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7
A URGE� NCÍA DO DEBATE DE GE� NERO, RAÇA E CLASSE NA

FORMAÇA
 O DE PROFÍSSÍONAÍS DE SAU� DE*

Jussara Francisca de Assis dos Santos

Introdução

O desenvolvimento da reflexaHo trazida aqui tem como base a tese
de doutorado intitulada “Enfrentamento aN  viole5ncia obste= trica contra mu-
lheres negras numa maternidade pu= blica municipal do Rio de Janeiro na
perspectiva de gestoras (es) e profissionais de sau= de”1. A metodologia da
referida pesquisa teve por base a pesquisa qualitativa em estudo de caso
onde foram coletados dados de 15 entrevistas semiestruturadas. Foram en-
trevistadas cinco gestoras e dez profissionais de sau= de das a= reas Serviço
Social, Enfermagem e Medicina de uma maternidade localizada numa A� rea
Programa= tica (AP) cujo í=ndice de morte materna no ano de 2016 foi o mais
elevado do municí=pio do Rio de Janeiro.

Os resultados da referida pesquisa revelaram que o debate e= tnico
racial naHo fez parte da formaçaHo das assistentes sociais entrevistadas, as-
sim como das/os demais profissionais de sau= de e gestoras, quer no ní=vel da
graduaçaHo  ou da  po= s–graduaçaHo.  Foi  utilizado como para5metro  para tal
ana= lise o ní=vel de conhecimento e contato das/os entrevistadas/os com a
Polí=tica Nacional de Sau= de Íntegral da PopulaçaHo Negra (PNSÍPN). Tal dado
demonstra o quanto o investimento no debate e= tnico–racial faz sentido em
todas as dimensoH es da vida e das polí=ticas sociais, sobretudo, na a= rea da
sau= de reprodutiva para que seja possí=vel alcançar formas dignas de atendi-
mento ao pre=–natal,  parto e po= s–parto  de mulheres populares,  especial-
mente, negras e indí=genas. 

O presente texto resulta da proposta de trabalho da autora cujo ob-
jetivo foi apresentar a projeçaHo das atividades laborativas a serem desen-
volvidas no perí=odo de esta= gio probato= rio, iniciado no dia 30 de setembro
de 2019, no Departamento de Serviço Social de Nitero= i, para o cargo da car-
reira do magiste=rio superior, classe Adjunto A, Ní=vel 1, do quadro perma-

*DOÍ – 10.29388/978-65-86678-42-0-0-f.169-188
1 Tese defendida atrave=s do Programa de Po= s–GraduaçaHo em Serviço Social da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (PPGSS/UFRJ).
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nente da Universidade Federal Fluminense (UFF), A� rea: Fundamentos do
Serviço Social. Com isso, a pretensaHo e=  problematizar a necessidade de in-
corporaçaHo da questaHo e= tnico–racial na formaçaHo de assistentes sociais a
partir do tripe=  ensino, pesquisa e extensaHo. Tal proposta justifica–se pela
necessidade de formar futuras (os) profissionais com compete5ncias e habi-
lidades mí=nimas, tanto de intervir, quanto de gerir, propor e executar pro-
jetos, programas e polí=ticas que façam frente aN s desigualdades so= cio raciais
taHo presentes na realidade brasileira.

A ResoluçaHo 219/2005 que regulamenta a avaliaçaHo de desempe-
nho docente no perí=odo de esta= gio probato= rio no a5mbito da UFF determina
que, apo= s aprovaçaHo e nomeaçaHo no concurso pu= blico, – ao entrar em exer-
cí=cio, a (o) docente deve cumprir o seu esta= gio probato= rio em um perí=odo
de 36 (trinta e seis) meses. A etapa inicial de avaliaçaHo do esta= gio probato= -
rio se da=  com a apresentaçaHo de um plano de trabalho relativo aos 30 me-
ses subsequentes ao perí=odo de nomeaçaHo para a doce5ncia. 

Desta  feita,  as  atividades propostas  para os tre5s  anos de esta= gio
probato= rio se nortearam pelo Projeto Pedago= gico da Escola de Serviço Soci-
al – ESS/UFF, bem como pela direçaHo social dada pelo Projeto E� tico–Polí=ti-
co do Serviço Social, que se materializa atrave=s do Co= digo de E� tica do pro-
fissional de Serviço Social (1993), da Lei de RegulamentaçaHo da ProfissaHo
(1993), Ale=m dessas refere5ncias, ha=  de se considerar as Diretrizes Curricu-
lares (1996) e a Polí=tica Nacional de Esta= gio (2010), ambas pela AssociaçaHo
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS).

Os princí=pios das Diretrizes Curriculares em Serviço Social buscam
a formaçaHo de um perfil profissional que articule as dimensoH es teo= rico–me-
todolo= gica, e= tico–polí=tica e te=cnico–operativa por compreender que a pers-
pectiva fundante da formaçaHo profissional e=  um rigoroso trato teo= rico, his-
to= rico e metodolo= gico da realidade social, com a adoçaHo de uma teoria soci-
al crí=tica e de um me=todo que permita a apreensaHo teo= rico–crí=tica do pro-
cesso histo= rico como totalidade, considerando as particularidades da cons-
tituiçaHo e desenvolvimento do capitalismo e do Serviço Social na realidade
brasileira.

