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RESUMO 
A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) volta-se 
para a formação de trabalhadores e trabalhadoras no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS), apostando na integração ensino-serviço-
comunidade, estimulando mudanças significativas nos cuidados e na 
atenção à saúde pela via do ensino-aprendizagem em serviço tendo em 
si um caráter político-pedagógico. Neste processo, percebemos que a 
maioria dos que trabalham e também as pessoas que fazem uso do SUS 
é o público feminino, o que nos instiga a compreender como se dá a 
relação entre gênero e saúde principalmente no âmbito da PNEPS. 
Sendo assim, o presente artigo que teve sua origem nas inquietações 
que despontaram durante as aulas da disciplina “Estudos de gênero” do 
Programa de Pós-graduação em Serviço Social da Universidade Estadual 
da Paraíba, busca compreender mesmo que preliminarmente como se 
dá a organização da categoria gênero na sociedade e como está se 
relaciona com a PNEPS. 

 
Palavras-chave: Gênero; Saúde; Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde. 

 

ABSTRACT 
The National Policy on Permanent Education in Health (PNEPS) focuses 
on the training of workers within the scope of the Unified Health System 
(SUS), focusing on teaching-service-community integration, stimulating 
significant changes in care and attention to health through in-service 
teaching-learning, having in itself a political-pedagogical character. In 
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this process, we realized that the majority of those who work and also 
the people who use the SUS are female, which encourages us to 
understand how the relationship between gender and health occurs, 
especially within the scope of the PNEPS. Therefore, the present article, 
which had its origin in the concerns that emerged during the classes of 
the discipline "Gender Studies" of the Postgraduate Program in Social 
Work at the State University of Paraíba, seeks to understand, even if 
preliminarily, how the organization of social work takes place. gender 
category in society and how it relates to the PNEPS. 

 
Keywords: Gender; Health; National Policy on Permanent Education in 

Health. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) orienta a formação dos 

trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) a partir da integração ensino-serviço-

comunidade (BRASIL, 2007) e foi instituída pela Portaria Nº 198 de 2004 e implementada pela 

Portaria N° 1.996 de 2007. Nos marcos de nossa atual forma de organização em sociedade 

pautada pelo capitalismo em seu estágio imperialista, tomamos a PNEPS como uma das 

políticas centrais para o processo de produção e reprodução da política e do direito à saúde. 

Sabemos que esse campo, assim como tantos outros é permeado por disputas e 

interesses divergentes que tendem a operar no sentido de colaborar na defesa da saúde em 

sua concepção ampliada, tomada não só como doença, mas fruto de determinações sociais, 

como pautado pelo movimento de Reforma Sanitária ou contribuindo para o processo de 

precarização, mercantilização da política e do direito à saúde como defendida pelo projeto 

privatista (CFESS, 2010). No entanto, o que nos interessa aqui é chamar atenção para dois fatos: 

o primeiro é que no Brasil as mulheres constituem mais de 65% dos profissionais de saúde 

atuantes no setor público e privado de saúde (HERNANDES e VIEIRA, 2020; CONASEMS, 2020) 

e, segundo, que as mulheres também somam maioria na busca por atendimento nos serviços 

de saúde, assumindo a responsabilidade pelo acompanhamento nesses serviços e cuidado na 

esfera doméstica (FERREIRA, 2017). Ou seja, considerar esses dois fatos altera sobremaneira o 

planejamento, a gestão e a materialização das estratégias de Educação Permanente em Saúde 

(EPS). 

Isto posto, o presente ensaio pretende abordar algumas inquietações que despontaram 

durante as aulas da disciplina “Estudos de gênero” do Programa de Pós-graduação em Serviço 

Social da Universidade Estadual da Paraíba, com finalidade de cumprimento do requisito para 
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conclusão da disciplina e o olhar para a PNEPS, que trata do objeto de estudo no programa. 

Assim, embora o foco de análise da política no mestrado não esteja diretamente vinculado à 

linha de pesquisa da disciplina em questão, esta pesquisadora não esconde a curiosidade e 

interesse em descortinar, mesmo que preliminarmente, elementos que se apresentam na 

totalidade do objeto de estudo, inclusive os que se afinam com os “estudos de gênero”, 

elementos que nem de longe serão esgotados aqui. 

Logo, neste trabalho, organizamos nossas atenções primeiramente para alinhar os 

entendimentos sobre gênero a partir dos estudos da disciplina, em seguida, nos esforçamos em 

promover a aproximação das discussões da disciplina com a PNEPS e, por fim, apresentamos 

algumas considerações transitórias como também as referências aqui utilizadas. 

