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Resumo
+O presente texto problematiza pedagogias utilizadas para governamento de condutas de sujeitos e
suas famílias com vistas à promoção de cuidados em saúde. A partir de observações participantes pro
duzidas numa unidade da rede pública de serviços assistenciais de saúde em Porto Alegre/RS, consti
tuise um conjunto de reflexões de inspiração etnográfica e que está apoiado em referenciais dos
campos dos Estudos Culturais, Estudos de Gênero e de Saúde Pública em suas aproximações às teori
zações da análise discursiva proposta por Michel Foucault.

PALAVRAS#CHAVE
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da Saúde.

Apresentação
Teorizações e lentes analíticas dos Estudos Culturais e Feministas contribuem para rea

lizar percursos que discutem práticas constituintes de sujeitos e efeitos estabelecidos nessas
produções. Em diálogos com interrogações de nosso tempo e na possibilidade de construir
espaços para reflexão sobre atos produzidos no cotidiano de ações para promoção de saúde
(Ceccim, 2005), o texto ora apresentado intenciona constituirse à semelhança de ponte
entre discussões correntes no âmbito acadêmico e serviços assistenciais. Elegendo algumas
temáticas relacionadas à cultura somática contemporânea, sua ideia é problematizar práticas
que procuram buscar a otimização de cada espaço da vida e dos corpos, sempre em nome
de se ter mais saúde e maior longevidade. 

A problematização de formas e concepções educativas em ações de promoção da saúde
– a partir de uma possível focalização sobre mulheres – toma o espaço de uma instituição
pública assistencial que oferece prevenção, cura e reabilitação para questões de saúde mais
comuns em comunidades como seu cenário investigativo: uma dentre as doze unidades do
Serviço de Saúde Comunitária (SSC), pertencente ao Grupo Hospitalar Conceição (GHC), lo
calizado na zona norte de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 

Modelado a partir dos pressupostos da Atenção Primária à Saúde (APS)4, o SSC realiza
formação profissional para Estratégia de Saúde da Família (ESF) – denominação recebida
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pela primeira política específica de APS formulada e com abrangência para todo o Brasil (Es
corel, 2007) – em concomitância ao conjunto de ações ofertadas em sua rede assistencial. 

A construção do sistema de saúde brasileiro – Sistema Único de Saúde (SUS) – institui
universalidade, integralidade e equidade como princípios fundamentais e apresenta a adoção
da ESF à condição de proposta que os viabiliza. Considerada porta de entrada e base de tra
balho para os demais níveis do sistema, a ESF é compreendida como responsabilidade pela
atenção a populações no decorrer do tempo; são ações individuais e coletivas para promoção
da saúde, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação. 

Contemporaneamente, arranjos educativos para mudanças comportamentais que aperfei
çoem a saúde e evitem adoecimentos configuram o que tem sido veiculado como Promoção da
Saúde (PS), envolvendo a identificação e modificação de ‘estilos não saudáveis de vida’ ou ‘con
dutas de risco’ (Petersen; Lupton, 1996). Essa noção pressupõe que determinados conhecimentos
– operados através de uma lista de procedimentos e técnicas – produzem comportamentos, va
lores, hábitos e atitudes pessoais conectados com o tipo de sociedade na qual estão inseridos.

A política pública ESF – eixo reorientador da atenção no sistema público brasileiro – está
investida dessa racionalidade contemporânea de produção e gestão da vida em redes de con
trole, disciplina e regulação e pode ser compreendida como tecnologia de cuidados em saúde. 

O posicionamento de famílias como foco de ações em processos educativos e de pro
moção da saúde instruindoas sobre como viver, como e quanto comer, como e quanto se
movimentar, por exemplo, possibilitanos afirmar que as políticas setoriais ESF e PS estão
permeadas por práticas que, confluindo noções de vida e saúde, objetivam mais do que
“bemestar”. Práticas que, a seu turno, podem ser entendidas como biopedagogias (Har
wood, 2009), em perspectiva articulatória da noção de ‘biopoder’ (Foucault, 1999) à com
preensão de ‘pedagogias’ como práticas culturais com que conhecimentos são elaborados,
organizados e veiculados para governamento dos corpos de indivíduos e populações em
nome da vida e da saúde. No entanto, mesmo nos escrutínios e condução de condutas da
vida, seus sujeitos têm possibilidades de reflexão e transgressão.