As Diretrizes Curriculares procuram materializar o projeto de for-
maçaHo profissional que reconhece, a partir de um referencial crí=tico–dia-
le= tico, a relaçaHo de unidade na diversidade entre teoria e pra= tica. Segundo a
ABEPSS (1996), o trabalho desenvolvido pelos profissionais de Serviço So-
cial requisita algumas compete5ncias gerais que saHo fundamentais, como: Í)
apreensaHo crí=tica dos processos sociais de produçaHo e reproduçaHo das rela-
çoH es sociais numa perspectiva de totalidade; ÍÍ) ana= lise do movimento his-
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to= rico da sociedade brasileira, apreendendo as particularidades do desen-
volvimento do capitalismo no paí=s e as particularidades regionais; ÍÍÍ) com-
preensaHo do significado social da profissaHo e de seu desenvolvimento so= -
cio–histo= rico, no cena= rio internacional e nacional, desvelando as possibili-
dades de açaHo contidas na realidade; ÍV) identificaçaHo das demandas pre-
sentes na sociedade, visando formular respostas profissionais para o en-
frentamento das expressoH es da questaHo social.

Neste processo, e=  importante pontuar que no caso do Serviço Social
brasileiro, as citadas Diretrizes Curriculares de 1996 (ABESS) determinou
uma nova organizaçaHo curricular baseada no tripe=  de conhecimentos for-
mados pelos nu= cleos de fundamentaçaHo do trabalho da formaçaHo profissio-
nal, a saber: Nu= cleo de Fundamentos Teo= rico–Metodolo= gicos da Vida Social,
Nu= cleo de Fundamentos da FormaçaHo So= cio–histo= rica da Sociedade Brasi-
leira e Nu= cleo de Fundamentos do Trabalho Profissional. Segundo a ABESS
(1997) ha=  a necessidade desses nu= cleos constituí=rem uma unidade indisso-
cia= vel que possibilita a apreensaHo da realidade social, tendo em vista o me-
lhor preparo para a intervençaHo profissional. Logo, 

[…] a formaçaHo profissional constitui–se de uma totalidade de conhe-
cimentos que estaHo expressos nestes tre5s nu= cleos, contextualizados
historicamente e manifestos em suas particularidades (ABESS, 1997).

A formaçaHo profissional, conforme verificado atrave=s das Diretrizes
Curriculares, naHo deve estar descolada da histo= ria que constituiu o Brasil e
a sua populaçaHo. Ao considerar tal articulaçaHo e=  de fundamental importa5n-
cia trazer para a formaçaHo profissional o debate e= tnico–racial dado o his-
to= rico escravocrata pelo qual essa sociedade se estruturou. Ale=m disso, naHo
se pode perder de vista a legitimidade das Diretrizes Curriculares Nacio-
nais para a EducaçaHo das RelaçoH es E� tnico–Raciais e para o Ensino de Histo= -
ria e Cultura Afro–Brasileira e Africana, instituí=da pela ResoluçaHo nº 01, de
17 de junho 2004, que determina sua efetivaçaHo em todos os ní=veis de for-
maçaHo.

E�  importante pontuar que, no Brasil, a relaçaHo entre escravidaHo, co-
lonialismo/imperialismo/capitalismo e racismo oportuniza a compreensaHo
da permane5ncia e intensidade das assimetrias de raça/cor em nossa socie-
dade. Nos termos de Perpe= tuo (2000): 
 

[...] a persiste5ncia histo= rica da raça como princí=pio classificato= rio naHo
deve ser encarada como herança do passado, mas como um mecanis-
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mo social de reproduçaHo da desigualdade racial, servindo aos interes-
ses do grupo racialmente hegemo5 nico (PERPE� TUO, 2000, p. 02). 

 
Seguindo as colocaçoH es da autora, entende–se que as preca= rias con-

diçoH es pelas quais grande parte da populaçaHo negra se encontra atualmen-
te e=  decorrente das í=nfimas oportunidades de transformaçaHo social e eco-
no5 mica  causadas  pela  discriminaçaHo  e  preconceito  racial  (PERPE� TUO,
2000). O constructo em torno da cor/raça, com objetivos de subjugar, de-
preciar e desumanizar grupos naHo brancos tem no cena= rio da escravidaHo
uma base importante. A partir desta reflexaHo, destaca–se a contribuiçaHo de
Almeida (2018) ao pensar a escravidaHo a partir da economia polí=tica. O au-
tor problematiza duas vertentes que tem provocado debates acerca do fe-
no5 meno da escravidaHo no Brasil e suas conseque5ncias para a populaçaHo ne-
gra. A primeira delas seria de que o racismo recorre do legado da escravi-
daHo a partir do colonialismo. Almeida (2018) argumenta que: 

[…] conforme este raciocí=nio, as sociedades contempora5neas, mesmo
apo= s o fim oficial dos regimes escravistas, permaneceriam presas a
padroH es mentais e institucionais escravocratas, ou seja, racistas, auto-
rita= rios e violentos (ALMEÍDA, 2018, p. 143). 

A partir desta explicaçaHo pode–se entender que, como resquí=cio da
escravidaHo,  o  racismo  assemelha–se  a  uma  contaminaçaHo  essencial  que,
principalmente em paí=ses perife=ricos,  funcionaria como um impeditivo aN
modernizaçaHo das economias e o surgimento de regimes democra= ticos (AL-
MEÍDA, 2018).

