentos, (2) Modos e costumes na 

prática do cuidado: ser e estar saudável, (3) Políticas inclusivas do Sistema 

Único de Saúde. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daí finalmente a urgência de dar resposta a 

perguntas simples, elementares, inteligíveis. 

(Boaventura de Souza Santos, 2008) 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 



Este capítulo representa o momento de trazer a público as narrativas 

que nos foram confiadas pelas mulheres por nós entrevistadas, enfatizando 

que o que está em análise é a narrativa e não a narradora. Assim, as Preciosas 

foram tratadas como informantes do objeto em estudo, e não como objetos de 

análise intensiva, pois o que queríamos era que contassem suas experiências 

e vivências, auxiliando na construção do caso social “ser mulher negra e 

trabalhadora da Enfermagem”. 

Para análise, apresentamos em separado os três eixos temáticos que 

emergiram da leitura rigorosa das entrevistas transcritas e em cada um deles o 

diálogo entre as narrativas, os referenciais teóricos por nós selecionados e a 

nossa experiência e/ou vivência com a temática em estudo. 

 

Significados de ser mulher negra: encantamentos e desencantamentos 

São múltiplas e diferentes as formas como os aspectos sociais, 

econômicos, políticos e culturais interferem na saúde das pessoas e 

comunidades. No caso da população negra, o meio ambiente que exclui e nega 

o direito natural de pertencimento determina condições especiais de 

vulnerabilidade (LOPES, 2004), entendida como o 

“conjunto de aspectos individuais e coletivos relacionados ao 

grau e modo de exposição a uma dada situação e, de modo 

indissociável, ao maior ou menor acesso a recursos adequados 

para se proteger das conseqüências indesejáveis daquela 

situação”. (BERTOLOZZI, 1998, p. 320) 

Desta maneira o conceito de vulnerabilidade apresenta componentes 

individuais, coletivo ou social, programático ou político (BERTOLOZZI, 1998). 

Assim, estes fatores atuam decisivamente na condição de saúde dos 

indivíduos bem como em seu acesso e assistência nos serviços de saúde.  

A percepção de tais assimetrias pode ser evidenciada pelas informações 

em saúde, estas representadas pelos índices de mortalidade e morbidade: 



instrumentos utilizados na elaboração e execução das políticas públicas em 

saúde. 

“Os indicadores de saúde são os instrumentos dos quais a 

epidemiologia e a demografia utilizam para avaliar a situação 

de saúde, sendo que o nível de saúde é avaliado pelos 

processos de mortalidade e morbidade. As estatísticas de 

mortalidade são alguns dos indicadores utilizados pelos 

planejadores e administradores de saúde pública para a 

avaliação da situação de saúde; a definição de prioridades e a 

alocação de recursos, além da vigilância de problemas 

específicos de saúde. Os dados de mortalidade também 

orientam a determinação das prioridades de investigação e a 

avaliação do impacto de intervenções.”(BATISTA, 2002, p. 24) 

 É justamente nesta interface entre a condição do negro e o acesso e 

assistência em saúde, que as mulheres negras brasileiras convivem com a 

discriminação racial, para a narradora, durante sua prática profissional tais 

assimetrias podem ser exemplificadas. 

Preciosa III: Bom! Teve uma vez que uma paciente veio fazer 

diálise aqui, ela é negra, ela sempre chega aqui grave, porque 

às vezes não faz diálise, daí os médicos ficaram tirando volume 

bem mais do que ela agüentava, ela passava mal, daí eles 

faziam a diálise normal, e assim foi até o final, e ainda 

comentavam que ela sempre aparece por aqui, que ela é 

tigrona, sabe paciente que não faz o tratamento direitinho, 

então tinha que sofrer um pouco. 

A vulnerabilidade no campo da saúde coletiva ganhou notável 

visibilidade por meio das ações de combate ao HIV/AIDS, entretanto, a 

exclusão de grupos populacionais, como os negros, associado às suas 

precárias condições de saúde, fizeram deste conceito uma relevante 

ferramenta na busca pela equidade em saúde. 



Cabe ressaltar, por ora, que as Preciosas quando indagadas sobre a 

existência de diferença de atendimento prestado às mulheres negras e 

brancas, relataram que essa diferença se faz de modo freqüente e ainda que 

os profissionais não a percebam, isso se deve, segundo as narradoras, ao 

racismo. 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2007) atenta para tal fenômeno 

denominado por Racismo Institucional, como um entrave relevante ao processo 

de inclusão equânime das populações vulneráveis. Esta interpretação fora 

evidenciada na fala da Preciosa. 

Preciosa IV: Já vi muitas vezes (o racismo institucional), com a 

desculpa que a mulher negra não se cuida ou é pobre, 

cuidarem de qualquer jeito, principalmente quando chega 

paciente com anemia falciforme, eles logo falam „ela é viciada 

em morfina!‟ e acabam demorando para medicar (...) todos os 

profissionais fazem isso, mas também já vi médico fazer piada 

de mulher negra e bêbada, uma vez teve uma que eles 

passaram sonda vesical sem xilocaína, e ainda falaram: „você 

agüenta bem mais‟. 

O fortalecimento dos movimentos sociais e, por conseguinte, das 

demandas trazidas pelos seus respectivos, encerra em si uma interface 

importante à saúde, afinal, o SUS propõe a participação e o controle social 

como princípios. É sabido que este processo gera uma interessante 

movimentação, já que os serviços de saúde passam a agregar as diferenças 

sem, entretanto, fomentar as desigualdades. Por outro lado, quem “dá vida” 

aos serviços são pessoas que trazem consigo valores, preconceitos, estigmas, 

enfim, uma série de fatores que não raras vezes violenta quem cuida e quem é 

cuidado em amplas dimensões. Falamos da violência estrutural, ou seja, 

“aquela que oferece um marco à violência do comportamento e 

se aplica tanto às estruturas organizadas e institucionalizadas 

da família como aos sistemas econômicos, culturais e políticos 

que conduzem à opressão de grupos, classes, nações e 

indivíduos, aos quais são negadas conquistas da sociedade, 



tornando-os mais vulneráveis que outros ao sofrimento e à 

morte.” (MINAYO, 1994, p.8) 

De imediato devemos compreender que a violência não se trata de um 

fenômeno “natural” nem tampouco com bases na fisiologia humana, ainda que 

a mesma esteja presente na “prática política e relacional e na teoria política”. 

(MINAYO, 1994) 

Todavia, a violência na sociedade passou a gerar preocupação à saúde 

pública quando na década de 1980 as Américas apresentavam elevados 

índices de mortalidade por acidentes e causas externas, para a OMS se fazia 

necessário rechaçar a violência e a negligência devido à fragilidade da vida. 

(MINAYO, 1994) 

Dentre os inúmeros espectros da violência a que os indivíduos estão 

sujeitos, as mulheres convivem com a chamada violência de gênero, definida 

como 

“qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause 

morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à 

mulher, tanto no âmbito público como no privado. A violência 

de gênero é uma manifestação de relações de poder 

historicamente desiguais entre homens e mulheres, em que a 

subordinação não implica na ausência absoluta de poder.” 

(UNIFEM, 2005, p. 7) 

A violência de gênero fora relatada pelas entrevistadas. Vejamos: 

Preciosa IV: Bom! Eu me casei bem cedo. Eu não tive um 

casamento legal, foi bem conturbado meu marido tinha amante, 

muitas brigas, ele me agredia. Tão logo fiquei viúva e desde 

então sou viúva e, graças a Deus, sem ninguém para me 

encher, afinal, sofri por isso só uma vez, eu não me permito 

passar por tudo de novo, a dor do corpo fala mais alto. 

Preciosa I: Eu fui abusada sexualmente pelo meu pai dos nove 

aos treze anos, no começo me levava no quarto e falava que 



não tinha problema, depois quando tentava fugir, as ameaças 

de espancamento me faziam ceder, ainda me dói lembrar, mas 

acho que dor maior é de não ter para quem contar, a minha 

mãe, por exemplo, sempre me culpou por isso, ela dizia que eu 

me exibia. Hoje, já fui casada, mas não deu certo, ele era 

mulherengo, muitas brigas, no fim, as agressões verbais e 

físicas eram comuns, estou só e bem. 