De modo semelhante, assumindo gênero como “construção e organização social das di
ferenças entre os sexos, que se realiza em múltiplas instâncias, em diferentes práticas e ins
tituições sociais e através de muitas linguagens” (Meyer, 2008, p. 24), cabe concordar com
Klein (2010) na ideia de que, por meio de investimentos em determinadas representações
de feminilidade, políticas de saúde conformam instâncias de regulação da vida de popula
ções. Tornamse estratégias biopolíticas (Foucault, 2008) que associam promoção de saúde
a algo mais do que positivo, apresentandoa como imperiosa, especialmente para mulheres
que acessam a rede assistencial. 

Nesse sentido, aliandose análises de gênero às de políticas de educação e(m) saúde, é pos
sível pensar sobre ESF e PS desde as posições que têm sido produzidas e legitimadas para mu
lheres e homens em suas famílias. Não se trata de produzir reflexões que se contraponham ao
instituído, mas de colocar em suspeição o que tem se constituído como sujeitos e famílias sau
dáveis. Para bem mais além de uma noção de biologia universal antecedente aos contextos cul
turais, cabe considerar que corpos, sexualidades, comportamentos e projetos políticos sobre
homens e mulheres são diversos, diferindo entre os distintos grupos que compõem as sociedades. 

À medida que práticas de saúde pressupõem adoção de padrões de comportamentos
e sujeição a normas definidoras do que é saudável dentro de um sistema com especificidades
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e embates, prescrevemse orientações para que sujeitos e comportamentos tornemse ade
quados e certos, produzindo formas de controle sobre indivíduos e populações. É nesse con
texto que, aportando alguns elementos de teorizações dos Estudos Culturais, Feministas e
da análise discursiva proposta por Michel Foucault, foram identificados arranjos estáveis e
rotinizados das políticas ESF e PS a fixarem e projetarem comportamentos e decisões para
uma vida saudável, os quais, no entanto, são rearticulados pelos sujeitos a quem se dirigem.

O método não é algo que paira no mundo
Sustentado na ideia de que metodologias não se configuram como algo que paira ‘pron

tamente’ no mundo, à espera de pesquisadoras e pesquisadores (Santos, 2005), o delinea
mento de escolhas para problematizar e refletir sobre o tema foi constituído desde essa
perspectiva desafiadora.

Assim, vivência etnográfica e registro em diário de campo (Denzin; Lincoln, 2006) foram
trilhas metodológicas chamadas para contribuir e constituir certo modo possível de ver e
tensionar algumas práticas pedagógicas produzidas nas articulações PS e ESF, em meio ao
contexto de uma comunidade urbana inserida na periferia de uma metrópole brasileira. A
partir de materiais empíricos e em aproximações à análise enunciativa inspirada por Michel
Foucault (2009), foram discutidas a produção, circulação e articulação de discursos biope
dagógicos em diferentes espaços e momentos do cotidiano educativoassistencial de uma
unidade do sistema público de saúde. Em março de 2012, a investigação foi aprovada e re
gistrada junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – instância do Conselho Nacional
de Saúde – que tem por função implementar normas e diretrizes regulamentadoras de pes
quisas envolvendo seres humanos no Brasil.

Vinculado ao Ministério da Saúde (MS), o GHC conta com o SSC, quatro hospitais, cen
tros de atenção psicossocial e uma escola para formação profissional em saúde. Criado em
1982 e com experiência singular em APS, o SSC – localizado na zona norte da cidade de Porto
Alegre/RS (Ilustração 1) – constitui campo de ensino para Residência Médica em Saúde da
Família e Comunidade, Residência Integrada em Saúde da Família e Comunidade, bem como
de estágio para demais profissões de saúde (Brasil, 2014).

Ilustração 1 – Serviço de Saúde Comunitária Grupo Hospitalar Conceição. Porto Alegre/RS.2014.
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A Unidade de Saúde Jardim Leopoldina (USJL) – espaço assistencial resultante de rei
vindicações efetivadas por movimentos sociais urbanos no período dos anos 1980 – confi
gurou o campo de produção dos materiais empíricos que possibilitaram essas reflexões.