A relaçaHo das mulheres negras brasileiras com o acesso aN  sau= de re-
produtiva naHo pode deixar de ser considerada no contexto mais amplo des-
ta sociedade.  Com o objetivo de identificar fatores associados aN  avaliaçaHo
das  mulheres  quanto  aN s relaçoH es  profissionais  de  sau= de/parturiente  e
como esses fatores influenciam a satisfaçaHo com o atendimento ao parto, a
pesquisa intitulada “Desigualdades sociais e satisfaçaHo das mulheres com o
atendimento  ao  parto  no  Brasil:  estudo  nacional  de  base  hospitalar”
(D’ORSÍ et al, 2014) revelou que a cor da pele das entrevistadas foi associa-
da aN  pior avaliaçaHo do tempo de espera ate=  ser atendida e menos privacida-
de nos exames. Quanto ao trabalho de parto, as pesquisadoras identifica-
ram menores ní=veis de respeito e maior relato de viole5ncia dirigidos aN s mu-
lheres pretas e pardas.
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A partir destas constataçoH es, verificou–se a oportunidade de propor
o aprofundamento do debate e= tnico–racial na formaçaHo a partir da Escola
de Serviço Social da UFF, Nitero= i. As açoH es colocadas aqui naHo pretende fi-
car apenas no a5mbito da ESS, mas, sobretudo, de dialogar com movimentos
sociais populares, reforçando a articulaçaHo necessa= ria no que diz respeito aN
luta coletiva em prol da sau= de da populaçaHo negra. Tal proposta relaciona–
se aN s a= reas de conhecimento da autora, ou seja, a QuestaHo Racial na Socie-
dade Brasileira articulada aos Fundamentos do Trabalho Profissional em
Serviço Social; em outras palavras, a articulaçaHo entre ge5nero, raça e classe
tem sido proposta apresentada aN  categoria profissional,  tendo em vista a
urge5ncia em formar profissionais capazes de intervir numa realidade social
particularizada por tais dimensoH es como a realidade brasileira

Gênero, raça e classe: articulação necessária para en-
tender a violência obstétrica 

A realidade que envolve pra= ticas identificadas como viole5ncia obs-
te= trica articulada ao racismo demonstra a forma como a sociedade brasilei-
ra se conformou, ou seja, baseada no racismo estrutural, onde a dina5mica
das  instituiçoH es  –  especialmente,  das  instituiçoH es  de  sau= de  –  revelam  o
quanto que o corpo negro ainda tende a ser relacionado aN  desumanizaçaHo e
coisificaçaHo. No que se refere aN  vida reprodutiva de mulheres negras, passa-
do e presente guardam aproximaçoH es que precisam ser consideradas para
melhor entendimento do que venha a ser viole5ncia obste= trica  dirigida a
este grupo social.

A institucionalizaçaHo da medicina no Brasil teve ligaçaHo intensa en-
tre a escravidaHo e o aprendizado me=dico. Lima (2011), ao pesquisar o cor-
po escravizado como objeto de pra= ticas me=dicas no Rio de Janeiro, entre
1830 e 1850, constata que, nos leitos da Santa Casa de Miserico= rdia, “Os ca-
tivos tiveram grande importa5ncia para o treinamento e ensino da medicina
ao disponibilizar involuntariamente seus corpos” (LÍMA, 2011, p. 190).

Ao destacar a pra= tica ciru= rgica e o corpo feminino, analisa a ge5nese
da obstetrí=cia no Brasil, onde as mulheres negras escravizadas e/ou liber-
tas pobres eram utilizadas para o desenvolvimento de conhecimentos rela-
tivos ao parto. Os cursos de parto (voltados para a certificaçaHo de parteiras
elitizadas) iniciados por volta de 1840 tambe=m utilizavam os corpos das es-
cravizadas como laborato= rio. Mott (1999) relata que, ao mesmo tempo que
os cursos excluí=am as mulheres escravizadas, era, especialmente, sobre o
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corpo dessas mulheres (das parturientes escravas, negras livres e pobres)
que as alunas do curso de parteiras e os alunos de medicina adquiriram a
sua pra= tica. 

Vale destacar que,  no a5mbito internacional,  por volta  de 1850,  o
chamado pai da ginecologia moderna, James Marion Sims, me=dico america-
no, ficou conhecido por suas inovaçoH es na a= rea. O mesmo foi responsa=vel
pela criaçaHo do espe=culo, utilizado na cirurgia para reparaçaHo de fí=stula, as-
sim como pela extraçaHo de pedras da vesí=cula e, sobretudo, pela iniciaçaHo
de tratamentos de fertilidade (inseminaçaHo artificial). Tais descobertas, ti-
das como um importante avanço na a= rea da medicina, se deram a partir da
utilizaçaHo de negras escravizadas do estado do Alabama. Embora a aneste-
sia ja=  tivesse sido descoberta nesta e=poca, todas as cirurgias eram realiza-
das sem este recurso.  Uma das referidas mulheres chegou a ser operada
mais de 30 vezes sem inibiçaHo da dor (WÍSNÍEWSKÍ, 2013).

No processo de formaçaHo das profissoH es, sobretudo, das profissoH es
de sau= de, se faz urgente a necessidade de considerar os sujeitos sociais de
forma integral, apreendendo as mu= ltiplas mediaçoH es do tecido social, isto e= ,
atrave=s da cultura, trabalho, religiaHo, economia, polí=tica, ge5nero, raça/etnia,
geraçaHo, condiçaHo fí=sica etc. ExpressoH es materiais e sociais que implicam na
sociabilidade humana mediada pelo processo de produçaHo e reproduçaHo da
vida social onde a particularidade brasileira esta=  marcada pelas relaçoH es
desiguais entre grupos raciais e de ge5nero diferenciados.