Ainda podemos encontrar a chamada violência doméstica, caracterizada 

como a desempenhada por indivíduos que convivem com a vítima, como pais, 

padrastos e maridos. “As mulheres estão sob risco de violência, principalmente 

por parte de homens conhecidos por elas.” (GIFFIN, 1994, p.147) 

Uma análise realizada por Soares (1994) acerca dos atendimentos de 

delegacias no Rio de Janeiro em 1992 demonstra que, em 74% dos mais de 

10.000 atendimentos, o acusado era o cônjuge ou ex-cônjuge. (SOARES, 1992 

apud GIFFIN, 1994) 

Preciosa IV: Mas a mulher negra é linda, batalhadora e forte, o 

que a afasta às vezes é a pobreza e os homens; às vezes estar 

com quem não te ajuda dificulta muito, como eu disse: a dor do 

corpo fala mais alto, não só a violência física, mas a 

humilhação também faz doer muito. 

Neste aspecto podemos encontrar inúmeras medidas de combate à 

violência doméstica e de gênero, com destaque à jurídica, como a Lei Maria da 

Penha, que criminaliza a violência. 

Art 1: “Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 

8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, 

da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 

a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais 

ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a 

criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra 



a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às 

mulheres em situação de violência doméstica e familiar  contra 

mulher”. (BRASIL, 2006) 

O combate à violência de gênero e seus desdobramentos na condição 

de saúde da mulher negra representam um desafio aos profissionais de saúde, 

gestores e técnicos da área. Isto se deve à construção social de submissão 

feminina e ganham aditivos aos corpos da mulher negra, desta forma para 

superação deste cenário urge a conquista do chamado empoderamento e 

cidadania. 

“A violência contra a mulher é um problema de Estado, pois 

significa uma violação dos seus direitos humanos, este tem 

responsabilidade na adoção de ações que eliminem a violência 

oficial e privada, em especial para as mulheres potencialmente 

vulneráveis devido à sua origem étnica, idade ou outro aspecto 

determinado ideologicamente como inferior.” (CRUZ, 2004, p. 

453) 

Portanto, ao definirmos o empoderamento como a capacidade de 

participação feminina equitativa na sociedade tem-se a formação de um 

caminho oposto ao da elaboração da violência estrutural que tolhe o direito 

participativo no plano da aceitação das mentalidades. Logo, quando nas falas 

das Preciosas encontramos as adjetivações de “forte” e “batalhadora”, 

acreditamos ter características necessárias para superação da violência 

estrutural.  

As entrevistadas durante todo o processo do estudo traziam informações 

acerca das suas experiências de vida no plano profissional e pessoal tanto 

durante a realização das entrevistas quanto em outros espaços sociais 

compartilhados com a pesquisadora. Esta necessidade em perceber-se como 

negra e dimensionar suas implicações propicia um movimento importante na 

busca pelo amadurecimento político e participativo das mulheres negras 

brasileiras. Por fim, se empoderar é garantir à mulher negra sua participação 

na medida em que a mesma conquista seu espaço tomando ciência de sua 

capacidade de escolha e manutenção da vida. 



Preciosa III: A mulher agora está conseguindo um pouco de 

espaço, a mulher negra também, agora você vê repórter negra, 

doutora negra, até advogada negra. Antes não tinha isso, na 

época da minha mãe e avó não tinha isso. 

“Para que se neutralize o racismo institucional e o seu impacto 

sobre a saúde e o bem-estar da mulher negra é necessária a 

promoção de um contexto político voltado para a equidade, 

cidadania e a emancipação que seja também culturalmente 

sensível, isto é, que observe as particularidades da população 

negra brasileira. Isto porque os conceitos de “mulher” e “negra” 

foram definidos socialmente e relacionados à submissão”. 

(CRUZ, 2004, p.453) 

Várias medidas  

“concebidas para o enfrentamento de problemas da saúde da 

população em geral, constituem terreno propício a ser 

potencializado mediante um enfoque de eqüidade que 

considere tanto as necessidades específicas em Saúde da 

População Negra, quanto as desigualdades que afetam esse 

segmento da população, em termos do acesso aos serviços e 

da qualidade dos mesmos”. (BATISTA, 2005, p.08) 

O SUS, ao trazer os princípios da universalidade, integralidade e 

equidade, propõe-se a qualificar e individualizar as necessidades da 

população, todavia, os serviços de saúde juntamente com seus respectivos 

profissionais ainda apresentam notórias dificuldades no processo de inclusão 

equânime, sendo assim, as mulheres negras sofrem inúmeras ações de 

discriminação racial que se desdobram em uma assistência pautada na 

iniqüidade. 

“Cerca de 100 mil gestantes não fazem nenhuma consulta pré-

natal no Brasil, procedimento primordial para garantir a saúde 

do bebê e da mãe. Mais de 1,7 milhão de gestantes não fazem 

sete consultas pré-natais, mínimo recomendado para garantir a 



saúde da mulher e da criança. As mulheres negras 

representam quase 64% desse grupo, percentual que cai para 

38,4% entre as brancas”. (UNIFEM, 2005, p. 5) 

Soma-se a tal cenário de desqualificação e invisibilidade a condição de 

ser mulher, pois, atrelado a assimetria racial ainda encontramos forte sexismo 

entre homens e mulheres. Para as narradoras entrevistadas, tais elementos 

estão presentes em seu cotidiano social, exigindo, portanto, uma contundente 

postura - por serem mulheres e negras. 

Preciosa IV: Ser mulher negra é ter que matar um leão por dia, 

buscar sempre fazer o melhor para evitar problemas futuros, 

mas a mulher negra é linda, batalhadora e forte. 

Preciosa III: Eu me orgulho de ser mulher, assim eu sou uma 

mulher batalhadora, sou divorciada, criei meus dois filhos 

sozinha, adquiri minha casa sozinha, meus bens todos sozinha, 

com meu próprio esforço e ajuda de Deus. Eu me orgulho de 

ser mulher e negra. Eu sou mulher negra e feliz. 

As subjetivações quanto à condição de ser mulher e negra ganham 

distintas percepções, isto porque atributos físicos como “quadril”, “boca” e 

“nariz” também são salientados pelas narradoras. 

Preciosa I: Ser negra, eu acho tão bonito. A pele negra, a 

beleza negra, a boca da negra, o quadril da negra, é bonito, é 

lindo ser negra. Eu admiro a pele negra, admiro a pessoa 

negra. 

A condição de ser mulher e negra também fora analisada como um 

pressuposto discriminatório, ou seja, quando se qualifica outrem como mulher 

negra tem-se uma elaboração favorável das ações de preconceito racial. 

Vejamos: 

Preciosa II: Eu penso que o fato de citar-me uma pessoa pode 

parecer que eu esteja querendo me diferenciar, é uma coisa 

que nem precisa ser citada, eu acho, porque quando se cita, já 



está querendo se diferenciar dos demais. Eu nunca me senti 

diferente de ninguém por ser negra. Quando era criança eu 

ouvi algum comentário pejorativo, mas eu nem me importava, 

não entendia assim por que eu não entendia o racismo ou 

coisa assim. Ser mulher negra para mim é apenas ser mulher. 

A Conferência em Durban contra o Racismo, Xenofobia e Intolerância 

ocorrida em 2001, foi um importante marco no combate às desigualdades 

étnicas e culturais, haja vista que seus documentos finais propuseram medidas 

convergentes à justiça social. Tais medidas no Brasil receberam a 

denominação de ações afirmativas. No campo da saúde destacamos a criação 

da Secretaria de Saúde da População Negra culminando no primeiro seminário 

de Saúde da População Negra em 2003, bem como na obrigatoriedade do 

quesito cor nos documentos utilizados pelos serviços de saúde Para as 

mulheres negras, também encontramos a criação da Secretaria de Atenção à 

Saúde da Mulher Negra atuando como grupo temático dentro do Ministério da 

Saúde. 

“As relações de poder e desigualdade existentes na sociedade, 

assim como a discriminação racial, são mediadas pelo lugar 

que o indivíduo ocupa no espaço social. Sabemos que na 

interface espaço social, gênero e raça/cor as piores condições 

são dadas às mulheres pretas.” (BATISTA, 2002, p.34) 

Como já mencionado, o sexismo presente na relação entre o homem e a 

mulher, figura como um relevante desafio na elaboração e execução das 

políticas públicas para as mulheres, assim como nos serviços e assistência em 

saúde. 