 

2 GÊNERO: UMA APROXIMAÇÃO 

 

Diante de tantas concepções, epistemologias, divergências e rupturas que envolvem o 

termo gênero, tomamos aqui a importância da questão colocada por Scott (1995) de que 

gênero é uma concepção histórica, ainda inconclusa. A autora nos alerta a importância de 

considerar gênero como uma categoria de análise e que as relações sociais de sexo não são 

naturais, mas historicamente construídas (SCOTT, 2012). 

Nesse sentido, tomamos o entendimento “de que gênero trata das relações de poder 

na vida social, relações essas que atribuem posições assimétricas ao masculino e ao feminino” 

(ALVES, 2018. p. 269). Atualmente, nas palavras de Lima (2018), o termo gênero “é um conceito 

amplamente utilizado e, bem ou mal, todos têm alguma ideia, mesmo que vaga, a seu respeito 

[...] e associamos a algo relacionado a mulheres.” (P. 188). A autora nos esclarece que “ao 

falarmos de relações de gênero, estamos nos referindo às relações sociais estabelecidas entre 

os sexos e aos significados atribuídos a elas.” (LIMA, 2018. P 188). Nesse sentido que buscamos 

apresentar como é amplo e difícil tomar um conceito específico. 

De toda forma, esses entendimentos, alinham-se a concepção histórica, materialista do 

termo. Tal concepção de gênero não é única pois existem diversas epistemologias e campos de 

análise, como o campo pós-estruturalista, o campo queer, entre outros. As compreensões são 

tantas que, dentro do próprio campo materialista, os entendimentos divergem abrangendo 
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perspectivas que tiveram o nascedouro no movimento feminista, com destaque para o 

feminismo materialista francófono, no feminismo radical e no feminismo cultural.  

A esse respeito Ávila (2019) nos lembra que o “feminismo como movimento e 

pensamento crítico é formado de uma grande pluralidade de práticas, de lutas, de articulações 

e não menos de perspectivas teóricas” (P. 181). Por isso é importante considerar que a 

compreensão de gênero não é um processo homogêneo, mas, ao contrário, um campo de lutas 

e disputas essenciais para a mudança das condições sociais que hoje estão postas.  

Ainda, a título de exemplo da complexidade da questão, lembramos da contribuição de 

Alves (2018) quando, em pesquisa a respeito do acumulo de conhecimento sobre gênero no 

âmbito do Serviço Social, pode identificar pelo menos três perspectivas distintas: Gênero e 

marxismo, Relações sociais de sexo e Interseccionalidade. Nesse mesmo estudo, a autora nos 

apresenta um resumo dessas perspectivas que, embora partam de um “caldo comum” e 

dialoguem entre si, destaca a importância de discernir as divergências, realizar crítica e 

distinguir que essas abordagens não são receitas (ALVES, 2018). 

Com isto, resgatamos a fala de Ávila (2019) ao lembrar da importância para o 

movimento feminista da interpretação da realidade social de forma crítica pois para a autora 

 

São os sujeitos coletivos críticos, rebelados, ou confrontativos que fazem as lutas 
contra hegemônicas nos vários campos da vida política e social, a partir de diversas 
formas e estratégias e compondo uma grande pluralidade de sujeitos coletivos. Esses 
sujeitos desestabilizam também paradigmas considerados científicos, rompendo 
pressupostos das teorias sociais dominantes, e propondo novas questões. (p. 180). 

 

Segundo Abreu (2018) o feminismo materialista francófono foi um movimento que 

partiu do materialismo histórico e, entre outros movimentos feministas, tomou como base para 

análise das opressões das mulheres as contradições de classe, tendo como mote o trabalho 

doméstico 

 

assumindo que este definiria a posição das mulheres nas relações de produção. Este 
trabalho, de responsabilidade exclusiva das mulheres e não remunerado, seria a base 
de um sistema de exploração, o patriarcado. O trabalho doméstico deveria ser 
analisado não em termos de produção de valor, mas da exploração de uma forma de 
excedente específico, a qual estaria na base de um modo de produção específico, o 
modo de produção doméstico ou patriarcal, distinto do modo de produção capitalista 
e coexistiria com este último. (ABREU, 2018. P. 03). 
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A forma como esse processo se operou, pode ser entendido a partir da análise histórica 

de Abreu (2018) quando apresenta a coexistência desses dois sistemas de relações sociais 

distinguindo coerentemente as diferenças entre eles. Sem dúvidas, essa distinção é uma das 

particularidades do movimento feminista materialista francófono e da segunda onda do 

movimento feminista, marcando o rompimento com o marxismo ortodoxo que, mesmo diante 

de críticas, problematizou como a questão feminina era tratada inclusive pelos movimentos de 

esquerda (ABREU, 2018). 