 A recente histo= ria do Brasil revela que esta sociedade tem em sua
trajeto= ria formas conservadoras, patrimoniais e patriarcais de organizaçaHo.
Nos u= ltimos anos, tais caracterí=sticas te5m tomado contornos mais radicais aN
medida que a crise estrutural do sistema capitalista exige respostas, inten-
samente, severas. Neste contexto, o chamado neoconservadorismo, repre-
sentado pela “busca de legitimaçaHo da opressaHo dos trabalhadores ou pela
criminalizaçaHo dos movimentos sociais,  da pobreza e da militarizaçaHo da
vida cotidiana” (BARROCO, 2011, p. 210), incide, de forma mais intensa, so-
bre aNquelas (es) tidas (os) como, historicamente, destituí=das (os) de justiça
social, econo5 mica e polí=tica. No caso do Brasil, aNquelas (es) que compoH em
este contingente de destituí=dos saHo, em sua maioria, pertencentes aN  popula-
çaHo negra (pretas (os) e pardas (os)) e a populaçaHo indí=gena. 

Para  justificar  a  releva5ncia  do  debate  e= tnico–racial  na  formaçaHo
profissional, podemos considerar a realidade que envolve as categorias tra-
balho e sau= de2 e o quanto a populaçaHo negra encontra–se na base da pira5 -

2 Destacamos as categorias trabalho e sau= de porque saHo as que te5m feito parte das ana= lises
da autora ao longo da trajeto= ria acade5mica. Contudo, entendemos que, tambe=m ao conside-
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mide social, vivenciando as maiores desvantagens no que diz respeito a tais
direitos.

Dados da Pesquisa “Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Bra-
sil”, realizada pelo Ínstituto Brasileiro de Geografia e Estatí=stica (ÍBGE) e
divulgado pelo Ínformativo Estudos e Pesquisas/ÍnformaçaHo Demogra= fica e
Socioecono5 mica n. 41, revelam que nas esferas essenciais aN  reproduçaHo das
condiçoH es  de  vida,  as  desigualdades  sociais,  quando  desagregadas  por
cor/raça, demonstram sua face mais perversa. Ao analisar o mercado de
trabalho constatou–se que, no ano de 2018, 57,7 milhoH es de pessoas pretas
e pardas formavam a maior parte da força laboral no paí=s, isto e= , 25,2% a
mais que a populaçaHo branca (46,1 milhoH es). Por outro lado, quando verifi-
cada a populaçaHo desocupada e a populaçaHo subutilizada, conclui–se que
pessoas pretas e pardas estaHo mais representadas nestas esferas,  ja=  que,
apesar de serem pouco mais da metade da força de trabalho (54,9%), estas
pessoas formam cerca de 2/3 dos desocupados (64,2%) e dos subutilizados
(66,1%) na força de trabalho em 2018 (ÍBGE, 2019, p. 02).

Quando considerados os ní=veis de instruçaHo, verifica–se que a des-
vantagem se mante=m. Os ní=veis de subutilizaçaHo da força de trabalho saHo
maiores entre pretas (os) e pardas (os) em qualquer grau de instruçaHo, sen-
do, relativamente menor para aquelas (es) que possuem ní=vel superior.

Tais dados demonstram o quanto a informalidade conforma o mer-
cado de trabalho brasileiro. Em conseque5ncia aumenta–se o trabalho pre-
ca= rio e/ou a falta de acesso aN  proteçaHo social, limitando–se, assim, o acesso
aos direitos ba= sicos, tais como a remuneraçaHo pelo sala= rio mí=nimo e aN  apo-
sentadoria.  Segundo dados coletados e informados pelo ÍBGE, no ano de
2018, “[...] enquanto 34,6% das pessoas ocupadas de cor ou raça branca es-
tavam em ocupaçoH es informais, entre as de cor ou raça preta ou parda esse
percentual atingiu 47,3%” (ÍBGE, 2019, p. 02).

Quando considerados os dados desagregados por sexo e=  possí=vel
notar que as mulheres negras encontram–se ainda mais em desvantagem.

     

rar os demais direitos – tais como: educaçaHo, habitaçaH o, lazer, envelhecimento, mobilidade,
direito aN  cidade, meio ambiente etc. – a populaçaH o negra, sobretudo, as mulheres negras en-
contram–se em histo= rica desvantagem.
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Figura 01: Pessoas em ocupaçoH es informais (%)

Fonte: ÍBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí=lios Contí=nua 2018.
Nota: Pessoas de 14 ou mais anos de idade.

Ha=  que chamar atençaHo ao fato das mulheres pretas e pardas rece-
berem menos da metade dos rendimentos auferidos aos homens brancos.
Estes,  historicamente,  apresentam maiores  rendimentos  em comparaçaHo
aos demais grupos populacionais (mulheres brancas, homens negros e mu-
lheres negras). O grupo que apresenta maior dista5ncia dos homens bran-
cos, no que tange rendimentos saHo as mulheres negras, ou seja, apresentam
44,4% de diferença.