Preciosa V: O que dificulta a nossa vida é que além de mulher, 

somos negras, então precisamos ser as melhores sempre, 

acho que no aspecto da saúde isso é mais difícil, porque a falta 

de informações faz da gente vulnerável às doenças, não só 

nossa, mas da nossa família também, conheço algumas 

mulheres negras assim, por isso eu digo: tem que ser 

batalhadora e forte, senão não agüenta tantas dificuldades. 



Para Touraine (2007), na sociedade ocidental o pólo dominante foi o da 

conquista, da produção e da guerra, o dos homens, enquanto o pólo feminino 

era a figura principal da inferioridade e da dependência.  

“A mulher, ausente do pólo dirigente, participava do sujeito 

tanto quanto o homem, mas em situação de dominação sofrida. 

Existe sem dúvida um só sujeito, mas ele está presente de 

modo desigual em cada um dos pólos, o feminino e o 

masculino.” (TOURAINE, 2007, p.212) 

Preciosa III: Eu tenho orgulho de ser negra, da origem das 

pessoas negras, eu tenho muito orgulho de ser negra, eu já fui 

ao MASP ver exposição, minha origem é belíssima, eu vi os 

historiadores falando nessa exposição. É que a gente não 

estuda a nossa origem. Pelo estudo da arqueologia a gente vê 

a riqueza da nossa história, mistura de sangue oriental com o 

ocidental, nós não somos de origem inferior. Dá também para 

fazer a genealogia, a gente vê a diferença sem nem saber da 

onde viemos. (...). Aqui no Brasil e no mundo todo, ele não 

nasceu aqui, vem desde o Oriente. 

O uso da análise histórica para Touraine exige sabedoria em “distinguir a 

cultura contemporânea da cultura relativa a um passado já distante”, portanto, 

o que se vê hoje é uma inversão “do modelo clássico da modernidade, tão 

fortemente polarizado. As categorias dominadas - o povo, os trabalhadores, os 

colonizadores, as mulheres - transformaram-se em movimentos sociais, que 

cortaram os laços de dependência que fazia delas escravos de um senhor.” 

(2007; p. 213). 

Quanto às experiências de discriminação racial, as narradoras relatam 

ser esta comum ao meio social em que vivem. 

Preciosa III: A gente estava lá no shopping, como tava no 

horário de almoço vieram dois policiais militares, que falaram: 

„acompanhem a gente‟, daí a gente começou a reclamar, mas 

minha amiga já começou a gritar, eu até fiquei mais calma. 



Eles falaram que umas pessoas do shopping haviam dito que a 

gente queria roubar, eu disse: „eu trabalho aqui perto, sempre 

estou aqui vendo vitrine como todo mundo faz‟. 

Preciosa I: Outro dia eu fui ao shopping Santa Cruz para 

comprar uma calça que eu vi na vitrine, a mulher veio e me 

falou não tem seu número, ela nem me perguntou, ela nem 

sabia qual era meu número. 

As ações de enfrentamento racial podem emergir em todos os espaços 

sociais, desta forma, as narradoras relataram que durante sua rotina 

ocupacional e diante da hierarquia profissional existente, a discriminação da 

condição de ser mulher e negra é evidente. 

Preciosa V: Eu percebo em relação aos funcionários; assim, 

uma enfermeira sempre deixar os pacientes mais leves para as 

loirinhas e os mais pesados para nós, isso é comum. 

Dependendo da enfermeira, se ela for destas racistas, daí essa 

divisão vira hábito mesmo. Eu já trabalhei com gente assim, 

mas eu faço meu trabalho bem feito e não dou importância, 

porque quando alguém me olha assim eu penso: sou negra e 

vou mostrar por que eu vim ao mundo. 

Ainda para a mesma narradora, os pacientes tidos “como leves” são 

aqueles cujos cuidados de Enfermagem requerem pouco esforço físico, já os 

considerados “pesados”, são aqueles que apresentam dificuldades de 

mobilidade corpórea, portanto, necessitam de maior dispêndio de força para a 

execução dos cuidados de Enfermagem. 

Preciosa IV: Às vezes tem sim aquelas que nem falam direito 

com a gente, sabe, por esses dias vivi isso, mas com tantos 

anos na Enfermagem sei que é comum, como te disse, o 

racismo ta aí pra quem quer ver, só não sei como mudar, 

porque todo mundo já pensa menos da gente, o negócio é 

fazer bem feito o trabalho. 



“Quanto à mudança nas instituições de saúde espera-se, 

primeiramente, o reconhecimento da prevalência do racismo e 

do sexismo e das suas variadas formas de expressão. A partir 

deste reconhecimento, desenvolver competências para a 

prestação de uma assistência que seja sensível às questões de 

gênero e raça, identificando fatores de risco, tais como 

tratamento desigual, descortês ou humilhante, conversas 

depreciativas, atendimento com indiferença e/ou repúdio, 

sujeição à dor ou desconforto prolongado, entre outros, que 

tanto vitimizam quanto perpetuam os sistemas de opressão 

contra a mulher negra”. (CRUZ, 2004, p. 455) 

Desta maneira, as percepções e (des) encantamentos das Preciosas 

perpassam pela organização da sociedade mas não se esgotam nela. Essas 

mulheres expressam nas suas narrativas a compreensão do mundo que lhes 

foi desvelada desde a mais tenra idade, contudo, buscam estratégias para se 

reinventar em movimento. Aprenderam a ser mulher e negra e como tal, 

buscam construir caminhos equânimes numa sociedade que é desigual. 

 

MODOS E COSTUMES na prática do cuidado: ser e estar saudável 

“A cultura é o conjunto de sinais, símbolos e significados 

sociais e o que eles comunicam. É o conjunto dos diversos 

modos de vida, relações sociais, formas de interação e 

interpretação da humanidade com o mundo e do mundo para 

com a humanidade. Os pensamentos e os comportamentos 

individuais se inserem dentro de um contexto mais amplo, logo, 

todas as construções individuais são dependentes da 

linguagem, dos valores que ela comunica, determina, reforça e 

mantém; das instituições e dos sistemas de classificação 

sociocultural.” (LOPES, 2004, p. 66) 

As Preciosas entrevistadas são trabalhadoras da mesma instituição que 

oferece aos seus funcionários atendimento de saúde nas áreas de clínica 



médica, ginecologia, dermatologia e odontologia, para as demais 

especialidades, os funcionários são encaminhados aos serviços ambulatoriais 

e de diagnósticos por imagens existentes na instituição. Os serviços são 

oferecidos durante o período diurno com agendamento prévio, para os 

atendimentos de urgência e emergência os funcionários são encaminhados 

para Pronto Socorro Geral. 

Ademais, as medicações necessárias quando disponíveis pela rede 

pública ou sob forma de amostragem gratuita são fornecidas sem custos aos 

funcionários. Por fim, cabe ressaltar que estes profissionais atendidos contam 

com cartão de identificação similar aos pacientes não funcionários que 

conferem acesso a todos os serviços oferecidos pela instituição. 

“Aqueles que precisam do cuidado buscam um esquema de 

atendimento que considere suas necessidades, que seja 

conveniente com o seu perfil socioeconômico, que leve em 

consideração a sua posição na hierarquia social e de gênero 

dentro e fora da unidade familiar; que respeite seus traços 

culturais, suas crenças, seus valores e expectativas. A 

dificuldade enfrentada pelos cuidadores em contemplar esta 

diversidade e pluralidade compromete a resolutividade de suas 

ações.” (LOPES, 2004, p.67) 

Preciosa III: Eu costumo ir ao NASF serviço aqui dos 

funcionários, por eu não ter convênio, quando eu era casada 

até tinha, mas agora venho aqui. Não costumo muito ir ao 

médico, sou durona, esse negócio de procurar por dorzinha 

não é comigo não, tomo remédio por conta e venho aqui, é isso 

que faço. 

Preciosa V: Eu costumo ir ao serviço dos funcionários, o 

NASF. Não gosto de ficar vindo ao meu setor pra fazer alguma 

coisa, não gosto de misturar, quando tive um problema sério de 

doença fiquei afastada por um ano e mesmo agora que voltei 

com algumas restrições, procurei manter minha função aqui 

sem misturar, acho importante essa separação. É claro que em 



algumas situações a gente pode procurar um médico 

conhecido pra perguntar, mostrar um exame, mas só se for 

muito importante , senão vou ao NASF e resolvo por lá mesmo. 