Segundo Abreu (2018) essa nova análise era uma necessidade do movimento feminista 

e surgiu na década de 70 na França, mas também no Canadá e na Argentina. Algumas delas se 

consideravam “feministas revolucionárias” e/ou “feministas radicais” sendo, mais tarde, 

consideradas como materialistas, com foco de criticar como a forma de opressão era gerada 

entre a esquerda, sem identificação dessa base nas relações de classe (ABREU, 2018). Dessa 

forma faziam oposição às tendências biologizantes e as teorias pós-modernas, pós-

estruturalistas e queer (ABREU, 2018). Para essa corrente  

 

o materialismo representa, em um primeiro momento, um recurso para a construção 
de uma análise não naturalista da opressão, uma via que possibilitava afirmar que não 
é a biologia, nem as funções reprodutivas, que constitui a base da opressão das 
mulheres. O fundamento da opressão deveria ser buscado no trabalho doméstico que 
alimentaria um antagonismo que não poderia ser reduzido ao antagonismo capital-
trabalho. (ABREU, 2018. P. 05). 

 

A mesma autora coloca “que existem relações sociais que não são redutíveis às relações 

de classe marca uma ‘virada’ nas reflexões feministas” (ABREU, 2018. p. 05) e complementa 

que “somente a partir do momento no qual a opressão específica das mulheres é separada, no 

plano da análise, das relações de classe, que as tentativas de articular relações sociais tornam-

se possíveis.” (ABREU, 2018. p. 05). Outro ponto interessante é que essas análises rompiam 

com o que era considerado pelos movimentos de esquerda e, na década seguinte, o debate foi 

ampliado a partir da adoção do conceito de gênero. No entanto, nos diz Scott (1995) que “a 

preocupação teórica com gênero como uma categoria analítica só emergiu no fim do século XX” 

(p. 85), como fruto da organização do movimento feminista, mas com origem entre as 

feministas americanas para “enfatizar o caráter fundamentalmente social das distinções 

baseadas no sexo” (SCOTT, 1995. p. 72). 
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Com isto, o termo gênero passa a ser utilizado para considerar as relações sociais entre 

os sexos, fazendo “parte da tentativa [...] para reivindicar um certo terreno de definição, para 

sublinhar a incapacidade das teorias existentes para explicar as persistentes desigualdades 

entre as mulheres e os homens” (SCOTT, 1995. p. 85). Segundo Castro o termo “apontaria para 

as relações sociais […] um estruturante da totalidade social, permitindo sair das dicotomias” 

(2000. p 100-101) pois 

 

As relações sociais entre os sexos – vetor do conceito de gênero -, se bem que 
socialmente demarcadas, portanto, condicionadas pela estrutura de classes, pela luta 
de classes e pelo lugar das mulheres na classe, não definiriam sujeitos sexuados, nem 
os sujeitos sexual/socialmente se autodefine, autodefinem apenas no plano da 
organização da economia. (CASTRO, 2000. p. 99). 

 

Cabe ressaltar que para Scott (1995) “o uso de "gênero" enfatiza todo um sistema de 

relações que pode incluir o sexo, mas não é diretamente determinado pelo sexo, nem 

determina diretamente a sexualidade” (p. 76), pois gênero seria “uma palavra particularmente 

útil, pois oferece um meio de distinguir a prática sexual dos papéis sexuais atribuídos às 

mulheres e aos homens” (SCOTT, 1995. p. 75), a qual contribuiria não só para uma amplitude 

de temas e estudos, mas para “impor um reexame crítico das premissas e dos critérios do 

trabalho científico existente” (SCOTT, 1995. p. 73).  

A partir destas considerações nosso esforço frente ao objeto deste estudo se alinha para 

considerarmos a ênfase de que hoje não é possível desconsiderar a interferência das 

desigualdades de gênero na forma como as relações sociais se estabelecem, inclusive na saúde 

e no processo de trabalho em saúde. Nesse sentido, considerando gênero como relações 

sociais, podemos perceber que tais relações também são produzidas e reproduzidas 

contraditoriamente nas relações de cuidado, acesso aos serviços de saúde, formação e processo 

de trabalho no âmbito do SUS, perpassando sobremaneira a educação permanente em saúde, 

o que trataremos a seguir. 