 Gráfico 01: RazaHo de rendimento das pessoas ocupadas (%)

Fonte: ÍBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí=lios Contí=nua 2018.
Nota: Pessoas de 14 ou mais anos de idade.
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No que diz respeito aN  sau= de, e=  sabido que a populaçaHo negra e=  majo-
ritariamente dependente do Sistema U� nico de Sau= de (SUS), pois cerca de
70% de suas (seus) usua= rias (os) saHo negras (os). Logo, cabe ressaltar a ne-
cessidade da defesa do SUS pu= blico, que promova a universalidade da assis-
te5ncia de forma equa5nime. Embora as diretrizes do SUS afirme como prin-
cí=pios a universalidade, integralidade e igualdade, estudos demonstram o
quanto as disparidades em sau= de estaHo relacionadas aN s relaçoH es raciais. A
partir do entendimento acerca do racismo estrutural, compreende–se que o
racismo institucional que envolve o campo da sau= de tem impactado o aces-
so  e  a  qualidade  da  assiste5ncia  nas  unidades  de  sau= de.  Para  Werneck
(2016):

[...] o racismo institucional (RÍ), que possivelmente e=  a dimensaHo mais
negligenciada do racismo, desloca–se da dimensaHo individual e ins-
taura a dimensaHo estrutural, correspondendo a formas organizativas,
polí=ticas, pra= ticas e normas que resultam em tratamentos e resulta-
dos desiguais. E�  tambe=m denominado racismo siste5mico e garante a
exclusaHo  seletiva  dos  grupos  racialmente  subordinados,  atuando
como alavanca importante da exclusaHo diferenciada de diferentes su-
jeitos nesses grupos (WERNECK, 2016, p. 541–542).

A u= ltima Pesquisa Nacional de Sau= de (PNS), realizada em 2013 e
tambe=m de responsabilidade do ÍBGE,  demonstra  dados  importantes  ao
considerar o fator racial das informaçoH es. A mamografia, exame fundamen-
tal para diagno= stico do ca5ncer de mama, teve menor incide5ncia entre as
mulheres pretas e pardas.  Este tipo de ca5ncer e=  um dos que mais causa
mortes de mulheres no Brasil. De acordo com o Ínstituto Nacional do Ca5n-
cer (ÍNCA), a mamografia permite a detecçaHo precoce da doença por mos-
trar lesoH es ainda na fase inicial. 
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Gráfico 02: ProporçaHo de mulheres que realizaram exame de mamografia
nos u= ltimos dois anos anteriores aN  pesquisa, na populaçaHo de mulheres de
50 a 69 anos de idade, com indicaçaHo do intervalo de confiança de 95%, se-
gundo o ní=vel de instruçaHo e a cor ou raça – Brasil – 2013.

Fonte: ÍBGE, Diretoria de Pesquisas, CoordenaçaHo de Trabalho e Rendimento, Pes-
quisa Nacional de Sau= de 2013.

A mesma pesquisa revela ainda que havia 146,3 milhoH es de pessoas
de 18 anos ou mais de idade no Brasil. Deste total, 10,6% (15,5 milhoH es)
afirmaram que ja=  se sentiram discriminadas ou tratadas de maneira pior
que as outras pessoas no serviço de sau= de, por me=dico ou outro profissio-
nal de sau= de. Neste universo, destacaram–se: as mulheres (11,6%); as pes-
soas de 30 a 39 anos (11,9%) e de 40 a 59 anos de idade (12,0%); as pesso-
as de cor preta (11,9%) e parda (11,4%); e as pessoas sem instruçaHo ou
com fundamental incompleto (11,8%). (ÍBGE, 2015).

Quanto aN  mortalidade materna, as mulheres negras te5m encabeçado
os í=ndices desfavora=veis deste tipo de o= bito. As ocorre5ncias de morte ma-
terna sinalizam a necessidade de atençaHo aN  sau= de reprodutiva das mulhe-
res. Ao relacionar as causas obste= tricas diretas de o= bito materno aN  dimen-
saHo cor/raça e=  possí=vel verificar que as mulheres negras saHo atingidas em
maior proporçaHo por tais causas. 
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Gráfico 03: Nu= mero de mortes maternas, segundo principais causas e cor
ou raça (branca e negra) Brasil, 2000 e 2012.

Fonte: Ministe=rio da Sau= de, 2016.

Quanto aN  viole5ncia obste= trica, tal pra= tica tem atingido, conforme ja=
mencionado, as mulheres negras de maneira mais intensa, ja=  que a sociabi-
lidade burguesa, no Brasil, se estruturou a partir das desigualdades de ge5 -
nero, raça/cor e classe. 

Entende–se  por  viole5ncia  obste=trica  a  apropriaçaHo  do  corpo e  dos
processos reprodutivos das mulheres por profissional de sau= de que
se expresse por meio de relaçoH es desumanizadoras, de abuso de me-
dicalizaçaHo e de patologizaçaHo dos processos naturais, resultando em
perda de autonomia e capacidade de decidir  livremente sobre seu
corpo e sexualidade, impactando negativamente na qualidade de vida
das mulheres (DÍNÍZ, 2015, p. 03). 