O fácil acesso aos equipamentos de saúde atrelados aos serviços e 

assistência em saúde fora salientado pelas narradoras, as mesmas 

reconhecem que o contato com os profissionais – sobretudo os médicos - é um 

agente facilitador quando necessitam de algum cuidado de saúde. 

Por outro lado, para as Preciosas II e IV esta facilidade garante que o 

serviço de atendimento aos funcionários seja utilizado somente como 

complemento ao tratamento, já que os médicos nos seus setores realizam as 

condutas necessárias. 

Preciosa II: Eu busco primeiro os residentes amigos que 

convivem com a gente, daí depois eu vou para NASF serviço 

de apoio aos funcionários, para coleta de exames. 

Preciosa IV: Como trabalho em dois hospitais com muitas 

especialidades, eu sempre procuro estes dois lugares para tirar 

dúvida ou coisa do tipo. Eu não sou fã de ir muito ao médico. 

O uso de equipamentos privados também fora citado, para a narradora a 

separação do espaço profissional e pessoal é fundamental, ainda que haja 

facilidades no acesso, para ela, o serviço privado oferece privacidade. 

Preciosa I: Eu tenho o meu convênio. Eu procuro o meu 

médico. Aqui tem muito profissional bom, mas na hora da 

doença a gente quer sossego, e isso aqui não tem, todo mundo 

fica sabendo, isso pra mim não é bom. 

Quanto à rotina ocupacional quando indagadas se no setor em que 

atuam já presenciaram alguma situação de assimetria no atendimento em 

decorrência da condição racial, temos: 

Preciosa V: Quanto ao cuidado acho que essa diferença (em 

relação à etnia) ocorre mais quando tanto quem cuida quando 

as pacientes são negras, daí ou você cuida demais ou deixa de 



lado porque acha que ela que é culpada por estar ali. (...). Eu 

não faço isso não, trato igual todo mundo, mas quando eu sei 

que a história de vida é difícil daí eu procuro fazer mais, 

principalmente se ela for negra e com alguma limitação física, 

faço três vezes mais nestes casos. 

Preciosa IV: Assim, elas se vestem mal, não tomam banho, 

não acompanham tratamentos médicos, sabe assim aquelas 

coisas, não se penteiam, são bem de comunidade mesmo. 

Então quando chegam os médicos parecem que tem medo de 

pôr a mão, às vezes pedem para a gente dar banho primeiro e 

depois que de fato examinam e começam a fazer as coisas, é 

engraçado que até a gente faz como eles, porque elas cheiram 

mal, em geral são negras daí eu penso: meu Deus estou 

também fazendo a mesma coisa. 

Destas relações consideradas como assimétricas, as narradoras referem 

que em muitos casos sua percepção é prejudicada, afinal, pela díade doença- 

cuidado que já encerra em si uma suposta hierarquia. 

Preciosa III: Então vou contar, uma vez estava de plantão, e 

um médico começou a fazer piada de negro com os outros 

pacientes, no quarto tinham dois pacientes, um negro e um 

branco, pois bem, eu fiquei morrendo de vergonha das coisas 

ditas, mas o paciente negro nem ligava, daí pensei: será que 

ele não percebe? 

No caso da saúde, o uso da linguagem como meio de manutenção e 

legitimação das desigualdades sociais e raciais permite que sejam criados, 

cotidianamente, novos mecanismos para o não oferecimento de um serviço 

profissional adequado e equânime. Do ponto de vista do usuário, são criados e 

recriados mecanismos para a não percepção ou não aceitação de atitudes 

negativas por parte dos profissionais. Enquanto aqueles simulam tratamento 

igualitário, estes fingem não perceber que estão sendo maltratados ou fingem 

não saber que não têm suas necessidades contempladas de forma satisfatória. 

(LOPES, 2004, p.67) 



Outro momento citado fora na experiência vivenciada quando essas 

profissionais tornam-se pacientes, para Preciosa o adoecimento permite um 

contato único entre o saber adquirido e o sentir experimentado. 

Preciosa II: Foi bem legal por um lado, ver o outro lado foi 

muito bom, ficar numa cama esperando, até no começo eu 

sabia tudo que estava acontecendo, eu tive tuberculose pleural, 

fiquei uns dias para fazer diagnóstico e depois um tempo eu fui 

fazer uma biópsia, e no começo eu me sentia a enfermeira que 

sabia tudo, o médico vinha me informava e eu sabia todo o 

processo, tudo que estava acontecendo. Por outro lado, sentir 

como paciente, isso foi uma coisa nova, num adianta falar que 

você entende a dor do paciente se você não vive o outro lado, 

é realmente diferente, apesar de ter ficado doente, foi bem 

interessante. 

Preciosa II: Olha, eu senti por ser enfermeira, vamos explicar 

tudo direitinho… Alguns médicos deixaram a desejar no sentido 

da informação. 

Quando indagada se durante esse processo experimentou alguma 

situação não equânime devido sua condição de ser mulher e negra, a 

narradora conta-nos: 

Preciosa II: Bom, enquanto estive internada não percebi 

nenhuma discriminação, só uma vez que me deixaram de jejum 

por dois dias para fazer uma tomografia, porém nunca me 

chamavam daí fui reclamar com o residente, ele então 

suspendeu o jejum e disse que a tomografia não seria mais 

necessária, não posso afirmar que seja um ato discriminatório, 

mas acho que é uma rotina do SUS. Agora entendo como os 

pacientes ficam nervosos quando isso ocorre com eles, eu 

senti na pele: primeiro deixa sem comer para depois falar que 

não é mais necessário, pra mim, é muito desrespeitoso isso. 



O SUS convergente ao conceito ampliado de saúde, em que as 

estruturas biológicas bem como as sócio-culturais e comportamentais são 

fundamentais à assistência em saúde, se lança ao contínuo desafio da 

valorização das necessidades dos indivíduos e suas implicações no coletivo 

social. Sem dúvida, esta política pública potencializou avanços na esfera da 

democratização e conquistas sociais. 

No Brasil, este processo fora auspicioso haja vista que as 

transformações políticas e econômicas se fizeram presentes neste cenário, 

ocasionando uma interessante interface entre a teoria e a prática do cotidiano 

da população, podendo ser exemplificados pelas ações de combate à miséria e 

ao desemprego, a universalização do ensino básico e do direito à saúde, e o 

sufrágio universal obrigatório para escolha dos representantes no legislativo e 

executivo. No limite, a elaboração teórica conceitual ao ser incorporada à 

prática atribuiu adjetivações à mesma. (BRASIL, 2001) 

É fato que ao trazermos outras questões para discussão do Ser e Estar 

saudável nos deparamos com inúmeros desafios operantes, principalmente no 

que tange às estratégias em saúde, ou seja, como o setor Saúde irá 

operacionalizar o SUS, partindo de pressupostos amplamente difundidos, tais 

como: a dimensão continental do país, as desigualdades sócio regionais 

existentes, e a concentração regional de insumos tecnológicos e humanos. 

O diálogo entre a teoria e a prática dos indivíduos, quanto ao ato em 

conceituar saúde, bem como os entraves existentes na sociedade moderna, 

foram salientadas pelas narradoras. 

Preciosa II: Saúde pra mim, a Organização Mundial da Saúde 

fala em bem estar bio-psicossocioespiritual, eu acredito muito 

nisso. Num bem-estar completo mesmo, não só do corpo, da 

alma ou do espírito, é tudo junto. Algo que a gente precisa 

pensar primeiramente em nós, porque às vezes a gente pensa 

só em cuidar do outro, mas não, primeiramente em nós, não só 

promover para os outros. 



Preciosa V: Saúde é uma coisa que hoje ninguém tem. Ter 

saúde é ter um salário bom, uma moradia adequada, ter bom 

transporte, então não tem saúde, por que você sai de casa e 

demora para chegar, um trânsito horrível que você já chega 

cansado. Quando você tem saúde, não tem cansaço, o tempo 

é favorável, não tem estresse para fazer nada. A saúde é um 

conjunto de coisas que rico ou pobre não tem hoje. E a mente 

da gente não pára: será que o dinheiro vai dar até o final do 

mês? Cinema não pode ir porque é caro e teatro nem pensar, 

lanche cada vez sobe mais, então não dá mesmo. 