Prédios de quatro pavimentos compõem a maior parte das edificações desse território
da zona norte na cidade de Porto Alegre; casas de alvenaria, madeira e materiais reaprovei
tados, igualmente, conformam a paisagem; há redes de água, esgoto, energia elétrica e coleta
diária de lixo. O comércio é diversificado e a população é de 13836 habitantes: 7864 mulheres
e 5972 homens (Ilustração 2). Em muitas famílias, a aposentadoria ou pensão de um dos
membros é apresentada como única fonte regular de renda.

Ilustração 2 – Imagens do território Jardim Leopoldina – SSC/GHC.Porto Alegre/RS.2014.

A realização de uma vivência etnográfica proporcionou ter estado lá, reconstituindo,
por intermédio do instrumento diário de campo, o vivido. Houve observação participante
durante grupos realizados com usuários, em momentos nos quais as atividades estivessem
direcionadas à Promoção da Saúde (PS). 

Tecendo reflexões
As ações acompanhadas ocorreram em três modalidades coletivas de encontros:

Fazendo Arte (produção de artesanato), Curso de Gestantes (atividades educativas concomi
tantes à atenção prénatal) e Saúde no Prato (reeducação alimentar). As duas primeiras mo
dalidades foram desenvolvidas no turno da tarde enquanto os encontros para reeducação
alimentar foram produzidos no período da manhã. É possível que a concentração de ativi
dades coletivas à tarde estivesse relacionada ao momento em que as mulheres teriam maior
disponibilidade para participar ao estarem menos envolvidas com afazeres domésticos, tra
dicionalmente realizados pela manhã. A presença exclusiva ou majoritária de mulheres foi
uma característica não apenas comum, mas notável nos grupos, e pode ser problematizada
como elemento constitutivo da perspectiva de gênero que atravessa, com frequência, práti
cas de atenção à saúde, sobretudo, ações de educação em saúde.

Observações registradas no diário de campo apontam diferentes racionalidades que
se entrecruzam nos serviços assistenciais, coexistindo tensões entre práticas profissionais
normativas e a reorganização estabelecida a partir de sujeitos a quem se dirigem tais articu
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lações discursivas. O excerto abaixo, contemplando o questionamento feito por uma usuária
do grupo de artesanato a respeito da rigidez no horário de início dos encontros, possibilita
pensar na atribuição de diferentes significados às atividades por quem delas participe e,
desse modo, na elaboração de outras formas de subjetivação ou resistência: 

[...] Nós não estamos mais no colégio! Aqui ninguém mais tem que bater ponto. A gente se
junta para conversar, passar o tempo! Não tem que estar aqui exatamente às 14h, só porque
alguém quer ou disse que tem que estar [...] (Posicionamento de usuária participante após
reclamação de profissional da equipe sobre atraso no início de atividades do Grupo Fazendo
Arte  Diário de Campo, 06/08/2013). 

Presença majoritariamente feminina na unidade de saúde – de usuárias e profissionais
– e ausência de discussões a respeito de noções de família e gênero também foram identifi
cadas nas práticas educativas e sugerem pensar, entre seus efeitos, na naturalização e reite
ração de mulheres como principais parceiras dos serviços assistenciais em ações
disciplinadoras e vigilantes sobre a saúde da família:

[...] “a gente se sente especial, servindo os filhos... Agora sou exemplo, não posso mais agir
de qualquer jeito” [...]– (afirmação de uma gestante, mencionando que seu desânimo havia
desaparecido ao saber que seu bebê seria uma menina – Diário de Campo, 1º/08/2013).

[...] Histórias de família: dos animais abandonados, chegamos às pessoas abandonadas sem
cuidado, as quais são, na maior parte das vezes, mulheres. R. comenta que “se não morrem
antes, os homens que ficam viúvos, casam de novo”. A conversa passa a girar em torno do
envelhecimento: se não houver condições de serem cuidadas pelos filhos, “nem todo mundo
pode pagar alguém prá cuidar”, ou se não os tiverem (como no caso de A.), o caminho é ir
para asilos. “Hoje em dia, filho não cuida mais de mãe” refere S. que mora com a mãe, mas
quer ir embora como fizeram os irmãos. “Ninguém quer ter que cuidar”. E. argumenta: “Mas
a gente fica diabética, velha. Que a gente vai fazer se Deus quer assim? Vai se matar?” (nar
rativas registradas durante observação no grupo Fazendo Arte –Diário de Campo,
13/08/2013).