Os resultados encontrados na tese de doutorado da autora revelou
uma relativa compreensaHo sobre o que e=  viole5ncia obste= trica por parte de
profissionais de sau= de e gestoras. Quanto aN  articulaçaHo entre e a dimensaHo
racial,  naHo foram identificadas açoH es que pudessem ser entendidas como
formas mais consistentes de enfrentamento ao racismo, a despeito dos da-
dos existentes no que diz respeito ao grupo que e=  mais atingido pela viole5n-
cia obste= trica no Brasil. Segundo Diniz (2015), a mortalidade materna pode
ser entendida como uma das possí=veis conseque5ncias da viole5ncia obste= tri-
ca. Neste contexto, as pesquisas apontam que as taxas de mortalidade ma-
terna saHo relacionadas ao acesso e aN  qualidade dos serviços de sau= de ofer-
tados, onde grande parte destas mortes poderiam ser evitadas atrave=s da
aplicaçaHo adequada de polí=ticas pu= blicas a exemplo da PNSÍPN.
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Neste sentido, uma das pretensoH es do estudo foi verificar o quanto
a Polí=tica Nacional de Sau= de Íntegral da PopulaçaHo Negra (PNSÍPN), datada
de 2009, era utilizada como para5metro para o atendimento aN s mulheres na-
quela unidade de sau= de. A pergunta era: Sera=  que a PNSÍPN era conhecida
pelas/os profissionais e gestoras? Em que medida essa polí=tica fez parte da
formaçaHo profissional destes sujeitos? Sera=  que a PNSÍPN era considerada
como elemento fundamental do Sistema U� nico de Sau= de – SUS? Estas ques-
toH es surgiram porque entendemos a necessidade da defesa intransigente
do SUS no Brasil. Ao contra= rio do que muitos pensam, a PNSÍPN reforça a
necessidade da equidade em sau= de, ja=  que seus objetivos envolvem a ga-
rantia e ampliaçaHo do acesso da populaçaHo negra, quer nas a= reas urbanas,
em particular nas regioH es perife=ricas dos grandes centros, quer da popula-
çaHo negra do campo e da floresta, em particular as populaçoH es quilombolas,
aN s açoH es e aos serviços de sau= de.

Atualmente, vivemos tempos de grave crise do sistema capitalista,
aprofundada pela pandemia do Coronaví=rus (SARS–Cov–02) que provoca a
doença chamada COVÍD-19, e a populaçaHo negra tem sido ainda mais im-
pactada em todas as dimensoH es da vida. No momento em que o paí=s soma
mais de 150 mil mortes, a Revista norte-americana Clinical Ínfections Dise-
ases revelou que no Brasil “a mortalidade materna de mulheres pretas de-
vido aN  Covid–19, o novo coronaví=rus, e=  quase duas vezes maior que a de
mulheres brancas” (RÍBEÍRO, 2020, p. 01).

Diante destes fatos e=  possí=vel afirmar que as necessidades sociais
dos diferentes grupos naHo estaHo divorciadas da compreensaHo de como se
estabelece as relaçoH es sociais a partir das dimensoH es de ge5nero, raça e clas-
se. Assim, profissionais – especialmente Assistentes Sociais – precisam ser
capazes de discutir tais tema= ticas. 

O debate de gênero, raça e classe na formação de pro-
fissionais na saúde

A partir da preocupaçaHo com a abordagem que envolve mulheres
negras e assiste5ncia obste= trica, a pesquisa da autora pretendeu verificar, a
partir da formaçaHo de profissionais e gestoras de sau= de entrevistadas/os,
de que forma a PNSÍPN esteve presente nestas oportunidades. A metodolo-
gia de ana= lise foi baseada nos nu= cleos de sentidos atribuí=dos ao tema da
pesquisa.  Um desses nu= cleos identificou a ause5ncia de temas relativos aN
sau= de da populaçaHo negra no processo formativo das/os envolvidas/os. Foi
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verificado que poucas gestoras e profissionais de sau= de tiveram a oportuni-
dade de aprofundar,  durante a formaçaHo, ana= lises a partir das categorias
ge5nero, raça/cor e classe. Os relatos giraram em torno do desconhecimento
em relaçaHo aN  PNSÍPN ou pouco contato.

“A educaçaHo como pra= tica da liberdade e=  um jeito de ensinar que
qualquer um pode aprender” (HOOKS, 2013). E�  a partir desta concepçaHo
que a esperança emerge diante dos desafios postos para a construçaHo de
conhecimento e pra= ticas, verdadeiramente, antirracistas. Conforme obser-
vado ao longo das entrevistas, a dina5mica so= cio–histo= rica do Brasil, o lega-
do escravista, a crença na democracia racial, a cristalizaçaHo da imagem su-
balternizada da mulher negra, a impossibilidade de considerar a questaHo
racial como determinante nas formas de acesso aos direitos e o sile5ncio di-
ante das questoH es raciais saHo fatores que prejudicam o dia= logo e a constru-
çaHo de uma realidade mais equa5nime para todas (os). 

Neste processo, o cara= ter formativo se apresenta como fundamen-
tal, tanto para a liberdade quanto para a alienaçaHo no que tange aos efeitos
do racismo. A proposta aqui e=  o investimento na educaçaHo como forma de
liberdade,  entendendo–a como uma estrate=gia necessa= ria para que a ce-
gueira diante da complexa questaHo racial brasileira se dissipe e/ou reforce
o contingente de sujeitos comprometidos com a luta antirracista, quer se-
jam negros (as) ou brancos (as).

Estudos  como os de  Hotimsky (2009),  Rocha (2014),  Diniz  et  al
(2015) e Cavalcanti et al (2012) saHo catego= ricos em afirmar a importa5ncia
da educaçaHo, em todos os ní=veis, tendo em vista a garantia de direitos soci-
ais. No que se refere a a= rea da sau= de, o Art. 200 da ConstituiçaHo Federal de
1988, em seu inciso ÍÍÍ, atribui ao SUS a compete5ncia de ordenar a forma-
çaHo dos recursos humanos na a= rea da Sau= de (BRASÍL, 2016). Sendo assim,
os fatores relativos aN  educaçaHo na sau= de ganham destaque como atribui-
çoH es do sistema. 