 

3 E O QUE A PNEPS TEM A VER COM ISSO? 

 

Como dito introdutoriamente, a PNEPS tem como alvo a formação dos trabalhadores e 

trabalhadoras em saúde, estimulando mudanças significativas nos cuidados e na atenção à 

saúde pela via do ensino-aprendizagem em serviço tendo em si um caráter político-pedagógico. 
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(BRASIL, 2018). A PNEPS, por não estar alheia às mudanças que vêm ocorrendo nas políticas 

sociais, em especial da saúde, sofre influxos desde seu processo de implementação até os dias 

atuais e opera, devido a descentralização, de forma diferenciada em cada território (BRASIL, 

2018). Possui diretrizes e fundamentos, segundo Fernandes (2016), organizados em três eixos: 

“política de desenvolvimento do trabalhador; a saúde ocupacional para o trabalhador do SUS; 

controle social da gestão do trabalho no SUS” (p. 101). 

Por isso, a mesma autora tece que  

 

conhecer e identificar a origem das necessidades por formação nas organizações e […] 
no âmbito das políticas sociais, é um ponto de partida para a problematização das 
relações existentes e do que está em jogo na elaboração das políticas de gestão do 
trabalho, no que diz respeito a formação no e para o trabalho nos dias de hoje 
(FERNANDES, 2016. p. 38). 

 

Isto porque a PNEPS acontece no dia a dia das organizações que, sendo extremamente 

complexas, possuem diversas demandas de formação e educação em serviço para os 

trabalhadores de saúde (BRASIL, 2018; FERNANDES, 2016). Contexto qual a PNEPS emerge, 

como um avanço fruto da luta do movimento de reforma sanitária em saúde, no sentido de 

garantir que o SUS de fato se coloque como ordenador da formação dos recursos humanos em 

saúde (BRASIL, 2018).  

Recursos humanos compostos por homens e em grande maioria mulheres (HERNANDES 

e VIEIRA, 2020; CONASEMS, 2020), que estão inseridos na dinâmica da vida social e portanto 

sofrem e, ao mesmo tempo, são influenciados pelas relações sociais de classe e de gênero. Isto 

porque, mesmo com as particularidades específicas do processo de trabalho em saúde que não 

teremos fôlego para apresentar aqui, esses recursos humanos afetam e são afetados tanto em 

sua condição de assalariamento, mas também em sua condição de humanidade pois 

 

O trabalho, nesse sistema, é um campo de disciplinamento e expropriação da energia 
corporal, das emoções e da capacidade intelectual. As relações de trabalho também 
funcionam como marcadores de gênero ou, melhor dizendo, da binaridade dos sexos 
como elemento central desta relação e funcional a esse sistema. […] Há uma ordem 
social que redefine, permanentemente, os padrões para satisfazer a necessidade do 
sistema capitalista, patriarcal, racista e heterossexual que domina o mundo do 
trabalho. (ÁVILA, 2019. p. 187). 

 

Dessa forma, olhar para as desigualdades de gênero frente possibilidade de 

materialização da PNEPS é estratégico para a garantia dos direitos à saúde, para o 
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fortalecimento do SUS e organização dos serviços de forma que contemple e considere as 

necessidades dos usuários e usuárias pois, como sabemos, são princípios doutrinários do SUS a 

universalidade, a integralidade e a equidade. 

Nesse ínterim, cabe lembrar que, na saúde, o conceito de gênero também possui 

particularidades. E, longe de desconsiderar as tensões existentes com e no campo materialista,  

 

as desigualdades de gênero no estado de saúde e na utilização dos serviços resultam 
da ação complexa de diversos determinantes que incluem desde a dimensão biológica, 
com a carga de problemas relacionados à função reprodutiva, até a dimensão política 
relacionada à divisão do poder na sociedade. (BARATA, 2009. p. 94). 

 

A mesma autora revela que “o termo gênero foi introduzido nas pesquisas em saúde 

para ajudar a clarear o pensamento em face do ressurgimento do movimento feminista em 

meados do século XX” (BARATA, 2009. p. 74). Como nos diz Saffioti (2015), o uso do termo 

gênero para o movimento feminista “não consiste apenas em ampliar o acervo de saberes, mas 

também criar mecanismos políticos para a construção de igualdade social entre homens e 

mulheres” (p. 160). 