Neste momento podemos depreender que o Ser e Estar saudável exige 

aprimoramentos nas atividades relacionadas à qualidade de vida, desta forma, 

quando encontramos “cinema não pode ir que é caro (...)”, esta narradora afere 

que as atividades de lazer necessitam de maiores facilidades no acesso. O uso 

de espaços públicos em favor da realização de tais atividades se faz como uma 

alternativa eficaz. No campo da saúde estes momentos são facilitadores na 

aproximação dos profissionais com a população e principalmente na execução 

da promoção em saúde e da prevenção de doenças e/ou agravos. 

Outro aspecto encontrado deve-se ao adoecimento do corpo físico que 

ocasiona alterações no desempenho das atividades diárias levando a uma 

relação de co-dependência entre os serviços de saúde e o indivíduo, para 

estas profissionais desta relação emerge uma situação de sofrimento cujo seu 

desdobramento permite percepções. Vejamos: 

Preciosa IV: Saúde para mim é viver legal, sem sentir dor, sem 

sentir problemas. Eu agora com sessenta anos, estou obesa e 

me canso fácil, então se for limpar a casa não dá para lavar a 

roupa e vice e versa. Eu preciso do trabalho, tenho que me 

preocupar, daí to pagando uma pessoa para fazer o serviço 

pesado, mas mesmo o leve tenho que ir com calma. Eu não 

tomo nenhuma medicação, mas não agüento muita coisa não. 

Preciosa I: É você estar bem fisicamente e mentalmente pra 

poder exercer suas funções, não precisando depender de 



outras pessoas, para não depender de hospital. Dentro da 

saúde eu vejo você poder ir e voltar sem precisar estar 

necessitando de outras pessoas. 

O movimento de incorporação de novas nuance responsável igualmente 

pela condição de saúde do indivíduo ganharam força em meados do século 

XIX principalmente por meio da Teoria Miasmática, que consistia em 

“responder às importantes mudanças sociais e práticas de saúde observadas 

no âmbito dos novos processos de urbanização e industrialização ocorridos 

naquele momento histórico.”(BUSS, 2007, p.67) Para muitos estudiosos a 

“ciência médica é intrínseca e essencialmente uma ciência social”, onde as 

“condições econômicas e sociais exercem um efeito importante sobre a saúde 

e a doença e que tais relações devem ser submetidas à pesquisa científica”. 

(BUSS, 2007, p.86) É justamente neste período que o conceito Saúde Pública 

ganha caráter político onde sua prática “implica necessariamente a intervenção 

na vida política e social para identificar e eliminar os fatores que prejudicam a 

saúde da população”. (BUSS, 2007, p.87) 

Todavia, esta construção conceitual da saúde pública com caráter 

político tem notório oponente, a saúde como ação médica centralizada. Nesta, 

os avanços bacteriológicos de Koch e Pasteur trouxeram um novo paradigma 

para díade saúde–cuidado, afinal as ações em saúde passariam a ser 

solucionadas por meio de ações médicas em unidades específicas, os 

hospitais. (BUSS, 2007) 

Preciosa III: Minha saúde não é ruim, mas tem que ter 

cuidado. Não posso pegar muita friagem, comer muita carne 

vermelha, comida com muito ferro por causa assim da minha 

anemia, do traço falciforme. 

Preciosa I: No momento eu estou resfriada, mas, fora esse 

resfriado que estou ando bem. 

Estas orientações teóricas conceituais encerram em si paradigmas 

destoantes principalmente quanto à funcionalidade do indivíduo e sua potencial 

autonomia nas escolhas, entretanto, as mesmas se encontram em contínuo 



contato no cotidiano do SUS, implicando em ações do pensar e da prática 

anacrônicas. 

É sabido que na formação dos profissionais de saúde majoritamente o 

estudo do corpo se dá pela segmentação biológica e pela experimentação 

técnica no corpo do pobre, quase sempre sem a discussão das suas 

implicações. Aos profissionais de Enfermagem, este posicionamento didático 

pedagógico encontra-se presente tanto nos cursos de nível superior quanto nos 

técnicos. (BOLTANSKI, 1989) 

Como esforço de transformação de tal cenário, temos a elaboração e 

reformulação dos projetos políticos-pedagógicos dos cursos de nível superior, 

tais transformações se devem ao esforço coletivo em adequar estes 

profissionais a compreender o ser e estar saudável à luz da promoção da 

saúde. 

Posto isto, urge aferir que o SUS traz como bases doutrinárias a 

universalidade no acesso, a integralidade dos serviços e a equidade na 

assistência, portanto estes “novos” currículos buscam convergir a esta política 

de Estado. É sabido que os modos e costumes existentes nos cursos de saúde 

ainda se pautam com frequência no não compartilhamento dos saberes entre 

profissional e usuário, o que dificulta sensivelmente a aproximação entre os 

mesmos. As diferenças culturais são exemplos latentes de como o saber 

científico e o popular ainda estão distanciados. Vale elucidar, por ora, que as 

iniciativas de educação popular em saúde têm sido utilizadas por poucos, como 

um importante instrumento aproximativo. 

A arte da prática no cotidiano lança os indivíduos a buscarem modos de 

ser e estar saudável, este permanente exercício corrobora com a necessidade 

de políticas públicas universalistas e ao mesmo tempo focais à população 

diante de problemáticas que tange ao campo econômico, comportamental, 

social e biológico, exige dos serviços de saúde um pensar contínuo por 

mudanças e aprimoramentos, assim como as mulheres negras, profissionais da 

Enfermagem ao relatarem suas concepções de saúde, seja por meio de 

teorizações ou por experiências individuais, nos mostram um cenário complexo 



e multifacetado, afinal, suas adjetivações são marcas de uma história em 

saúde de um país em construção. 

 

Políticas inclusivas do Sistema Único de Saúde 

O Estatuto da Igualdade Racial aprovado pela Câmara dos deputados 

em 2010 é representativo do árduo processo de combate às discriminações 

raciais que ao longo da história buscaram fragilizar e depreciar o negro, 

tornando suas diferenças, desigualdades. Para tanto, este Estatuto reuniu um 

conjunto de medidas e ações que devem ser adotadas para garantir o gozo 

pleno dos direitos fundamentais população afro-brasileiras. (BRASIL, 2005) 

No que tange à saúde, o Estatuto confere no Artigo 11 

“O direito à saúde dos afro-brasileiros será garantido pelo 

Estado mediante políticas sociais e econômicas destinadas à 

redução do risco de doenças e outros agravos.” (BRASIL, 

2005, p.10) 

Ainda no mesmo documento encontramos, 

“Parágrafo único. O acesso universal e igualitário ao Sistema 

Único de Saúde para promoção, proteção e recuperação da 

saúde da população afro-brasileira será proporcionado pelos 

governos federal, estaduais, distrital e municipais com ações e 

serviços em que sejam focalizadas as peculiaridades dessa 

parcela da população.” (BRASIL, 2005, p.10) 

Outro aspecto salientado, 

“Art. 12. O quesito raça/cor, de acordo com a autoclassificação, 

e o quesito gênero serão obrigatoriamente introduzidos e 

coletados, em todos os documentos em uso no Sistema Único 

de Saúde, tais como: I – cartões de identificação do SUS; II – 

prontuários médicos; III – fichas de notificação de doenças; IV 

– formulários de resultados de exames laboratoriais; V – 



inquéritos epidemiológicos; VI – estudos multicêntricos; VII – 

pesquisas básicas, aplicadas e operacionais; VIII – qualquer 

outro instrumento que produza informação estatística” 

(BRASIL, 2005, p.11) 

A saúde como direito constitucional, inalienável a todo cidadão, tem 

como política de Estado o Sistema Único de Saúde, este, por sua vez, deve 

apresentar-se universal, integral e equânime à toda população brasileira. 

É sabido que a população afro-brasileira convive com inúmeras 

situações de iniqüidades em saúde, tendo seu acesso e assistência nos 

serviços de saúde prejudicados, ademais, as informações estatísticas apontam 

para uma precarização destes fatores que incidem decisivamente na condição 

de saúde da população. Desta forma o Estatuto nos Art. 13-18 confere ao 

Ministério da Saúde, bem como aos gestores do SUS a qualificação por meio 

de estudos, dos fatores que podem determinar ou agravar a condição de saúde 

da população afro-brasileira, com destaque ao traço falciforme. (BRASIL, 2005) 

 O Racismo Institucional definido como 

“O fracasso coletivo de uma organização para prover um 

serviço apropriado e profissional para as pessoas por causa de 

sua cor, cultura ou origem étnica. Ele pode ser visto ou 

detectado em processos, atitudes e comportamentos que 

totalizam em discriminação por preconceito involuntário, 

ignorância, negligência e estereotipação racista, que causa 

desvantagens a pessoas de minoria étnica”. (SAMPAIO, 2003, 

p. 82 apud KALCHMANN, 2007, p.147) 

O cenário de construção das chamadas políticas inclusivas na saúde 

deu-se a partir da confirmação do já referido racismo institucional e suas 

implicações na condição de saúde da população afro-brasileira. Para as 

preciosas deste estudo, quando indagadas quanto ao seu conhecimento 

acerca destas políticas encontramos: 

Preciosa I: Eu não sei o que é isso, não. 