Em relaçaHo aN  formaçaHo profissional das (os) entrevistadas (os), ao
verificar suas trajeto= rias nos respectivos cursos superiores e po= s–gradua-
çaHo, foi possí=vel identificar que as tema= ticas raciais, praticamente, naHo fo-
ram abordadas.  Apenas uma entrevistada revelou ter tido contato com a
polí=tica na po= s–graduaçaHo.

Ja=  tive contato na e=poca da especializaçaHo, mas, na maternidade em si
eu ainda naHo vi uma açaHo especí=fica nesse sentido (Profissional 01)
(SANTOS, 2019, n/p).
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Ja=  ouvi falar, mas, conhecer, conhecer a fundo naHo conheço naHo (Pro-
fissional 02) (SANTOS, 2019, n/p).

A PNSÍPN tem como objetivo maior o combate ao racismo instituci-
onal na a= rea da sau= de. Sua promulgaçaHo resultou das lutas polí=ticas trava-
das pelo movimento negro e movimento de mulheres negras com a inten-
çaHo de que as instituiçoH es pudessem rever suas pra= ticas cotidianas, possibi-
litando maior equidade aN  populaçaHo negra a partir da atençaHo aN s suas espe-
cificidades epidemiolo= gicas, sociais, culturais e econo5 micas. 

Werneck (2014) informa que a especificidade da populaçaHo negra
no  a5mbito  da  sau= de  diz  respeito  aN s  mortes  precoces,  doenças
cardiovasculares  e  o= bitos  maternos.  Essas  incide5ncias  poderiam  ser
resolvidas com o que e=  disponibilizado, atualmente, no SUS. Para Werneck
(2014), naHo ha=  a necessidade de grandes investimentos tecnolo= gicos para
uma assiste5ncia que de5  conta destes agravos, pore=m, naHo saHo vistos resulta-
dos neste sentido.

Os fundamentos do SUS saHo universalidade, integralidade e equida-
de. O referido sistema serve como modelo no que diz respeito a sua organi -
zaçaHo e pelo fato de se manter pu= blico, apesar das tentativas de privatiza-
çaHo.  Seus  fundamentos  ainda  naHo  foram  alcançados  efetivamente.  Neste
processo, a populaçaHo negra tem sido, sistematicamente, prejudicada. Logo,
a PNSÍPN, a partir do reconhecimento do racismo, das desigualdades e= tni-
co–raciais e do racismo institucional como determinantes sociais das con-
diçoH es de sau= de, busca preencher a lacuna das discrepa5ncias constatadas
nos í=ndices desfavora=veis de sau= de da populaçaHo negra.

A PNSÍP e=  uma polí=tica focalizada, entretanto, a focalizaçaHo deve ser
entendida como uma forma de atentar para doenças geneticamente deter-
minadas como: anemia falciforme e deficie5ncia de glicose 6–fostato; as ad-
quiridas em condiçoH es desfavora= veis como desnutriçaHo, ÍnfecçoH es Sexual-
mente Transmissí=veis (ÍST), HÍV/AÍDS, mortes violentas e nos tratamentos
dificultados como a hipertensaHo  arterial,  diabetes,  insuficie5ncias renais e
miomatoses. Deste modo, cabe ressaltar que o objetivo naHo e=  atender, ex-
clusivamente,  pessoas negras como muitos acreditam, mas de fazer com
que a assiste5ncia seja integral. Esta perspectiva prima pela estrate=gia parti-
cipativa, pauta–se em informaçoH es epidemiolo= gicas para tomadas de deci-
soH es, isto e= , evide5ncias cientí=ficas e pelo fortalecimento do controle social. 

No que diz respeito aN  assiste5ncia obste= trica, a PNSÍPN chama aten-
çaHo para as mortes maternas cuja ocorre5ncia tem atingido perversamente
as mulheres negras. Conforme dito, ao destacar as causas da morbimortali-
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dade, como hipertensaHo, coronariopatias e doença falciforme, por exemplo,
a polí=tica visa contribuir para a diminuiçaHo de mortes maternas, ja=  que qua-
lifica gestoras (es) e profissionais de sau= de para o atendimento aN s mulheres
que apresentam incide5ncias destas doenças, pois a identificaçaHo destes ca-
sos possibilita a reduçaHo de  agravos  e  o= bitos  no  perí=odo  graví=dico  puer-
peral. 

A partir da concepçaHo ancestral africana de oralidade (transmissaHo
e troca de saberes);  corporeidade;  energia vital,  memo= ria;  religiosidade;
musicalidade; comunitarismo; territo= rio e circularidade (UNASUS, 2019), a
PNSÍPN oferece a oportunidade dos agentes do SUS pensarem e intervirem
na perspectiva de reduçaHo de desigualdades. As alternativas trazidas pela
referida polí=tica refere–se a um atendimento pautado na centralidade do
outro enquanto ser humano onde a filosofia africana fornece elementos ca-
pazes  de  superar  o  individualismo nas  relaçoH es  profissionais  de  sau= de/
usua= rias (os).