Tomando a família como instância de intervenção individual e coletiva, as políticas pú
blicas ESF e PS atuam no sentido de formatar e transformar condutas e sujeitos. Ensinando
e promovendo cuidados com (e pelas) famílias, atividades de educação e promoção da saúde
investem, pedagogicamente, em regimes de verdades, em formas de marcar e inscrever nos
corpos não apenas normas e condutas, mas também posições de sujeitos femininos e mas
culinos a serem seguidas. Dito de outro modo, operando práticas biopedagógicas (endere
çadas, sobremaneira, às mulheres), os serviços de saúde promovem intervenções, interações
e conhecimentos para obter corpos saudáveis, mantêlos com vitalidade sempre crescente
ou, eventualmente, recuperálos. Regendo o que deve e pode ser dito e feito, autorizamse
alguns de seus sujeitos para que digam a outros/as o que fazer e em quais circunstâncias. 

Estivessem as práticas biopedagógicas relacionadas aos processos de envelhecimento,
gestação ou alimentação saudáveis, é oportuno pensálas enquanto estratégias de governa
mentalidade – marcadas por compreensões de gênero em maior (no caso de Fazendo Arte
e Curso de Gestantes) ou menor (Saúde no Prato) intensidade e através das quais o biopoder
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tem sido exercido. Problematizálas como práticas que reafirmam o contexto enunciativo da
unidirecionalidade fortemente estabelecida entre modos de vida não saudável e causas de
adoecimento, advogandose mudanças comportamentais de cada sujeito na perspectiva de
que essas modificações constituem ‘a chave e o caminho’ para resolver ou minimizar doenças
que se manifestem. Fatores sociais, econômicos e políticos que produzem doenças e danos
à saúde, quando não obscurecidos, são secundarizados diante de argumentações científicas
que apontam condições biológicas, estilos de vida, sedentarismo, alimentos processados e
estresse, entre outros, como aspectos sobre os quais todos e cada sujeito têm obrigação de
intervir.

A governamentalidade das atividades educativas observadas em campo se faz operada
por práticas biopedagógicas dirigidas, sim, às famílias:

[...] entregam o relato para as profissionais e essas últimas sugerem a cada um/uma modi
ficações personalizadas a serem feitas. No entendimento da equipe profissional, não se trata
de uma dieta, mas uma proposta de reeducação alimentar. [...] o esquadrinhamento pode
ter um formato mais leve, mas, ainda assim, é esquadrinhamento. Em nome da saúde, da
longevidade, do cuidado consigo e com a família, mas escrutínio. As falas de todos/as estão
imbuídas dessa normatividade de que é preciso fazer ‘viver bem’ e que esse ‘bem viver’
está relacionado às decisões individuais. A relação com os alimentos parece estar sempre
pautada pela compreensão de que fazemos escolhas apenas com base na ausência/presença
de informações. [...] (Encontro Saúde no Prato – Diário de Campo, 14/10/2013).

Centralizando suas orientações na figura feminina como aquela que, mais frequente
mente, responde por compras domésticas ou pelo preparo de refeições, as atividades de
reeducação alimentar acompanhadas reforçaram o posicionamento de mulheres como prin
cipais responsáveis na formação de ‘cidadãos/cidadãs saudáveis’. Como as demais, configu
raram práticas que, num entendimento ampliado das noções que conjugam, podem ser
relacionadas como biopedagogias de gênero.

À guisa de conclusão
Em maior presença no espaço assistencial que possibilitou essas reflexões, mulheres

são, sobremaneira, constituídas como artífices centrais de um processo de (res)significação
de desenhos cotidianos em que se entrelaçam práticas discursivas e nãodiscursivas,  nas
quais gênero pode ser tomado como operador de hierarquia e desigualdade, por atribuir
responsabilidades centrais a (e controles sobre) alguns de seus sujeitos.

Posicionamentos de ‘mulheres saudáveis’ e ‘família saudável’ são enunciados, ma
joritariamente, a partir das vozes de especialistas e implicam perspectivas que privilegiam
noções de ciclo de vida biológico. Por outro lado, importa salientar que a incorporação de
‘atribuições e responsabilidades’ – para que se produzam sujeitos autônomos, (eficientes)
gestores/as de si e de suas famílias – não ocorre num vazio social, mas acontece com a par
ticipação e adesão daqueles/as envolvidos/as. Sujeitos que (re)inventam significados e sen
tidos para enunciados de práticas discursivas instituídas, por sua vez, em permanentes
processos de (re)organização. 
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