Preciosa III: Nunca ouvi falar. É a primeira vez que ouço isso. 

Preciosa IV: Eu não conheço. 

Preciosa IV: Eu não sei o que é isso, não consigo supor o que 

seja. Bom, talvez seja a tentativa de incluir alguém, mas eu não 

sei o que é não, nem sabia que no SUS havia isso. 

Preciosa V: Acho que deve ser alguma coisa que inclui, mas 

eu não sei o que é de fato. 

Nas entrevistas, as preciosas citaram algumas doenças que julgam 

serem comuns aos negros, principalmente às mulheres negras, desta forma 

consideram que seria de fundamental relevância políticas específicas, 

entretanto desconhecem sua existência. 

Preciosa II: Eu acho que se existisse essa política de melhoria, 

para incluir, essa política que você falou, imagino que a 

hipertensão que muitas mulheres negras têm, a anemia 

falciforme, tudo isso melhoraria, por que a gente ia saber cuidar 

melhor, tanto a gente aqui do hospital, quanto as pacientes, até 

por que a gente pode ter. 

Preciosa V: Só em ser negra a gente sofre um monte de coisa 

quanto à educação e alimentação, além disso, têm aquelas 

doenças específicas como hipertensão, anemia falciforme e 

outras que a gente não sabe. 

O desconhecimento de políticas inclusivas cujo objetivo é garantir o 

acesso e assistência em saúde de modo equânime fora compreendida pela 

narradora como um esforço de melhorar a qualidade de vida da população 

afro-brasileira, todavia, a discriminação racial que perpassa em todas as 

estruturas públicas relacionais devem ser notados e combatidos. 

Preciosa I: Apesar de ser uma idéia boa, acho que essas 

políticas não resolvem todo o problema racial, porque a gente 

continua sendo discriminado na escola, nas ruas, a polícia 

continua desconfiando, a mulher negra continua esquecida. 



Então pode até aqui no hospital a gente pensar em mudar, 

mas, pensar na saúde é pensar também em moradia, trabalho, 

alimentação, um monte de coisa. 

O racismo minimiza as possibilidades de diálogo das pessoas com os 

serviços, interfere na auto-estima e, conseqüentemente contribui de forma 

decisiva na saúde, especialmente mental dos usuários (SILVA, LOPES, 2005). 

“Por conseguinte, quando presente nos serviços, reforça, quando não agrava, a 

exclusão social.” (KALCHMANN, 2007, p.148) 

Os esforços no combate às desigualdades que assolam a população 

negra no Brasil compreendem essa dinâmica em que a discriminação ocupa 

todos os espaços sociais, portanto, exige medidas que visem ampliar as 

oportunidades de acesso aos serviços básicos bem como de valorização da 

condição de ser negro. Para a população negra feminina, esta movimentação 

estimula um refinamento dos estudos realizados e suas respectivas 

informações estatísticas e comportamentais. 

“Os pobres não estão apenas desprovidos de recursos 

financeiros para consumir, a eles é oferecida uma cidadania 

abstrata; que não cabe em qualquer tempo e lugar e que, na 

maioria das vezes, não pode ser sequer reclamada. Por mais 

que se deseje negar, essa cidadania não consistente e não 

reivindicável, vem sendo oferecida ao longo dos tempos, 

prioritariamente aos negros e negras, índios e índias.” 

(SANTOS, 2000, apud LOPES, 2004, p.58) 

As preciosas ao referirem à necessidade de políticas que geram ações 

focalizadas nas ações de saúde apontam para um processo de inclusão 

valorativa, ou seja, que suas diferenças sejam evidenciadas e valorizadas. 

Cabe, por ora, elucidarmos que algumas unidades de saúde do estado de São 

Paulo recebem cursos cujos objetivos versam sobre a identidade negra no 

país, ademais, existem esparsos centros de ensino que oferecem por meio de 

oficinas e seminários, o aprimoramento profissional no que tange a saúde da 

mulher negra. 



As ações de inclusão podem receber distintas percepções, quanto ao 

seu objetivo e aos indivíduos que serão assistidos, para Preciosa II a definição 

de política inclusiva pode apontar para a manutenção das discriminações 

raciais. Para ela, as políticas inclusivas em saúde devem ser oferecidas 

conforme critérios sócio-econômicos e não necessariamente raciais. 

Preciosa II: Entendo que seja política para os menos 

favorecidos, aqueles que não freqüentam regularmente as 

consultas médicas, não aderem ao tratamento, me lembrei de 

mais uma (política): Dose Certa - que oferece medicação em 

casa. Voltando, eu entendo que seja para ajudar aquelas 

pessoas menos favorecidas, que têm que fazer um tratamento 

longo e não tem dinheiro, dando medicação de graça para eles. 

Eu acho até importante para traçar o perfil de quem são os 

mais necessitados, é importante, mas eu vejo que o governo 

tem vertentes para ver. As cotas na universidade, por exemplo, 

ele considerou: têm poucos negros na universidade, então 

vamos ajudá-los, mas eu tenho amigos pobres brancos. O que 

eu faria seria incluir também os negros porque eu acho 

esquisito só porque eu nasci assim, não conseguir chegar lá. 

Os seres humanos não são diferentes. 

Para a narradora, a inclusão deve ser realizada pelo combate à pobreza, 

pois as condições de saúde são agravadas não pela questão racial mas sim 

econômica. 

Preciosa II: Não. Eu não acredito, eu não acredito em uma 

inclusão para negros, e sim para aqueles que não têm 

condições de pagar um medicamento ou de ir a uma consulta. 

Tá, é fato que a maioria dos pobres é negra, mas não acho que 

os negros precisem dessas políticas. 

Segundo a narradora, o governo deve atuar como fornecedor de todo o 

tratamento de saúde necessário à população pobre, neste caso podemos 

salientar que um dos grandes impasses existentes à consolidação do SUS, 



deve-se ao não entendimento do mesmo como política de Estado e da saúde 

como direito fundamental. 

Preciosa II: Como para o Dose Certa, não há hipertensos e 

diabéticos negros só, tem brancos que também precisam de 

insulina e não podem comprar porque insulina é cara, fita de 

dextro é cara. Então o governo doa para todo mundo. 

“O mundo atual nega liberdades elementares a um grande 

número de pessoas. Por vezes, a ausência de liberdades 

substantivas relaciona-se diretamente com a pobreza 

econômica, em alguns casos vincula-se à carência de serviços 

públicos e assistência social e, em outros, a violação da 

liberdade resulta diretamente de uma negação de liberdades 

políticas e civis.” (LOPES, 2004, p.57) 

O quesito cor, instrumento de autodeclaração utilizado pelos serviços de 

saúde no preenchimento dos documentos, também foi citado. Para a Preciosa 

II, o mesmo confere relevância para evitar casos de iatrogenia em decorrência 

de homônimos, entretanto, quando indagada sobre possíveis estudos 

epidemiológicos, ela compreende que tal quesito teria pouca importância. 

Preciosa II: Talvez seja importante para diferenciar se houver 

pacientes com o mesmo nome João da Silva, um é branco o 

outro é negro, mas para isso, não acho que mude muita coisa. 

Quanto ao auto referido acredito que muitos negros tenham 

dificuldade em se assumir, mas acho que deva ser mesmo auto 

referido. Eu não tenho problema em me assumir negra, mas eu 

acho isso pouco importante. Por um lado, há a questão das 

doenças recorrentes, como a hipertensão, mas isso é muito 

pouco. Isso seria só demográfico, sem outra importância. 

Os entraves quanto à relevância bem como o preenchimento do quesito 

raça-cor podem também ser encontrados nas entrevistas. Para as narradoras, 

faz-se imperioso a capacitação dos profissionais bem como o uso adequado 

das informações que dele emergirão. 