O pouco conhecimento da PNSÍPN e sua implantaçaHo na rotina da
maternidade  pesquisada  e=  reflexo  das  complexidades  que  envolvem  a
questaHo racial no Brasil, que impede considerar a existe5ncia de mortes ne-
gras como aNquelas que naHo tem causas em doenças, mas em causas evita= -
veis como os o= bitos violentos,  a mortalidade materna, enfim, causas mal
definidas (BATÍSTA, ESCUDER, PEREÍRA, 2004). Neste sentido, o naHo inves-
timento nesta polí=tica, no que se refere aN  articulaçaHo entre a mesma e o
processo formativo de profissionais e gestores/as da sau= de, acarreta preju-
í=zos para todas (os). 

Forjar oportunidades para a reflexaHo e açaHo sobre a determinaçaHo
social  de  ge5nero  e  raça  na  sau= de,  a  partir  da  formaçaHo,  torna–se
fundamental,  ja=  que  o  cotidiano  laboral,  que  exige  a  execuçaHo  de
multitarefas,  naHo  possibilita  aN s  (aos)  profissionais  criticidade diante  das
açoH es e pra= ticas que produzem. A discriminaçaHo racial e=  alimentada pelo
naHo questionamento aos estereo= tipos impostos,  secularmente, aN s pessoas
negras.  Logo,  a  discussaHo  sobre viole5ncia obste= trica com vie=s  racial  esta=
longe  de  provocar  separaçoH es.  Ao  fomentar  açoH es  para  a  extinçaHo  do
racismo institucional, a PNSÍPN objetiva garantir, dentre outras questoH es,
que a gestante negra possa ser entendida em suas especificidades. Dessa
forma, ao privilegiar o cuidado, a polí=tica preconiza o alcance da melhor
assiste5ncia para todas as mulheres.
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Considerações finais

A realidade da sociedade brasileira e=  marcada por uma dina5mica
pautada nos ditames de um capitalismo dependente, cujas bases se firmam
no racismo estrutural e nas desigualdades de ge5nero e de classe. Neste con-
texto, a populaçaHo negra, formada por pessoas pretas e pardas, com desta-
que para as mulheres negras, vivenciam os efeitos delete=rios desta dina5mi-
ca onde os í=ndices de desemprego, baixo acesso aN  sau= de, complexas condi-
çoH es educacionais e de moradia determinam o quadro de desigualdade ex-
trema da qual este grupo social e= , majoritariamente, representado.

Diante disso, cabe a indagaçaHo de como profissionais de sau= de tem
se comportado ao se deparar com as necessidades da populaçaHo atendida
pelo SUS, com destaque para mulheres negras gra=vidas e pue=rperas. As ne-
cessidades biolo= gicas, articuladas aN s necessidades so= cio–econo5 micas e raci-
ais cotidianas se apresentam na relaçaHo institucional. Logo, cabe perguntar-
mos de que forma essas mediaçoH es saHo feitas na assiste5ncia obste= trica para
as mulheres negras e suas famí=lias? 

O objetivo deste texto foi de demonstrar a urgente necessidade de
investimento no debate e= tnico–racial na formaçaHo de profissionais de sau= -
de, com destaque para a formaçaHo em Serviço Social. Tal urge5ncia se revela
como algo a ser considerado com profundidade pelas instituiçoH es formati-
vas a partir da complexa e particular realidade so= cio histo= rica brasileira.
Logo, e=  necessa= rio e urgente efetivar propostas pedago= gicas que acionem
os sentidos para a apreensaHo das relaçoH es raciais de forma totalita= ria e ro-
busta, tendo em vista o cara= ter interventivo do Serviço Social nas deman-
das sociais que, em grande medida, saHo apresentadas pela populaçaHo negra.

A partir da discussaHo sobre a formaçaHo em Serviço Social e as possi-
bilidades de debater ge5nero, raça e classe com base nas suas diretrizes cur-
riculares, e=  aberto o espaço para chamar atençaHo da necessidade de investi-
mento naHo so=  nesta profissaHo mas, fundamentalmente, em todas as profis-
soH es da a= rea da sau= de, desde a mais elementar ate=  a mais complexa. Supe-
rar os obsta= culos impostos ao enfrentamento ao racismo institucional re-
quer estrate=gias que garantam integraçaHo das pessoas negras nos serviços
de sau= de. No que diz respeito aN  assiste5ncia ao perí=odo graví=dico puerperal
sugere–se açoH es educativas articuladas entre a Polí=tica Nacional de Educa-
çaHo Permanente em Sau= de, a PNSÍPN e, ainda, a educaçaHo popular em sau= -
de, tendo em vista a necessidade de qualificaçaHo profissional capaz de dia-
logar de fato com a populaçaHo usua= ria dos serviços de sau= de, em especial,
as maternidades. Tal açaHo materializa a integralidade e a intersetorialidade,
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princí=pios  fundamentais  do  SUS.  Neste  sentido,  e=  preciso  investimento
numa cultura institucional que favoreça a pra= tica profissional baseada em
evide5ncias de modo que, cotidianamente, profissionais de sau= de e gestoras
(es) repensem suas açoH es para melhorar o cuidado de sau= de, tornando efi-
caz a experie5ncia da pessoa usua= ria do SUS. E�  recomenda=vel ainda que ges-
toras (es) da polí=tica de sau= de tenham em vista os fundamentos do controle
social, ou seja, da participaçaHo da sociedade para intervir no SUS. A partici-
paçaHo do movimento de mulheres negras e do movimento negro naHo pode
deixar de ser considerada nesta dina5mica. 
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