Observamos que esses mecanismos no âmbito do SUS podem ser pensados como as 

estratégias criadas para atender particularidades das relações de gênero nos serviços de saúde. 

Como exemplo, percebemos que ao longo dos anos, foram instituídas políticas específicas que 

orientam as ações no sentido de uma perspectiva dessas particularidades das relações de 

gênero, como: a Política Nacional de atenção integral à saúde da mulher, a Política Nacional de 

atenção integral à saúde do homem e a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT). Ainda somamos a essa lista as demais políticas e 

programas de saúde que abordam a questão de gênero em uma perspectiva inerente ao 

cuidado em saúde, em sua concepção ampliada, ancorada nos princípios doutrinários do SUS. 

Por outro lado, sabemos que a mera normatização das políticas não é suficiente para 

sua concretização pois esse movimento se dá no curso da história e que cabe, não só aos 

responsáveis pela materialização, também as condições materiais e político-sociais para sua 

implementação. Longe de responsabilizar unicamente os trabalhadores e trabalhadoras de 

saúde para essa empreitada, pois o SUS não está deslocado do contexto de contrarreformas e 

avanço do ultraneoliberalismo, no atual governo protofascista. Temos, pois, ciência que “a 

política social não é capaz por si só de reverter esse quadro estrutural vigente, mas deve nos 
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mobilizar permanentemente para pautar sua cobertura e ampliação nas agendas das lutas dos 

trabalhadores [e trabalhadoras].” (FERNANDES, 2016. p. 70) 

Por isso, consideramos a PNEPS como uma das vias estratégicas para a concretização 

das diretrizes dessas políticas nos serviços de saúde, a fim de qualificar e propiciar o direito 

estabelecido. Dito isto, tomamos a importância dessa consideração, no que diz respeito 

diretamente a gestão e análise da PNEPS que, mesmo com suas limitações inerentes a sua 

constituição de política, não pode ser desconsiderada como força na contracorrente que as 

políticas sociais seguem. Como nos lembra Fernandes (2016)  

 

a educação permanente perpassa todas as dimensões da formação de um profissional, 
mas fundamentalmente é dos e nos processos de trabalho no SUS que emergem e se 
manifestam as necessidades em saúde para as aprendizagens possíveis e que exigem 
cada vez mais dos profissionais uma postura ética e política que combata toda forma 
de discriminação e humanize o atendimento para a garantia do direito à saúde que 
todos os cidadãos e cidadãs brasileiros conquistaram um dia (P. 109-110). 

 

Por fim, cientes dos limites deste ensaio, colocamos algumas inquietações que 

permanecem: Como a questão das desigualdades e das relações de gênero são consideradas 

ou não na gestão da PNEPS? Como esses elementos se operam no cotidiano dos serviços e da 

integração ensino-serviço-comunidade? E ainda, como se relacionam? Como a questão das 

desigualdades e relações de gênero são consideradas nos Planos de Educação Permanente nas 

esferas de gestão federal, estadual, municipal, nas regiões de saúde e nos territórios? 

Infelizmente não teremos respostas a estas perguntas aqui neste trabalho, mas são 

inquietações que podem servir de inspiração para novos estudos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente texto tivemos a pretensão de trazer algumas inquietações que foram 

suscitadas a partir dos estudos e debates travados durante a disciplina “Estudos de gênero”, 

com olhar para a PNEPS, objeto de estudos no mestrado. 

Com isto, pretendíamos destacar como o debate é rico, polêmico, caro e necessário no 

âmbito das discussões que envolvem as relações sociais de gênero, no âmbito do feminismo e 

na corrente marxista. Pois como nos lembra Castro (2000), esta “não pode ser agenda exclusiva 

das feministas de esquerda, mas de todos os socialistas e comunistas inclusive, é importante 
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que haja mais espaço e diálogo na mídia crítica marxista, nos partidos e na academia para esse 

conhecimento” (p. 108). 

Portanto, ao mesmo tempo que colocamos em ênfase a importância do diálogo das 

relações de gênero com a PNEPS, nos movimentamos no intuito de contribuir no debate 

contemporâneo com reflexões que caminhem no direcionamento da transformação das 

relações de opressão, das desigualdades de gênero, rumo a construção de uma sociedade 

humanamente emancipada.  

Logo, este ensaio aqui finda, mas o diálogo continua. 
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