Preciosa III: Acho que deve ser autodeclarado mesmo, as 

pessoas precisam se sentir negras, a mulher tem que se 

considerar negra, mas também penso que os dados coletados 

devem ser usados de modo correto para mudar mesmo a 

situação, então se descobrir que muitas mulheres têm infarto 

ou derrame porque são hipertensas, daí o governo deve fazer 

campanhas, ter hospitais bons e uma rede de apoio, senão os 

dados que podem ser levantados só servirão para campanha 

política e não vai mudar a vida da gente. Mas eu acho sim 

importante e que cada um deve dizer que é ou não negro, eu 

sou negra com orgulho. 

Preciosa IV: Existem doenças sim como anemia falciforme e 

elas precisam saber para poder ajudar um filho ou a elas 

mesmas. Sem conhecer, elas aderem pouco ao tratamento, 

vão pouco às consultas médicas, então fica tudo mais difícil, 

mas se elas souberem mais vão poder ajudar muito mais, lá no 

meu trabalho eles conhecem tão pouco que quando chegam, 

os casos já estão mais graves, às vezes nem tem muito o que 

fazer, principalmente doenças ginecológicas, fica tudo mais 

difícil quando se descobre mais tarde. 

“A análise da estrutura social e sua evolução no tempo são 

imprescindíveis. Não se deve isolar os sujeitos uns dos outros, 

do seu ambiente e do seu observador e, em decorrência 

dessas premissas, o registro e a análise das desigualdades e 

iniqüidades raciais em saúde só pode ser feito por pessoas 

sensíveis e aptas a compreender os diferentes sentidos e 

significados atribuídos às relações inter e intra-raciais, inter e 

intragêneros, inter e intrageracionais (LOPES, MALACHIAS, 

2001, apud LOPES, 2004, p.66). 

A equidade racial na saúde exige desenvolvimento da chamada 

cidadania, urge que a participação social nos equipamentos de saúde seja 

estimulada, pois as políticas inclusivas devem emergir do cotidiano social das 



mulheres negras, tais demandas são os sentidos perceptíveis de suas vidas. É 

sabido que este desafio exige maturidade identitária e social. Portanto, estas 

Preciosas ao relatarem desconhecimentos, apreciações e preocupações 

quanto às políticas inclusivas em saúde movimentam-se a favor de uma 

construção de cidadania que pauta-se em assumir as discriminações raciais 

em saúde e suas implicações na condição de ser negra. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem não deseja saber a ventura que lhe reserva 

o dia de amanhã? 

(Jorge Amado, 1984) 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 “O cerne do conhecimento não é afirmar, confirmar, 
verificar, constatar, mas questionar. Saber pensar é 
sua energia mais forte, no balanço dialético entre 
desconstruir e reconstruir conhecimento. O gesto 
mais fundador é saber questionar, duvidar, interferir, 
não se contentando jamais com aquilo que já está 
dado. Os horizontes dados são vistos como 
ultrapassados, em razão de uma história que nunca 
pára.” (DEMO, 2006, p.18) 

 

O passado escravocrata brasileiro para muitas teorias sócio históricas é 

a principal justificativa para o processo de exclusão e discriminação da 

população negra, desta forma, encontramos o estabelecimento da diferença 

como desigualdade. 

No campo da saúde coletiva este processo ganha complexidade, pois, 

influenciando a díade doença – cuidado, encontramos os elementos sociais, 

culturais, ambientais e econômicos. Desta forma a condição de saúde de uma 

população bem como suas necessidades num determinado espaço social são 

marcadas por essa amálgama composta por diferentes fatores. 

A saúde da população negra, portanto, se apresenta neste cenário 

definida como o conjunto de ações desenvolvidas a fim de combater as 

situações de iniqüidades que implicam na precarização e/ou exclusão destes 

indivíduos em seu acesso e assistência nos serviços de saúde. As ações de 

exclusão e desigualdades sofridas pela população negra podem ser 

sensivelmente percebidas em seu viver, adoecer e morrer. 

Todavia, durante o percurso teórico-conceitual deste estudo, pode-se 

observar que o cotidiano social se torna racializado quando os indivíduos 

envolvidos percebem a necessidade do chamado enfrentamento racial. As 

diferenças étnico-culturais passam, portanto, a ser reforçadas numa tentativa 

de construção de identidade e unidade entre os seus pares. Soma-se a isso a 

necessidade de construção de instrumentos participativos e inclusivos, 

podendo ser representados por leis e políticas públicas. É sabido que o 

presente estudo não se dedicou a conceituar a identidade racial brasileira, 



entretanto faz-se necessário destacar que a mesma segue uma relação 

dialógica entre os seus “significantes e significados”.  

Urge salientarmos que tais digressões são pertinentes ao SUS, pois, o 

mesmo confere à sociedade brasileira o direito a participação social como algo 

fundamental na busca por um sistema público universal, integral e equânime. 

O princípio da equidade figura como elemento relevante na busca por 

melhores condições de vida da população negra, uma vez que ao assumir as 

diferenças étnicas, culturais e regionais existentes no país, propõe aos 

políticos, gestores, profissionais, pesquisadores e usuários o esforço coletivo 

de inclusão equânime.  

Neste aspecto, projetos como EQUISUS que confere o estudo de 

doenças específicas da população negra como o traçofalciforme, a criação da 

SEPPIR e do Estatuto da Igualdade Racial, são exemplos de conquistas deste 

árduo processo. Vale ressaltar que tais ganhos ainda são pouco divulgados, as 

Preciosas desconheciam quaisquer medidas públicas de combate às 

iniqüidades em saúde. 

É fato que em 2003, ao termos a criação da chamada Secretaria da 

Saúde Integral da População Negra, e nos anos subseqüentes, nos chamados 

Planos Plurianuais, tem-se uma movimentação favorável ao refinamento das 

informações estatísticas e, por conseguinte, de sua divulgação. Contudo, ainda 

se faz imperioso o rigor nos estudos, nas práticas de inclusão e, 

principalmente, na apresentação à população. Esta necessidade fora relatada 

pelas Preciosas que embora desconhecessem as políticas inclusivas do SUS, 

alertavam para o modo como as informações obtidas seriam utilizadas e 

divulgadas. 

Como pesquisadora, relato que o acesso a tais informações apresentou 

sensível melhora, entretanto, ainda são esparsos estudos quanto à condição 

de adoecimento e morte dos negros. A desagregação dos dados, bem como a 

não incorporação dos itens de gênero, raça e etnia são desafios aos próximos 

estudos. 



A dificuldade quanto ao uso das informações em saúde de gênero 

corroboram a assimétrica relação sexista existente, pois, a mulher apresenta as 

piores condições de saúde comparadas ao grupo dos homens. Soma-se a tal 

problemática a questão étnica como já mencionada, pois dentro do grupo 

feminino há notáveis diferenças entre negras e brancas, tendo as primeiras 

piores índices de morbimortalidade. 

As narradoras trouxeram a condição de ser mulher negra como fator 

decisivo em seus cotidianos sociais, com implicações em suas atividades 

ocupacionais, amorosas e estéticas. Tais percepções foram inclusive 

facilitadoras na aproximação da pesquisadora com as Preciosas, haja vista 

que estas mulheres julgavam que minha compreensão quanto a seus 

encantamentos e desencantamentos seriam melhores. 

O presente estudo buscou compreender o significado em ser mulher 

negra e suas repercussões nas práticas do cuidado de si e do coletivo, 

ademais, se pôde compreender qual o entendimento que as narradoras 

possuem quanto às políticas inclusivas do SUS. 

Para as Preciosas, ser mulher negra exige sentimentos e 

comportamentos de enfretamento racial, soma-se a isso a necessidade de uma 

postura contundente diante dos imperativos da vida. Por fim, os 

desencantamentos representados pela violência de gênero e doméstica e pelas 

discriminações nas atividades ocupacionais foram também relatados. 

Quanto à prática do cuidado individual e coletivo, em sendo profissionais 

da saúde, as mesmas procuram em seus setores informações e orientações, já 

em situações consideradas mais graves, a busca pelo serviço de saúde 

disponível aos funcionários é comumente utilizado.  

Cabe ressaltar que as questões sexistas são combatidas quando o 

empoderamento feminino se fortalece, ou seja, na inclusão da mulher em 

distintos espaços sociais. Estas conquistas conferem um cenário de autonomia 

e saber político.  

“É cômodo, e até necessário, falar do nascimento de uma 

sociedade de mulheres. Mas é preciso evitar falar de 



feminização da sociedade, pois isso reintroduziria a falsa (e 

perigosa) idéia de que as mulheres são dotadas de um caráter 

permanente e geral. O fato de as categorias culturais passarem 

à frente das categorias sociais não significa que a doçura 

substitui a força ou o prazer o dever.” (TOURAINE, 2007, 

p.233) 

O estudo de gênero remeteu-nos à historiografia de submissão e 

opressão feminina, porém, de modo concomitante lançou-nos a pensar um 

novo comportamento contemporâneo, pautado em novas questões que tangem 

a manutenção do ser feminino. Estas novas indagações implicam em novas 

construções e principalmente na incorporação de novos atores e atrizes sociais 

que buscam pelo seu protagonismo.  

 Ainda quanto à questão da mulher, o Brasil em 1983 quando lança o 

PAISM, traz um novo olhar a atenção em saúde da mulher já anunciando a 

necessidade em ultrapassar a barreira materno infantil, além disso, aponta para 

necessidade em garantir acesso e assistência a população feminina. 

Com a criação do SUS e das secretarias específicas à saúde da 

população negra, as mulheres negras iniciam um árduo processo de inclusão e 

empoderamento, as Preciosas apresentam em suas falas o desconhecimento 

por tais políticas, bem como sua operacionalidade. 

É desafiador em tempos democráticos cujos direitos fundamentais aos 

cidadãos se encontram em processo de consolidação, atentar aos caminhos 

inclusivos. Uma sociedade que visa a igualdade de direitos e a equidade no 

cotidiano da população exige uma identidade étnica cultural forte e coesa. Para 

tanto, aos pesquisadores da saúde da população negra, com destaque à 

mulher negra, se faz relevante o contínuo pensar reconstrutivo de um cenário 

desigual e opressor. Assim, a violência estrutural que apresenta suas interfaces 

a estas mulheres negras deve ser combatida. 

 Preciosas somos, no olhar, na escuta, no cuidado, Preciosas, atentas à 

valorização das diferenças, ao respeito à diversidade e aos multiculturalismos. 

Preciosas cientes que o convívio pressupõe assimetrias, mas, que seu 



questionamento bem como sua não aceitação são necessários ao viver com 

empoderamento e autonomia. Preciosas conquistas, conversas, descobertas e 

ensinamentos. Preciosa a equidade que norteia as mudanças de práticas e 

modos. Precioso este cenário que traz o passado sem esquecer-se de lançar-

se ao Precioso futuro, cujas emergências pela vida e pelo viver são equânimes. 
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ANEXO I 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

São Paulo, 13 de Agosto de 2010.     CEP 1106/10 
 
IImo(a) Sr(a) Pesquisador(a) BEATRIZ DE SOUZA LIMA 
Co-Investigadores: Ana Cristina Passarella Brêtas (orientadora) 
Disciplina/Departamento: Ciências Humanas em Saúde da Universidade 
Federal de São Paulo/Hospital São Paulo 
Patrocinador: Recursos Próprios. 
 
PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUCIONAL 
Ref: Projeto de pesquisa intitulado: “Ser mulher negra é um fator de risco à 
saúde?”. 
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DO ESTUDO: Observacional. 
RISCOS ADICIONAIS PARA O PACIENTE: Sem risco, sem procedimento 
invasivo. 
OBJETIVOS: Compreender o significado de ser mulher e negra no processo 
saúde-doença-cuidado para profissionais de saúde. Qual a sua percepção 
quanto às políticas públicas de saúde destinadas à saúde da mulher negra. 
RESUMO: Pesquisa ancorada metodologicamente no método da História Oral. 
O estudo foi realizado nas dependências da Escola Paulista de Enfermagem da 
UNIFESP. Farão parte do estudo 10 enfermeiras auto referidas negras que 
ocupam cargo de docente ou técnico administrativo em educação na escola 
paulista de enfermagem e trabalhadoras do Hospital São Paulo. A seleção dos 
sujeitos será feita de duas maneiras: as docentes e técnicas administrativas em 
educação serão convidadas pessoalmente pela pesquisadora, dado ao número 
reduzido e conhecimento da totalidade da população. Os dados serão 
coletados por meio da técnica da entrevista com a utilização de roteiro semi 
estruturado. Serão gravadas e transcritas. 
FUNDAMENTOS E RACIONAL: Diante da criação da secretaria de atenção à 
saúde da mulher negra, assim como do combate ao racismo institucional no 
SUS, este projeto visa avaliar qual a percepção e profissionais de saúde 
negras quanto às políticas inclusivas na saúde. 
MATERIAL E MÉTODO: Estão descritos os procedimentos do estudo. 
TCLE: Adequado, contemplando a resolução 196/96. 
DETALHAMENTO FINANCEIRO: Sem financiamento externo - R$ 762,50. 
CRONOGRAMA: oito meses. 
OBJETIVO ACADÊMICO: Mestrado. 
ENTREGA DE RELATÓRIOS PARCIAIS AO CEP PREVISTOS PARA: 
08/08/11 e 07/08/12. 



O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São 
Paulo/Hospital São Paulo ANALISOU e APROVOU o projeto de pesquisa 
referenciado. 
Rua Botucatu, 572 - 1º andar – conj. 14 - CEP 04023-062 - São Paulo / Brasil 
Tel.: (011) 5571-1062 - 5539.7162 
1. Comunicar toda e qualquer alteração do projeto e termo de consentimento 
livre e esclarecido. Nestas circunstâncias a inclusão de pacientes deve ser 
temporariamente interrompida até a resposta do Comitê, após análise das 
mudanças propostas. 
2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido 
durante o desenvolvimento do estudo. 
3. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos 
em local seguro por cinco anos para possível auditoria dos órgãos 
competentes. 
 

Atenciosamente, 
 
 
Prof. Dr. José Osmar Medina Pestana 
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de São Paulo/ Hospital São 
Paulo 1106/10 



ANEXO II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do projeto: „ Mulher Negra e Profissional de Enfermagem: Quando o 

invisível torna-se visível e dizível‟. 

As informações que seguem abaixo estão sendo fornecidas para sua 

participação voluntária neste estudo, que tem por objetivos: Compreender o 

significado de ser mulher e negra na relação processo saúde-doença-cuidado 

para profissionais de saúde; e qual a sua percepção quanto às políticas 

públicas de saúde destinadas à saúde da mulher negra. 

Os dados serão coletados por meio da técnica de história oral temática. As 

entrevistas serão gravadas e transcritas pelas pesquisadoras. As informações 

obtidas serão analisadas em conjunto com as dos demais entrevistados, não 

será divulgado a identificação de nenhum participante. O sigilo será 

assegurado durante todo o processo da pesquisa e também no momento de 

divulgação dos dados por meio de publicação em periódicos e/ou apresentação 

em eventos científicos. 

A principal pesquisadora é Beatriz de Souza Lima, que pode ser encontrada no 

endereço R. Napoleão de Barros, 754 – Vila Clementino – São Paulo, telefone 

5576-4421. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo, na Rua Botucatu, 572 – 1º andar – 

conjunto 14 - telefones 55397162, 55711062. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: Eu discuti com as 

pesquisadoras: Beatriz de Souza Lima, orientada pela Profa. Dra. Ana Cristina 

Passarella Brêtas sobre a minha decisão em participar neste estudo. Ficaram 

claros para mim quais são os propósitos do estudo e os procedimentos a 

serem realizados. Ficou claro também que a minha participação é isenta de 

despesas e que tenho garantia do sigilo nominal e de minhas informações. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 



consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo. 

 

CIENTE 

 

Data:         /        /            

 ______________________________________ 

Assinatura da entrevistada 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido desta narradora para a participação neste estudo. 

 

Data:         /        /            

 ______________________________________ 

Pesquisadora 



ANEXO III 

ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO 

 

I. O que é saúde para você? 

II. E a sua saúde, como anda?(estilo e condição de vida) 

III. O que é ser mulher negra para você? 

IV. Em que o cuidado prestado à saúde de uma mulher negra difere ao 

de uma mulher branca? 

V. Você conhece as políticas inclusivas para as mulheres negras do 

Sistema Único de Saúde? Qual a sua opinião sobre elas? 

VI. Quais são as redes de apoio em saúde que você utiliza quando 

necessita de: tratamento, informações e esclarecimentos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


